
 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie
Sprawozdanie z działalności w sierpniu 2014 r.

1, 2 sierpnia,
Uroczyste obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Współorganizacja: MOK Legionowo i Urząd Miasta Legionowo
W imprezach wzięło udział ok. 800 osób.

3 sierpnia, godz. 14.00 - 19.00 MOK, ul. Norwida 10
Gry fabularne RPG
W zajęciach uczestniczyło 10 osób.

3 sierpnia, godz. 16.00    Kościół pw. Św. Ducha w Legionowie
X Legionowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej
Wystąpił: Walter D`Arcangelo (Włochy) – organy
Prowadzenie koncertu: Wojciech Włodarczyk
Koncertu wysłuchało ok. 300 osób

4 sierpnia, godz. 16.30 - 21.00 MOK, ul. Norwida 10
Warsztaty teatralne – Teatr ADONAI, prowadzenie instr. Hanna Wilczyńska
W warsztatach uczestniczyło 11 osób.

5 sierpnia, godz. 16.30 - 21.00 MOK, ul. Norwida 10
Warsztaty teatralne – Teatr ADONAI, prowadzenie instr. Hanna Wilczyńska
W warsztatach uczestniczyło 11 osób.

6 sierpnia, godz. 9.00 - 11.00 MOK, ul. Norwida 10
Warsztaty wokalne – chór ERIN, prowadzenie instr. Małgorzata Andrzejewska
W warsztatach uczestniczyło ok. 40 osób.

7 sierpnia, godz. 16.30 - 21.00 MOK, ul. Norwida 10
Warsztaty teatralne – Teatr ADONAI, prowadzenie instr. Hanna Wilczyńska
W warsztatach uczestniczyło 11 osób.

8 sierpnia, godz. 14.30 - 16.30 Dom Pomocy Społecznej
                                                                                                        „KOMBATANT”
Koncert Chóru ERIN
Koncertu wysłuchało ok. 50 osób.

8 sierpnia, godz. 16.30 - 21.00 MOK, ul. Norwida 10
Warsztaty teatralne – Teatr ADONAI, prowadzenie instr. Hanna Wilczyńska
W warsztatach uczestniczyło 11 osób.

8 sierpnia, godz. 19.00 Ratusz Miejski ul. Piłsudskiego 41
GALERIA SZTUKI RATUSZ - wernisaż wystawy Katarzyny Misiórskiej - Skiba, godz. 19.00
W wernisażu wzięło udział ok. 60 osób.

9 sierpnia godz. 16.00    Kościół pw. Św. Ducha w Legionowie
X Legionowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej
Koncert Orkiestry Bałałajkowej Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki (Białoruś) pod 
kierunkiem Sergiusza Owodoka
Prowadzenie koncertu: Wojciech Włodarczyk
Koncertu wysłuchało ok. 600 osób

9 sierpnia godz. 9.00 – 22.00    Plac przy ul. Królowej Jadwigi 
IV Piknik Rodzinny – wsparcie techniczne MOK



10 sierpnia godz. 16.00    Kościół pw. Św. Ducha w Legionowie
X Legionowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej
Wystąpili: Małgorzata Trojanowska - sopran

      Jakub Garbacz – organy
Prowadzenie koncertu: Wojciech Włodarczyk
Koncertu wysłuchało ok. 200 osób.

11 sierpnia, godz. 16.30 - 21.00 MOK, ul. Norwida 10
Warsztaty teatralne – Teatr ADONAI, prowadzenie instr. Hanna Wilczyńska
W warsztatach uczestniczyło 11 osób.

12 sierpnia, godz. 16.30 - 21.00 MOK, ul. Norwida 10
Warsztaty teatralne – Teatr ADONAI, prowadzenie instr. Hanna Wilczyńska
W warsztatach uczestniczyło 11 osób.

14 sierpnia, godz. 16.30 - 21.00 MOK, ul. Norwida 10
Warsztaty teatralne – Teatr ADONAI, prowadzenie instr. Hanna Wilczyńska
W warsztatach uczestniczyło 11 osób.

16 sierpnia, godz. 10.00 - 17.00 MOK, ul. Norwida 10
Warsztaty teatralne – Teatr ADONAI, prowadzenie instr. Hanna Wilczyńska
W warsztatach uczestniczyło 11 osób.

17 sierpnia, godz. 10.00 - 17.00 MOK, ul. Norwida 10
Warsztaty teatralne – Teatr ADONAI, prowadzenie instr. Hanna Wilczyńska
W warsztatach uczestniczyło 11 osób.

17 sierpnia godz. 16.00    Kościół pw. Św. Ducha w Legionowie
X Legionowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej
Wystąpili: Andrzej Chorosiński – organy

      Michał Chorosiński – recytacje
Prowadzenie koncertu: Wojciech Włodarczyk      
Koncertu wysłuchało ok. 200 osób.

18 sierpnia, godz. 16.30 - 21.00 MOK, ul. Norwida 10
Warsztaty teatralne – Teatr ADONAI, prowadzenie instr. Hanna Wilczyńska
W warsztatach uczestniczyło 11 osób.

19 sierpnia, godz. 16.30 - 21.00 MOK, ul. Norwida 10
Warsztaty teatralne – Teatr ADONAI, prowadzenie instr. Hanna Wilczyńska
W warsztatach uczestniczyło 11 osób.

20 sierpnia, godz. 16.30 - 21.00 MOK, ul. Norwida 10
Piknik Polskiego Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów z okazji 40-lecia istnienia 
W programie:

 Przemówienia okolicznościowe
 Występ zespołu śpiewaczego ERIN
 Program artystyczny
 Zabawa taneczna
 Poczęstunek

W imprezie uczestniczyło ok.200 osób.

21 sierpnia, godz. 16.30 - 21.00 MOK, ul. Norwida 10
Warsztaty teatralne – Teatr ADONAI, prowadzenie instr. Hanna Wilczyńska
W warsztatach uczestniczyło 11 osób.



23 sierpnia, godz. 10.00 - 17.00 MOK, ul. Norwida 10
Warsztaty teatralne – Teatr ADONAI, prowadzenie instr. Hanna Wilczyńska
W warsztatach uczestniczyło 11 osób.

23 sierpnia, godz. 10.00 - 17.00 Park Solidarności
Czytanie w plenerze DDK „Ścieżki” – wsparcie MOK w zakresie reklamy i nagłośnienia.

24 sierpnia godz. 16.00    Kościół pw. Św. Ducha w Legionowie
X Legionowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej
Wystąpili: 

Aleksandra Szwejkowska-Belica - skrzypce
Andrzej Wróbel - wiolonczela
Zbigniew Wunsch - bas-baryton
Jan Bokszczanin – organy

Prowadzenie koncertu: Wojciech Włodarczyk
Koncertu wysłuchało ok. 130 osób.

25 sierpnia, godz. 16.30 - 21.00 MOK, ul. Norwida 10
Warsztaty teatralne – Teatr ADONAI, prowadzenie instr. Hanna Wilczyńska
W warsztatach uczestniczyło 11 osób.

26 sierpnia, godz. 16.30 - 21.00 MOK, ul. Norwida 10
Warsztaty teatralne – Teatr ADONAI, prowadzenie instr. Hanna Wilczyńska
W warsztatach uczestniczyło 11 osób.

30 sierpnia, godz. 16.30 - 22.30 MOK, ul. Norwida 10
Warsztaty teatralne – Teatr ADONAI, prowadzenie instr. Hanna Wilczyńska
W warsztatach uczestniczyło 11 osób.

31 sierpnia godz. 16.00    Kościół pw. Św. Ducha w Legionowie
X Legionowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej
Wystąpili: Aleksandra Bylica - skrzypce

      Jan Mroczek – organy
Prowadzenie koncertu: Wojciech Włodarczyk
Koncertu wysłuchało ok. 150 osób.

Wykorzystanie sali widowiskowej w Ratuszu Miejskim
z obsługą elektroakustyczną MOK 

02.08 sobota       15.00 – 22.00 sala widowiskowa + Park Solidarności - Obchody 
70. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 
– Marketing p. Borawska

13.08 środa      12.00 – 15.00 Teatr 13 – próba generalna (z obsługą) – Adam 
Aksamit
14.08 czwartek        8.00 – 13.00 XI Przegląd Piosenki Wojskowej – Betina Dubiel 

start 11.00
16.08 sobota      15.00 – 22.00 Teatr 13 – spektakl (z obsługą) – Adam Aksamit, 

start 20.00
20.08 – 4.09 Montaż klimatyzacji na sali widowiskowej
30.08 sobota       09.00 – 12.00 Dziedziniec Ratusza – Pokaz Zumby 

– nagłośnienie z sali+obsługa
31.08 sobota       10.00 – 18.00 Próby przed koncertem 31.08 

– Marek Dąbrowski.
31.08 sobota         9.00 – 22.00 Impreza charytatywna, start 12.00 (w programie: filmy, 

pokaz mody, koncert, pokazy taneczne) 
– Marek Dąbrowski.



Akcja Lato Legionowo 2014
28.07 – 22.08.2014 r., w godz. 10.00 – 16.00

MOK Targowa
Zajęcia dla dzieci w wieku 6 – 8 lat

I tydzień
28.07.

 Warsztaty techniczne: wykonywanie butonów z imieniem; 
 Warsztaty ceramiczne: wycinanie wybranych kształtów w glinie przy pomocy foremek;
 Warsztaty muzyczne: nauka piosenki „Żagle”;
 ustalenie zasad w poszczególnych grupach; 
 gry i zabawy integracyjne;

Tego dnia z akcji korzystało 30 dzieci
29.07.

 warsztaty plastyczne: wykonywanie prac różnymi technikami plastycznymi na konkurs pt. 
„Moje bezpieczne wakacje”;

 warsztaty muzyczne: utrwalenie piosenki „Żagle”;
 warsztaty techniczne: wykonywanie figurek z chrupek kukurydzianych;
 gry i zabawy sportowe;

Tego dnia z akcji korzystało 30 dzieci
30.07.

 wycieczka autokarowa do Parku Linowego „ Radocha” w Nieporęcie
Tego dnia z akcji korzystało 30 dzieci
31.07.

 projekcja filmowa w Ratuszu pt. „Piękna i Bestia”;
 zabawy grupowe na placu zabaw;
 zajęcia sportowe w Arenie Legionowo;
 warsztaty plastyczne: wykonywanie prac plastycznych na konkurs

Tego dnia z akcji korzystało 30 dzieci
1.08.

 rozmowy na temat Powstania Warszawskiego w grupach;
 spacer szlakiem historycznym;
 warsztaty muzyczne: nauka piosenek powstańczych;
 warsztaty kulinarne: „Owocowy Raj”;

Tego dnia z akcji korzystało 30 dzieci
II tydzień

4.08.
 warsztaty taneczne: nauka tańca Disco – Dance w Studiu Born2Dance;
 warsztaty techniczne: wykonywanie butonów z imieniem;
 gry i zabawy integracyjne;
 ustalenie zasad w poszczególnych grupach;
 projekcja filmowa: „Zakochany kundel”;

Tego dnia z akcji korzystało 30 dzieci
5.08. 

 warsztaty taneczne: nauka tańca hip - hop w Studiu Born2Dance;
 warsztaty techniczne: wykonywanie znaków drogowych metodą orgiami płaskie;
 warsztaty ceramiczne: wykonywanie liści z gliny;
 warsztaty plastyczne: wykonywanie prac na konkurs „Moje bezpieczne wakacje”;
 gry i zabawy sportowe;

Tego dnia z akcji korzystało 30 dzieci
6.08

 wycieczka autokarowa do Farmy Iluzji w Woli Życkiej
Tego dnia z akcji korzystało 30 dzieci
7.08

 warsztaty plastyczne: wykonywanie prac na konkurs „Moje bezpieczne wakacje”;



 warsztaty techniczne: wykonywanie rybek z papieroplastyki;
 warsztaty ceramiczne: lepienie ptaszków z gliny;
 zajęcia ruchowe: olimpiada sportowa;
 projekcja filmowa: „Dzieci z Bullerbyn”
 kącik czytelnika: „Poczytaj mi” 

Tego dnia z akcji korzystało 31 dzieci
8.08

 warsztaty teatralne: wykonywanie pacynek
 warsztaty plastyczne: wykonywanie prac na konkurs „Moje bezpieczne wakacje”
 warsztaty kulinarne: „Owocowe galaretki”
 gry i zabawy sportowe

Tego dnia z akcji korzystało 30 dzieci
III tydzień

11.08.
 zabawy integracyjne;
 warsztaty techniczne: wykonywanie butonów z imieniem, wykonywanie prac z masy solnej 

;
 ustalenie zasad w grupach;
 warsztaty plastyczne: wykonywanie prac na konkurs „Moje bezpieczne wakacje”;
 warsztaty muzyczne: nauka piosenek do bajek z wytwórni filmowej „Semafor”
 zapoznanie dzieci z twórczością wytworni filmów „Semafor”

Tego dnia z akcji korzystało 30 dzieci
12.08.

 wycieczka autokarowa do Muzeum Animacji „Semafor”
Tego dnia z akcji korzystało 30 dzieci
13.08

 warsztaty plastyczne: wykonywanie prac na konkurs „Moje bezpieczne wakacje”;
 warsztaty techniczne: wykonywanie prac z masy solnej ;
 warsztaty rytmiczne: „ Muzyczne lato”
 gry i zabawy sportowe;
 projekcja filmowa: „Pinokio”;

Tego dnia z akcji korzystało 30 dzieci
14.08.

 szkolenie dla dzieci dotyczące konieczności brania paragonów prowadzone przez 
pracowników Urzędu Skarbowego w Legionowie;

 warsztaty techniczne: wykonywanie prac z papieroplastyki;
 gry i zabawy sportowe;
 warsztaty muzyczne: powtarzanie utworów z filmów wyprodukowanych przez wytwórnię 

filmów „Semafor”;
 warsztaty kulinarne: „Smaczny arbuz”;
 warsztaty ceramiczne: malowanie prac, które zostały wcześniej wypalone;
Tego dnia z akcji korzystało 30 dzieci

IV tydzień
18.08

 zabawy integracyjne;
 warsztaty techniczne: wykonywanie butonów z imieniem, wykonywanie wiatraczków ;
 ustalenie zasad w grupach;
 warsztaty plastyczne: wykonywanie prac na konkurs „Moje bezpieczne wakacje”;
 warsztaty muzyczne: nauka piosenek do bajek z wytwórni filmowej „Semafor”

Tego dnia z akcji korzystało 30 dzieci
19.08.

 warsztaty teatralne: „Wyspa pacynek”;
 warsztaty plastyczne: wykonywanie prac na konkurs „Moje bezpieczne wakacje”;
 warsztaty techniczne: wykonywanie łódek z korków;
 warsztaty muzyczne: „Miś Colargol”
 warsztaty ceramiczne: lepienie z gliny ulubionego zwierzaka;



 gry i zabawy sportowe
Tego dnia z akcji korzystało 31 dzieci
20.08.

 wycieczka autokarowa do Aquaparku „Warszawianka” w Jachrance
Tego dnia z akcji korzystało 36 dzieci
21.08.

 warsztaty techniczne: „Łąka” praca metodą kinezjologii edukacyjnej, edukacji przez ruch 
oraz orgiami płaskiego;

 warsztaty plastyczne: „Łąka” wykonywanie prac;
 warsztaty z rękodzieła: wykonywanie biżuterii z filofunów i kolorowych gumek;
 warsztaty ceramiczne: lepienie miseczek z kulek i wałeczków;
 gry i zabawy sportowe;
 projekcja filmowa: „Król lew”

Tego dnia z akcji korzystało 35 dzieci
22.08.

 warsztaty techniczne: „Łąka” dokańczanie prac, wieszanie wystawy;
 warsztaty plastyczne: dokańczanie prac, wieszanie wystawy;
 warsztaty kulinarne: „Smaczny przekładaniec”
 warsztaty z rękodzieła: wykonywanie biżuterii z filo fanów i kolorowych gumek;
 gry i zabawy sportowe;
 dyskoteka

Tego dnia z akcji korzystało 33 dzieci

MOK Norwida
Zajęcia dla dzieci 9 – 12 lat

I Tydzień
28.07 

 Gry planszowe
 Warsztaty ceramiczne
 Gry i zabawy integracyjno – parateatralne
 Zajęcia sportowe i rekreacyjne na terenie MOK
 Tajemnicze opowieści Pana Marka

Tego dnia z akcji korzystało 8 dzieci
29.07 

 Gry planszowe
 Gry i zabawy integracyjno – parateatralne
 Warsztaty taneczne – hip-hop i break dance 
 Spartakiada sportowa
 Projekcja filmowa – film „Zaplątani”

Tego dnia z akcji korzystało 8 dzieci
30.07 

Wycieczka autokarowa do Parku Linowego RADOCHA w  Nieporęcie 
Tego dnia z akcji korzystało 8 dzieci
31.07 

 Gry planszowe
 Projekcja filmowa – film „Zammbezia”
 Turniej warcabów
 Nauka wakacyjnych piosenek

Tego dnia z akcji korzystało 8 dzieci
1.08 piątek

Wycieczka rowerowa do Warszawy – Park Henrykowski ul. Klasyków
Tego dnia z akcji korzystało 7 dzieci

II Tydzień
04.08 

 Gry planszowe



 Gry i zabawy integracyjno – parateatralne
 Warsztaty taneczne Disco-dance w Born2Dance Studio 
 Projekcja filmowa – film pt. „Krudowie”

Tego dnia z akcji korzystało 12 dzieci
05.08 

 Gry planszowe
 Warsztaty ceramiczne
 Nauka wakacyjnych piosenek i dziwne opowieści Pana Marka
 Warsztaty taneczne Disco-dance w Born2Dance Studio 
 Plastyka – tworzenie prac konkursowych „Moje Bezpieczne Wakacje 2014”
 Nauka wakacyjnych piosenek

Tego dnia z akcji korzystało 12 dzieci
06.08 

Wycieczka autokarowa do Farmy Iluzji w Woli Życkiej 
Tego dnia z akcji korzystało 10 dzieci
07.08 

 Gry planszowe
 Warsztaty ceramiczne
 Plastyka – tworzenie prac konkursowych „Moje Bezpieczne Wakacje 2014” 
 Zajęcia sportowe i rekreacyjne na terenie MOK 
 Warsztaty z tamburmajorek

Tego dnia z akcji korzystało 12 dzieci
08.08 

 Gry planszowe
 Projekcja filmowa – film „Zambezia”
 Turniej warcabów
 Nauka wakacyjnych piosenek

Tego dnia z akcji korzystało 12 dzieci
III Tydzień

11.08 
 Gry planszowe
 Gry i zabawy integracyjno – parateatralne
 Plastyka – tworzenie prac konkursowych „Moje Bezpieczne Wakacje 2014” 
 Warsztaty z tamburmajorem

Tego dnia z akcji korzystało 8 dzieci
12.08 

Wycieczka autokarowa do Łodzi. Muzeum Animacji „Se-ma-for”, warsztaty filmowe
Tego dnia z akcji korzystało 8 dzieci
13.08 

 Gry planszowe
 Plastyka – tworzenie prac konkursowych „Moje Bezpieczne Wakacje 2014” 
 Zajęcia sportowe i rekreacyjne 
 Projekcja filmowa – film „ Mappety”

Tego dnia z akcji korzystało 5 dzieci
14.08 

 Gry planszowe
 Warsztaty ceramiczne
 Zajęcia z tamburmajorek
 Zajęcia sportowe i rekreacyjne na terenie MOK 

Tego dnia z akcji korzystało 5 dzieci.
IV Tydzień

18.08 
 Gry planszowe
 Gry i zabawy integracyjno – parateatralne



 Nauka piosenek wakacyjnych
 Warsztaty z tamburmajorem

Tego dnia z akcji korzystało 10 dzieci.

19.08 
 Gry planszowe
 Warsztaty ceramiczne
 Zajęcia sportowe i rekreacyjne na terenie MOK
 Warsztaty lalkowe WYSPA PACYNEK 

Tego dnia z akcji korzystało 10 dzieci
20.08 
Wycieczka autokarowa do AQUA PARKU w Jachrance
Tego dnia z akcji korzystało 10 dzieci
21.08 

 Gry planszowe
 Warsztaty ceramiczne
 Warsztaty z tamburmajorek
 Projekcja filmowa

Tego dnia z akcji korzystało 11 dzieci.
22.08 
Wycieczka rowerowa – Stanisławów II „Hulakula”
Tego dnia z akcji korzystało 9 dzieci.


	GALERIA SZTUKI RATUSZ - wernisaż wystawy Katarzyny Misiórskiej - Skiba, godz. 19.00

