
 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie
Sprawozdanie z działalności w lipcu 2016 r.

2 – 21 lipca,                  Ratusz Miejski, ul. Piłsudskiego 41
GALERIA SZTUKI RATUSZ –  wystawa malarstwa Roberta Żbikowskiego
„Obrazy`1,61”.

17 lipca, godz. 19.00                  Ratusz Miejski, ul. Piłsudskiego 41
Koncert tureckiej gwiazdy jazzu Sibel Köse z zespołem Young@Hearts.
Koncertu wysłuchało 77 osób.

21 lipca, godz. 10.00                  Ratusz Miejski, ul. Piłsudskiego 41
Spotkanie z Filipińczykami w ramach Światowych Dni Młodzieży – projekcja filmu 
„Karol, człowiek który został papieżem”
Film obejrzało ok. 300 osób.

22 lipca, godz. 21.00                  Ratusz Miejski, ul. Piłsudskiego 41
Spektakl „Powroty” Teatru Ewangelizacyjnego ADONAI  z  MOK Legionowo z okazji 

Światowych Dni Młodzieży.
Spektakl obejrzało ok. 400 osób.

31 lipca, godz. 16.00                  Ratusz Miejski, ul. Piłsudskiego 41
XII Legionowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej – wystąpili Cristian Florea – 
wiolonczela, Jan Bokszczanin – organy.
Koncertu wysłuchało ok. 150 osób.

Akcja LATO LEGIONOWO 2016
4 – 29 lipca 2016 r., godz. 10.00 – 16.00

MOK, ul. Norwida 10
 Zajęcia dla dzieci w wieku 9 – 12 lat

pn. – pt. w godz. 10.00 – 16.00

I TYDZIEŃ

4 lipca 
- Zajęcia integracyjne „Poznajmy się”, opracowanie zasad i regulaminu akcji
- Warsztaty beatbox prowadzone przez Karola Dyttusa KARLO (Mistrz Polski w 
beatboxie 2015) i Macieja Plewczyńskiego CRASHU.
- Zajęcia teatralne z maskami prowadzone przez Hannę Wilczyńską.
W akcji uczestniczyło 29 osób.

5 lipca
Wycieczka rowerowa: Legionowo MOK Targowa (dmuchańce), ścieżka rowerowa  las 
Legionowo Przystanek, Chotomów – zajęcia sportowe na polance, ścieżki rowerowe 
Legionowo – pilotowanie wycieczki Jarosław Cytrzycki.
W wycieczce uczestniczyło 27 osób.

6 lipca
- Gry i zabawy integracyjne
- Zajęcia sportowe: turniej badmingtona, piłki nożnej, ringo itp.
- Warsztaty – militarne lato z Celboss - strzelanie z repliki broni ASG, zjazd na tyrolce, 
   Zajęcia prowadzone były przez emerytowanych komandosów jednostki GROM.
W akcji uczestniczyło 32 osoby.



7 lipca
- Zabawy parateatralne „Rekin” i inne 
- Dziwne opowieści Pana Marka
- Projekcja - film „Mały Książe”
W akcji uczestniczyło 31 osób.

8 lipca
Wycieczka autokarowa do Jachranki Aqua Park i Park Linowy.
W wycieczce uczestniczyło 38 osób.

II TYDZIEŃ

11 lipca 
- Gry i zabawy integracyjne
- Warsztaty fotograficzne prowadzone przez Matyldę Durkę-Bojarun
- Warsztaty beatbox prowadzone przez Karola Dyttusa KARLO (Mistrz Polski w 
beatboxie 2015) i Macieja Plewczyńskiego CRASHU.
- Gra terenowa SZTANDARY
W akcji uczestniczyło 32 osoby.

12 lipca
Wycieczka rowerowa: ścieżki rowerowe Legionowo, Chotomów – plac zabaw, zawody 
sportowe, Rajszew, Legionowo – pilotowanie wycieczki Jarosław Cytrzycki.
W wycieczce uczestniczyło 25 osób.

13 lipca
- Warsztaty – nauka bezpiecznej jazdy na rolkach – prowadzone przez trenera 
Jarosława Cytrzyckiego
- Zajęcia sportowe – turniej piłki nożnej, trening jazdy na rolkach dla chętnych.
- Warsztaty – militarne lato z Celboss - strzelanie z repliki broni ASG, zjazd na tyrolce, 
Zajęcia prowadzone były przez emerytowanych komandosów jednostki GROM.
W akcji uczestniczyło 33 osoby.

14 lipca
- Zabawy parateatralne „Rekin” i inne
- Warsztaty fotograficzne prowadzone przez Matyldę Durkę-Bojarun
- Warsztaty taneczne prowadzone przez Aleksandrę Marek - Studio Tańca ALEXIA
- Warsztaty plastyczne – technika kolażu, prowadzone przez Małgorzatę Sobiecką.
W akcji uczestniczyło 31 osób.

15 lipca
Wycieczka autokarowa do Jachranki Aqua Park i Park Linowy.
W wycieczce uczestniczyło 27 osób.

III TYDZIEŃ

18 lipca 
- Warsztaty fotograficzne prowadzone przez Matyldę Durkę-Bojarun
- Warsztaty beatbox prowadzone przez Karola Dyttusa KARLO (Mistrz Polski 
  w beatboxie 2015) i Macieja Plewczyńskiego CRASHU.
- Gry i zabawy integracyjne REKIN i inne.
W akcji uczestniczyło 36 osób.



19 lipca
Wycieczka rowerowa: Jabłonna – Pałac i park (ścieżki edukacyjne), jeziorko w 
Choszczówce, plac zabaw przy ul. Handlowej, ścieżki rowerowe Legionowo Przystanek,
Arena Legionowo – pilotowanie wycieczki Jarosław Cytrzycki .
W wycieczce uczestniczyło 27osób.

20 lipca
- Warsztaty – nauka bezpiecznej jazdy na rolkach – prowadzone przez trenera 
Jarosława Cytrzyckiego
- Zajęcia sportowe – gra terenowa SZTANDARY , turniej piłki nożnej.
- Warsztaty – militarne lato z Celboss - strzelanie z repliki broni ASG, zjazd na tyrolce, 
   Zajęcia prowadzone były przez emerytowanych komandosów jednostki GROM.
W akcji uczestniczyło 35 osób.

21 lipca
- Zabawy parateatralne „Rekin” i inne
- Warsztaty taneczne prowadzone przez Aleksandrę Marek - Studio Tańca ALEXIA
- Gra terenowa SZTANDARY
- Dziwne opowieści Pana Marka – Marek Pawłowicz
W akcji uczestniczyło 35 osób.

22 lipca
Wycieczka autokarowa do Farmy Iluzji w Trojanowie.
W wycieczce uczestniczyło 31 osób.

IV TYDZIEŃ

25 lipca 
- Warsztaty fotograficzne prowadzone przez Matyldę Durkę-Bojarun
- Warsztaty beatbox prowadzone przez Karola Dyttusa KARLO (Mistrz Polski 
  w beatboxie 2015) i Macieja Plewczyńskiego CRASHU.
- Zabawy parateatralne prowadzone przez Hannę Wilczyńską.
W akcji uczestniczyło 29 osób.

26 lipca
Wycieczka rowerowa: ścieżki rowerowe Legionowo, Wieliszew, Wodociągi - kąpielisko,
Legionowo – pilotowanie wycieczki Jarosław Cytrzycki .
W wycieczce uczestniczyło 22 osoby.

27 lipca
- Warsztaty – nauka bezpiecznej jazdy na rolkach– prowadzone przez trenera 
Jarosława Cytrzyckiego
- Zajęcia sportowe: turniej babingtona, ringo, piłki nożnej.
- Warsztaty – militarne lato z Celboss - strzelanie z repliki broni ASG, zjazd na tyrolce, 
   Zajęcia prowadzone były przez emerytowanych komandosów jednostki GROM.
- Projekcja – film „Niania i wielkie bum”
W akcji uczestniczyło 29 osób.

28 lipca
- Warsztaty prowadzone przez przedstawicielki Powiatowej Komendy Policji 
„Bezpieczne wakacje”.
- Warsztaty taneczne prowadzone przez Aleksandrę Marek - Studio Tańca ALEXIA.
- Gra terenowa SZTANDARY
W akcji uczestniczyło 30 osób.



29 lipca
Wycieczka rowerowa do Michałowa – Reginowa – Ranczo u Janka
W programie:

 Przejażdżka bryczką
 Indywidualna jazda na kucyku
 Ognisko z kiełbaskami
 Zakończenie akcji Lato Legionowo z pamiątkowym dyplomem.

W akcji uczestniczyło 24 osoby

Ogółem z zajęć stacjonarnych w ramach akcji LATO LEGIONOWO, w placówce 
MOK Norwida skorzystało 603 dzieci.

MOK, ul. Targowa 65
 Zajęcia dla dzieci w wieku 6 – 8 lat

pn. – pt. w godz. 10.00 – 16.00

I TYDZIEŃ
WAKACJE NA ZAMKU TARGOWA

4 lipca 
Zapoznanie się dzieci, zabawy integracyjne. Podział dzieci na grupy.
Warsztaty teatralne – tworzenie historii powstawania rodów rycerskich i ich nazw
Warsztaty plastyczne w podziale na grupy – tworzenie herbów  
Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
W akcji uczestniczyło 32 dzieci.

5 lipca 
Piknik w ogrodzie w filii MOK
Zabawa na dmuchańcach
Gry i zabawy na świeżym powietrzu
W akcji uczestniczyło 33 dzieci.

6 lipca 
Warsztaty Muzyczne – nauka piosenek wakacyjnych 
Warsztaty Plastyczne w podziale na grupy – tworzenie herbów oraz portretów przodków
Zajęcia manualne – tworzenie buttonów 
Gry i zabawy w ogrodzie
W akcji uczestniczyło 32 dzieci

7 lipca 
Wycieczka autokarowa do Sali zabaw ELDORADO w  Warszawie
W akcji uczestniczyło 31 dzieci.

8 lipca 
Projekcja filmowa w sali widowiskowej ratusza miejskiego. 
Wizyta  w PWK Legionowo. Doświadczenia z wodą.
W akcji uczestniczyło 28 dzieci.

II TYDZIEŃ 
WAKACJE NA ZAMKU TARGOWA

11 lipca 
Gry i zabawy na świeżym powietrzu – wyjście na plac zabaw na Osiedle Młodych



Warsztaty Plastyczne w podziale na grupy – tworzenie portretów przodków
W akcji uczestniczyło 28 dzieci.

12 lipca 
Wycieczka autokarowa do zamku Książąt Mazowieckich w Czersku
W akcji uczestniczyło 27 dzieci.

13 lipca 
Odwiedziny  manufaktury pluszaków.
Gry i zabawy na świeżym powietrzu – plac zabaw przy ulicy Królowej Jadwigi.
W akcji uczestniczyło 28 dzieci.

14 lipca 
Wycieczka autokarowa do zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie
W akcji uczestniczyło 26 dzieci.

15 lipca 
Projekcja filmowa w sali widowiskowej Ratusza Miejskiego.
Zajęcia edukacyjne w Muzeum Historycznym w Legionowie. Wystawa „Historia miasta”.
W akcji uczestniczyło 23 dzieci.

III TYDZIEŃ

18 lipca 
Warsztaty Zumby
Warsztaty muzyczne nauka piosenek wakacyjnych
Gry i zabawy na świeżym powietrzu
W akcji uczestniczyło 32 dzieci.

19 lipca 
Projekcja filmowa w sali widowiskowej miejskiego ratusza
Odwiedziny PWK Legionowo – doświadczenia z wodą
W akcji uczestniczyło 32 dzieci.

20 lipca 
Wycieczka pociągiem SKM do ZOO w Warszawie
W akcji uczestniczyło 32 dzieci.

21 lipca 
Wycieczka autokarowa do Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego oraz do parku linowgo RADOCHA w Nieporęcie
W akcji uczestniczyło 26 dzieci.

22 lipca 
Warsztaty muzyczne
Gry i zabawy na świeżym powietrzu
Grill  w ogrodzie
W akcji uczestniczyło 26 dzieci.

IV TYDZIEŃ

25 lipca – poniedziałek
Warsztaty Zumby
Warsztaty plastyczne w podziale na grupy -  wykonywanie  bransoletek



 Zajęcia manualne – tworzenie buttonów 
Gry i zabawy na świeżym powietrzu 
W akcji uczestniczyło 31 dzieci.

26 lipca – wtorek
Wycieczka autokarowa do Rancho w dolinie w Badowie koło Mszczonowa
W akcji uczestniczyło 29 dzieci.

27 lipca – środa 
 Wizyta w Muzeum na osiedlu Piaski – wystawa poświęcona garnizonowi Legionowo
Gry i zabawy na świeżym powietrzu w filii MOK
W akcji uczestniczyło 26 dzieci.

28 lipca – czwartek
Projekcja filmowa w sali widowiskowej Miejskiego Ratusza.
Gry i zabawy na placu zabaw przy ul. Królowej Jadwigi.
W akcji uczestniczyło 28 dzieci.

29 lipca - piątek
Wycieczka autokarowa do parku linowego RADOCHA w Nieporęcie.
W akcji uczestniczyło 16 dzieci.

Ogółem z zajęć stacjonarnych w ramach akcji LATO LEGIONOWO, w placówce 
MOK Targowa skorzystało 536  dzieci.

Wykorzystanie sali widowiskowej w Ratuszu Miejskim
z obsługą elektroakustyczną MOK 

03.07 niedziela   10.00 – 19.00  Atrium i sala  – Wolontariat Legionowo
06.07 środa       9.00 – 12.00  Próba zespołu NA LUZIE
13.07 środa       9.00 – 12.00  Próba zespołu NA LUZIE
17.07 niedziela   11.00 – 13.00  Nabór do orkiestry dętej
20.07 środa       9.00 – 12.00  Próba zespołu NA LUZIE
20.07 środa     18.00 – 22.00  Próby Teatru ADONAI (MOK)
21.07 czwartek   18.00 – 22.00  Próby Teatru ADONAI (MOK)
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