MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie
Sprawozdanie z działalności w lipcu i sierpniu 2018 r.
13 lipca, godz. 19.00
Ratusz Miejski, ul. Piłsudskiego 41
GALERIA SZTUKI RATUSZ – Wernisaż wystawy „Emocje rozpędzane chceniem
godzenia codzienności z innością” - wystawa zbiorowa: malarstwo, grafika, rękodzieło.
W wernisażu uczestniczyło około 60 osób.
20 lipca, godz. 19.00
Rynek Miejski
„Kultura. Porusza! w wakacje” - wieczór z poezją Cezarego Buszmana
Krzysztof Cezary Buszman – recytacja
Krzysztof Gwiazda – fortepian i śpiew
Współorganizacja z Urzędem Miasta Legionowo
Z propozycji skorzystało około 80 osób.
22 lipca, godz. 16.00

Kościół Świętego Ducha,
ul. ks. J. Schabowskiego 2

XIV Legionowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej
Wystąpili:
Jacek Szymański - tenor
Katarzyna Olszewska - organy
W programie znalazły się utwory:
August Freyer (1803-1883) - Fantazja koncertowa f-moll
Alessandro Stradella (1639-1682) - Pieta Signore
Francesco Durante (1684-1755) - Preghiera
Louis-J. A. Lefebure Wely (1817-1869)
- Andante op.122
- Sortie B-dur
Joseph Haydn (1732-1809) - Et incarnatus est z Mszy cecyliańskiej
Wolfgang Amadeusz Mozart (1756-1791) - Ave Verum
Marian Sawa (1937-2015) - Preludia Maryjne
Adolf Doss (1825-1886) - Ave Maria
Luigi Luzzi (1824-1876) - Ave Maria
Joseph Callaerts (1830-1901) - Toccata op. 29
Cesar Franck (1822-1890) - Panis Angelicus

Koncertu wysłuchało około 100 osób.
27 lipca, godz. 13.00
KPP Legionowo, ul. Jagiellońska
Nagłośnienie i obsługa elektroakustyczna imprezy z okazji ŚWIĘTA POLICJI.
27 lipca, godz. 19.00
Skwer Popiełuszki
„Kultura. Porusza! w wakacje” - recital Zenona Durki „A jemu się chce"
Współorganizacja z Urzędem Miasta Legionowo
Z propozycji skorzystało około 100 osób.
29 lipca, godz. 19.30
Kościół Miłosierdzia Bożego, ul. Targowa 48
XIV Legionowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej
Wystąpili:
Joanna Lalek - mezzosopran
Mateusz Rzewuski - organy
W programie znalazły się utwory:
Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Preludium i fuga e-moll, BWV 548
Josef Rheinberger (1839-1901) - ze zbioru 6 pieśni sakralnych op. 157
- III. Ich bin des Herrn, Wenn Alle untreu werden
- VI. Ave Maria

M. Rzewuski (1991*) - Improwizacja w stylu romantycznym
Charles Gounod (1818-1893) - O Salutaris Hostia
Jules Massenet (1842-1912) - Élégie
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) - Preludium i fuga c-moll, op. 37, Nr 1
Stanisław Moryto (1947-2018) - Antyfony na sopran i organy
Max Reger (1873-1916)
- Monologe Op. 63, Nr 9
- Toccata e-moll

Koncertu wysłuchało około 100 osób.
1 sierpnia,
Rondo AK
Legionowskie obchody 74. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Władze Miasta Legionowo oraz Koło Światowego Związku Żołnierzy AK i Oddział
Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Legionowie wzięły udział w uroczystych obchody 74.
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Program uroczystości obejmował złożenie kwiatów przy kwaterze wojennej na cmentarzu
w Legionowie oraz oddanie hołdu bohaterom przy obelisku upamiętniającym żołnierzy
3 Kompanii I Batalionu 1 Rejonu "Marianowo-Brzozów" przy ul. Kościuszki (róg ul. Wrzesińskiej
- na granicy Legionowa z Chotomowem).
Prezydent Roman Smogorzewski odwiedził miejsca pamięci narodowej. Wśród nich znalazły
się:
- rondo Rodziny Rykaczewskich (u zbiegu ul. Jasnogórskiej i Grottgera),
- tablica poświęcona Tadeuszowi Gołębiewskiemu (rondo przy Chrobrego),
- tablica informacyjna dot. osoby Andrzeja Paszkowskiego (na rondzie im. A. Paszkowskiego,
w obrębie ulic Kościuszki, Matejki i Krasińskiego),
- tablica poświęcona pamięci Wandy Tomczyńskiej (przy ul. Jagiellońskiej 30),
- tablica ku czci pamięci Nauczycieli Tajnego Nauczania przy Liceum im. Marii Konopnickiej,
- tablica "parasolowców" w kościele Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
- pomnik poległych harcerzy Szarych Szeregów na os. Batorego,
- tablica pamiątkowa poświęcona poległym podchorążym Jerzemu Dąbrowskiemu ps. „Lato"
oraz Stefanowi Majewskiemu ps. „Warta" w parku im. Tadeusza Kościuszki (przy rogu
ul. Kwiatowej i Handlowej),
- tablica pamięci rotmistrza Witolda Pileckiego (u zbiegu ul. Polnej i Plantowej,
przy przejeździe przez tory kolejowe),
- obelisk upamiętniający ppłk. Romana Kłoczkowskiego d-cę I. Rejonu „Brzozów"
i walk powstańczych w Legionowie (u zbiegu ul. Polnej i Słonecznej),
- obelisk Sybiraków (na osiedlu „Piaski" przy SP 8).
Wieczorem tuż po godzinie 17.00 władze samorządowe oraz przedstawiciele środowisk
kombatanckich zgromadzili się przy Pomniku Polski Walczącej na Rondzie AK. Uroczystości
zakończyła Msza Święta w kościele garnizonowym przy ul. Piłsudskiego 5 o godzinie 18.00
oraz wieczór z poezją Bronisławy Romanowskiej-Mazur dedykowany weteranom Polskiego
Państwa Podziemnego.
W obchodach wzięło udział około 500 osób.

1 sierpnia, godz. 19.00

Kościół św. Józefa Oblubieńca NMP,
ul. Piłsudskiego 5
„Kultura. Porusza! w wakacje” – wieczór z poezją Bronisławy Romanowskiej –
Mazur
dedykowany weteranom Polskiego Państwa Podziemnego.
Krzysztof Ciupiński-Świątek – tenor
Anna Nadwodna – sopran
Włodzimierz Trzeciak – fortepian
Katarzyna Soja - recytacja
Współorganizacja z Urzędem Miasta Legionowo
Z propozycji skorzystało około 100 osób.
3 sierpnia, godz. 19.00

Park Zdrowia

„Kultura. Porusza! w wakacje” – „Wirtuozi” – program poetycko – muzyczny na
podstawie wierszy K.I Gałczyńskiego.
Paweł Burczyk – recytacja i gra aktorska
Krzysztof Gwiazda – fortepian i śpiew
Współorganizacja z Urzędem Miasta Legionowo
Z propozycji skorzystało około 100 osób.
5 sierpnia, godz. 19.00

Kościół św. Józefa Oblubieńca NMP,
ul. Piłsudskiego 5
XIV Legionowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej
Wystąpili:
Julietta Gonzales - sopran (Meksyk)
Marcin Armański - portatyw, fisharmonia
W programie znalazły się utwory:
Johann Joseph Fux (1660-1741) - Ave Maria
Antonio de Cabezón (1510-1566) - Ancor che col partire
Stefano Bernardi (1577?1637) - Magnificat
Tabulatura Organowa Jana z Lublina (XVI w.) - Tańce polskie
Claudio Monteverdi (1567-1643) - La Musica - Prolog
Luigi Pozzi (+1656) - Salve Regina
Laudario di Cortona (XIII w.) - Lauda novella
Antonio de Cabezón (1510-1566) - Pavana con su glosa
Francisco Correa de Arauxo (1584?1654) - Todo el mundo en general
Anonim (XVII w.) - Nina nanna

Koncertu wysłuchało około 200 osób.
10 sierpnia, godz. 19.00
Park im. Solidarności
„Kultura. Porusza! w wakacje” – „Narodziny sztuki” – spektakl Teatru Trzynastka
Wystąpili:
Adam Aksamit
Mateusz Widlarz
Współorganizacja z Urzędem Miasta Legionowo
Z propozycji skorzystało około 100 osób.
12 sierpnia, godz. 16.00
Kościół Świętego Ducha, ul. ks. J. Schabowskiego 2
XIV Legionowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej
Wystąpili:
Thomas Cornelius - organy (Niemcy)
Magdalena Cornelius - alt
W programie znalazły się utwory:
- Bogurodzica
Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Präludium und Fuge in G-Dur BWV 541
Christoph Willibald Gluck (1714-1787)
- Paride ed Elena
- O del mio dolce ardor
Thomas Cornelius (*1986) - Viva la Polonia!
Mieczysław Karłowicz (1836-1903)
- Mów do mnie jeszcze
- Pamiętam ciche, jasne, złote dnie
- Huit chansons polonaises, FP. 69:
- Ostatni mazur
- Pożegnanie
- Wisła
Thomas Cornelius (*1986) - Drei Gebete (2013/2015)
- Prayer for Serenity - Ave Maria - Pater noster
Camille Saint-Saëns (1835-1921)
- Samson et Dalila
- Mon coeur s'ouvre a ta voix

Thomas Cornelius (*1986) - Baptismus 966

Koncertu wysłuchało około 200 osób.
16 – 31 sierpnia,
Ratusz Miejski, ul. Piłsudskiego 41
GALERIA SZTUKI RATUSZ – Wystawa malarstwa Agnieszki ChodakowskiejPlewczyńskiej - TAKA ABSTRAKCJA I...
19 sierpnia, godz. 19.00

Kościół Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
ul. Piłsudskiego 47
XIV Legionowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej
Wystąpił:
Chór Filharmonii z Tai Pei
W programie znalazły się utwory:
Ya-Min Hsu - Green Forest
Ambrož Čopi - Pater Noster
Eriks Ešenvalds - O Salutaris Hostia
Romuald Twardowski - Alleluia
Nan-Chang Chien - Sanctus
Edgar Macapili - All Nature Praises God
Ching-Ru Shih - Pop-Rice Song
Sheng-Hsien Liu - Magnolia Coco
Ken Steven - Last Resting Place
arr. Tien-Hao Jan - Moon Represents My Heart
arr. Wen-Yi Liu - Evening Tuberose

Koncertu wysłuchało około 180 osób.
22 sierpnia, godz. 19.00
MOK Norwida 10
Nagłośnienie i obsługa elektroakustyczna pikniku Związku Emerytów, Inwalidów i
Rencistów.
24 sierpnia, godz. 19.00
Park im. Solidarności
„Kultura. Porusza! w wakacje” – „Po co” – spektakl Teatru Ewangelizacyjnego
ADONAI z MOK Legionowo
Współorganizacja z Urzędem Miasta Legionowo
Z propozycji skorzystało około 100 osób.
26 sierpnia, godz. 19.00

Kościół Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
ul. Piłsudskiego 47
Koncert Chóru Uniwersytetu Narodowego w San Juan (Argentyna)
W programie koncertu znalazła się „Msza Kreolska" Ariela Ramireza i inne utwory, głównie
argentyński folklor.

Koncertu wysłuchało około 200 osób.
26 sierpnia, godz. 19.30
Kościół Miłosierdzia Bożego, ul. Targowa 48
XIV Legionowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej
Wystąpili:
Karol Lipiński-Brańka - skrzypce
Anna Wróbel - wiolonczela
Jan Bokszczanin - organy
W programie znalazły się utwory:

Cesar Franck (1822-1890)- Chorał a-moll (organy solo)
Johann Sebastian Bach (1685-1750) - dwa preludia choralowe z Orgelbuchlein (organy
solo)
- Nun kom der heiden heiland
- Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ
Josef Rheinberger (1839-1901) - Suita na organy, skrzypce i wiolonczelę op. 149
- Con moto

- Molto Adagio (temat z wariacjami)
- Andante - Sarabande
- Finale - con moto
Johan Halvorsen (1864-1935) - Passacaglia na skrzypce i wiolonczelę
Koncertu wysłuchało około 80 osób.

Akcja LATO LEGIONOWO 2018
KINO LETNIE dla dzieci
sala widowiskowa w ratuszu, ul. Piłsudskiego 41
3 lipca, godz. 12.00 – film „Auta" (2006)
5 lipca, godz. 12.00 – film „Auta 2" (2011)
10 lipca, godz. 12.00 – film „Kot w butach" (2011)
12 lipca, godz. 12.00 – film „Happy feet" (2006)
17 lipca, godz. 12.00 – film „Happy feet 2" (2011)
19 lipca, godz. 12.00 – film „Zaplątani" (2010)
24 lipca, godz. 12.00 – film „Kraina lodu" (2013)
26 lipca, godz. 12.00 – film „Kung Fu Panda" (2008)
31 lipca, godz. 12.00 – film „Kung Fu Panda 2" (2011)
2 sierpnia, godz. 12.00 – film „101 Dalmatyńczyków" (1996)
7 sierpnia, godz. 12.00 – film „Roboty" (2005)
9 sierpnia, godz. 12.00 – film „Dzieciak rządzi" (2017)
14 sierpnia, godz. 12.00 – film „Coco" (2017)
16 sierpnia, godz. 12.00 – film „Gru Dru i Minionki" (2017)
21 sierpnia, godz. 12.00 – film „Vaiana - skarb oceanu" (2016)
23 sierpnia, godz. 12.00 – film „Emotki" (2017)
28 sierpnia, godz. 12.00 – film „Kurczak mały" (2005)
30 sierpnia, godz. 12.00 – film „Piękna i bestia" (2017)
Ogółem z projekcji skorzystało 4520 osób.
14 - 27 lipca,

Ośrodek Wypoczynkowy „Piecki”,
wieś Piecki, powiat Mrągowski
Warsztaty artystyczno-wypoczynkowe Studia Tańca i Piosenki SZACHRAJ
W warsztatach wzięło udział 32 dzieci.
Akcja Lato Legionowo 2018 - zajęcia stacjonarne dla dzieci w wieku 6 – 8 lat
Filia MOK ul. Targowa 65.
Zajęcia odbywały się w czterech tygodniach lipca od 2 do 27 lipca 2018
(od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00)
I Tydzień – 02 - 06 lipca
Poniedziałek, 2 lipca, godz. 10.00 - 16.00
- gry i zabawy integracyjne, ustalanie zasad obowiązujących w grupie
- gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
- zajęcia w grupach wymiennie: rękodzieło „Zrób to sam” i plastyka
- minirecital fortepianowy Krystiana Sekowskiego
- gry i zabawy na świeżym powietrzu, odbieranie dzieci
(udział 29 dzieci)
Wtorek, 03 lipca, godz. 10.00 - 16.00
- gry i zabawy integracyjne
- zajęcia w grupach wymiennie: zumba i ćwiczenia teatralne
- gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
(udział 29 dzieci)
Środa, 04 lipca, godz. 10.00 - 16.00
- zabawy sportowe na placu zabaw i Orliku na Osiedlu Młodych

- zajęcia w grupach: warsztaty animacyjne i plastyka
(udział 29 dzieci)
Czwartek, 05 lipca, 10.00 – 16.00
- wycieczka autokarowa do stadniny koni STANGRET w Lorcinie
(udział 29 dzieci)
Piątek, 06 lipca, godz. 10.00 - 16.00
- projekcja filmowa (film Piękna i Bestia)
- zajęcia w grupach wymiennie: zajęcia muzyczno – rytmiczne
gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
- podsumowanie tygodnia
(udział 29 dzieci)
II Tydzień - 09 - 13 lipca
Poniedziałek, 09 lipca, godz. 10.00 - 16.00
- gry i zabawy integracyjne
- gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
- zajęcia w grupach wymiennie: warsztaty rękodzieła „Zrób to sam” i ceramika
(udział 30 dzieci)
Wtorek, 10 lipca, godz. 10.00 - 16.00
- gry i zabawy na świeżym powietrzu
- robienie przypinek ze swoim imieniem
- zajęcia w grupach: zumba, zajęcia teatralne
(udział 30 dzieci)
Środa, 11 lipca, godz. 10.00 - 16.00
- zabawy sportowe na placu zabaw i Orliku na Osiedlu Młodych
- zajęcia w grupach: warsztaty animacyjne i plastyka
(udział 30 dzieci)
Czwartek, 12 lipca, godz. 9.30 - 16.30
- wycieczka autokarowa do parku rozrywki w Julinku (park linowy, mini golf, rajd
samochodzikami elektrycznymi i na pedały, ciepły posiłek)
(udział 30 dzieci)
Piątek, 13 lipca, godz. 10.00 - 16.00
- projekcja filmowa (film Dzieciak rządzi)
- zajęcia w grupach wymiennie: zajęcia muzyczno-rytmiczne
gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
- podsumowanie tygodnia
(udział 30 dzieci)
III Tydzień - 16 - 20 lipca
Poniedziałek, 16 lipca, godz. 10.00 - 16.00
- gry i zabawy integracyjne, ustalanie zasad obowiązujących w grupie
- zajęcia w grupach: ceramika, warsztaty rękodzieła „Zrób to sam”
- gry i zabawy na świeżym powietrzu
(udział 30 dzieci)
Wtorek, 17 lipca, godz. 10.00 - 16.00
- zabawy sportowe na placu zabaw i Orliku na Osiedlu Młodych
- zajęcia w grupach: zumba i plastyka
- gry i zabawy na świeżym powietrzu
(udział 30 dzieci)
Środa, 18 lipca, godz. 10.00 - 16.00
- gry i zabawy grupowe
- zajęcia w grupach: olimpiada sportowa i lepienie z masy solnej
- gry i zabawy w ogrodzie
(udział 30 dzieci)
Czwartek, 19 lipca, godz. 09.30 - 16.00
- wycieczka autokarowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
(udział 30 dzieci)

Piątek, 20 lipca, godz. 10.00 - 16.00
- projekcja filmowa - zajęcia w grupach wymiennie: zajęcia muzyczno-rytmiczne
gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
- podsumowanie tygodnia
(udział 30 dzieci)
IV Tydzień - 23 - 27 lipca
Poniedziałek, 23 lipca , godz. 10.00 - 16.00
- gry i zabawy integracyjne, ustalanie zasad obowiązujących w grupie
- zajęcia w grupach: ceramika, warsztaty rękodzieła „Zrób to sam”
- gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
(udział 30 dzieci)
Wtorek, 24 lipca, godz. 10.00 - 16.00
- gry i zabawy na świeżym powietrzu
- zajęcia w grupach: zumba i zajęcia teatralne
(udział 30 dzieci)
Środa, 25 lipca, godz. 10.00 - 16.00
- gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
- zajęcia w grupach: gra terenowa i tworzenie biżuterii
(udział 30 dzieci)
Czwartek, 26 lipca, godz. 09.30 - 16.00
- wycieczka autokarowa do Aquaparku w hotelu „Warszawianka” w Jachrance oraz
„Dyniolandu” w Wieliszewie.
(udział 30 dzieci)
Piątek, 27 lipca, godz. 10.00 - 16.00
- projekcja filmowa
- zajęcia w grupach wymiennie: zajęcia muzyczno – rytmiczne
gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
- podsumowanie tygodnia
(udział 30 dzieci)
Akcja Lato Legionowo 2018 - zajęcia stacjonarne dla dzieci w wieku 9 – 12 lat
MOK ul. Norwida 10
Zajęcia odbywały się w czterech tygodniach lipca od 30 lipca do 24 sierpnia 2018
(od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00)
I Tydzień – 30 lipca – 3 sierpnia
Poniedziałek, 30 lipca, godz. 10.00 - 16.00
Zajęcia integracyjne „Poznajmy się"
Gra terenowa - SZTANDARY
Warsztaty taneczne cz. I
Warsztaty plastyczne
(udział 25 dzieci)
Wtorek, 31 lipca, godz. 10.00 - 16.00
Warsztaty bezpiecznej jazdy na rolkach
Warsztaty teatralne - ruch sceniczny
Kalambury
Warsztaty taneczne cz. II
(udział 25 dzieci)
Środa, 1 sierpnia, godz. 10.00 - 16.00
Olimpiada na wesoło
Warsztaty taneczne cz. III
Warsztaty plastyczne

(udział 25 dzieci)
Czwartek, 2 sierpnia, godz. 10.00 - 16.00
Wycieczka rowerowa
(udział 21 dzieci)
Piątek, 3 sierpnia, godz. 9.30 - 16.00
Wycieczka autokarowa do Warszawy,
w programie:
Trampoliny HANGAR 646
Centrum Rozrywkowe HULAKULA
(udział 27 dzieci)
II Tydzień – 6 - 10 sierpnia
Poniedziałek, 6 sierpnia, godz. 10.00 - 16.00
- Zajęcia integracyjne „Poznajmy się"
- Warsztaty teatralne - emisja głosu
- Warsztaty plastyczne
- Gra terenowa – SZTANDARY
(udział - 27 dzieci)
Wtorek, 7 sierpnia, godz. 10.00 - 16.00
- Warsztaty bezpiecznej jazdy na rolkach
- Zajęcia sportowe
- Warsztaty taneczne - zumba
- Robotyka - budowa rakiety
(udział - 28 dzieci)
Środa, 8 sierpnia, godz. 10.00 -16.00
- zajęcia sportowe
- Ratusz - warsztaty estradowe
- Ratusz - projekcja filmowa
(udział 26 dzieci)
Czwartek, 9 sierpnia, godz. 10.00 - 16.00
- Wycieczka rowerowa
(udział 17 dzieci)
Piątek, 10 sierpnia, godz. 10.00 - 16.00
- Wycieczka autokarowa do Jachranki - AQUA PARK
- Ognisko z kiełbaskami na terenie MOK
(udział 29 dzieci)
III Tydzień – 13 – 17 sierpnia
Poniedziałek, 13 sierpnia, godz. 10.00 - 16.00
Zajęcia integracyjne "Poznajmy się"
Warsztaty teatralne
Zajęcia sportowe
(udział 19 dzieci)
Wtorek, 14 sierpnia, godz. 10.00 - 16.00
Warsztaty bezpiecznej jazdy na rolkach
Warsztaty plastyczne
Warsztaty teatralne
Projekcja filmu
(udział 18 dzieci)
Czwartek, 16 sierpnia, godz. 10.00 - 16.00
Wycieczka rowerowa
(udział 19 dzieci)
Piątek, 17 sierpnia, godz. 9.30 - 16.00
Wycieczka autokarowa do Sobanic - Wioska Afrykańska,
w programie wycieczki:
- przejażdżkę na quadach
- strzelanie z wiatrówek

- przejażdżka ciuchcią "Mombasa Express"
- zwiedzanie Muzeum Afrykańskiego i Wioski Kuanjamo Village
- sztuka afrykańska, maski, rzeźby, zabawki, instrumenty
- noszenie koszy na głowie
- Afrykańskie Igrzyska: strzelanie z łuku
- warsztaty o zwierzętach i nauka podstawowych słów w języku suahili
- ognisko z kiełbaskami
- poszukiwanie skarbów z mapą na terenie ośrodka
- konkurs wiedzy o Afryce z nagrodami
(udział 27 dzieci)
IV Tydzień – 20 – 14 sierpnia
Poniedziałek, 20 sierpnia, godz. 10.00 - 16.00
Zajęcia integracyjne "Poznajmy się"
Olimpiada na wesoło
Zajęcia sportowe
Warsztaty plastyczne
Warsztaty taneczne – zumba
(udział 26 dzieci)
Wtorek, 21 sierpnia, godz. 10.00 - 16.00
Warsztaty bezpiecznej jazdy na rolkach
Podchody - gra terenowa
(udział 27 dzieci)
Środa, 22 sierpnia, godz. 10.00 - 16.00
Gry i zabawy parateatralne
Warsztaty cyrkowe
Zajęcia sportowe, gry terenowe
(udział 27 dzieci)
Czwartek, 23 sierpnia, godz. 10.00 - 16.00
Wycieczka rowerowa
(udział 23 dzieci)
Piątek, 24 sierpnia, godz. 8.00 - ok. 17.00
Wycieczka autokarowa do Julinka, w programie:
- Park linowy
- Rajd samochodzikami na pedały
- Kraina dmuchawców
- Animacje cyrkowe
- ciepły posiłek
(udział 31 dzieci)
Dodatkowe wykorzystanie sali widowiskowej w Ratuszu Miejskim
z obsługą elektroakustyczną MOK
04.08
21.08
24.08

09.00 – 11.00
13.30 – 16.00
11.00 – 18.00

Projekcja filmowa - p. Copija
UM, Wydział Zdrowia – wykład (mikrofony i multimedia)
Teatr ADONAI – próba

