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Miejski Ośrodek Kultury 

Już kilkakrotnie pisaliśmy o tym, że mieszkańcy Pruszkowa 
dbają o rozwój oświaty i kultury w naszym mieście. Dowodem 
tego są działania istniejących tu wielu organizacji i instytucji. Do 
grona tych szacownych działaczy możemy zaliczyć Miejski Ośro-
dek Kultury pod rządami pani Ewy Sowy. 

W gościnnych murach MOK-u, który proponuje mieszkańcom 
szeroką ofertę różnorodnych zajęć adresowaną do dzieci, młodzie-
ży i starszych, każdy może znaleźć dla siebie coś ciekawego. Działa 
tu Uniwersytet Trzeciego Wieku, na którym można wysłuchać wy-
kładów z różnych dziedzin, można także rozwijać swoje zdolności 
i realizować pasje. Słuchacze mają też możliwość uczestniczenia w 
wycieczkach czy wyjazdach do teatru. 

Bardzo ciekawie organizowane są dni kultury i historii państw 
europejskich - odbyło się wiele takich spotkań - mogliśmy między 
innymi poznać historię Bułgarii, Grecji, Irlandii. 

Pani Dyrektor organizuje konkursy dla młodzieży o różnej te-
matyce . Są to najczęściej konkursy dotyczące deklamacji czy wy-
konywania piosenek. Pięknym zwyczajem jest „Regionalny Prze-
gląd Kolęd i Pastorałek". 

Nie zapomina również o młodzieży niepełnosprawnej, której 
umożliwia zaprezentowanie własnej twórczości. 

MOK organizuje wernisaże i koncerty, w których biorą udział 
znani artyści - w tym roku zaprezentowano między innymi malar-
stwo sióstr Gronostajskich i Barbary Czerepok. Pojawili się u nas 
tacy artyści jak Edyta Geppert, Dorota Miśkiewicz, grupa „Skal-
dowie", Alosza Awdiejew oraz Elżbieta Marciniak - wychowała 
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się ona w Pruszkowie, jest absolwentką Liceum im Tomasza Zana 
- uczestniczy zawsze w spotkaniach Zaniaków. W MOK-u wystę-
pował także jej mąż Jerzy Kuszakiewicz oraz córka i wnuczka. 

Miejski Ośrodek Kultury organizuje zajęcia dla małych dzieci 
w ciągu całego roku, a w okresie ferii czy wakacji prowadzone są 
też półkolonie. W każdą niedzielę młodzi widzowie zapraszani są 
na poranki teatralne. 

MOK współpracuje z Pruszkowskim Towarzystwem Kultural-
no-Naukowym, Klubem Seniora Nauczycielstwa Polskiego, Świa-
towym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej - Koło nr 6 Prusz-
ków, ze Związkiem Sybiraków - Terenowe Koło w Pruszkowie, 
Polskim Związkiem Niewidomych Koło w Pruszkowie, Związ-
kiem „Solidarność" w Pruszkowie. 
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