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Sprawozdanie z imprez kulturalnych zrealizowanych
w poszczególnych miesiącach roku 2015r.
I.

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach działa na podstawie Statutu Miejskiego Ośrodka
Kultury w Lędzinach stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miasta Nr XXIX/165/04
z dnia 25.11.2004 r. uchwalonego na podstawie:
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tekst jednolity Dz. U. poz. 406 z 2012r. z późniejszymi zmianami)
Statutowe obowiązki MOK rozpoczął z dniem 01.09.2005 r.
Nadzór nad działalnością MOK sprawuje Burmistrz Miasta Lędziny.

I. Sprawozdanie z imprez zrealizowanych w 2015r.

STYCZEŃ
1. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej sceny”- w dniu 3 stycznia w sali widowiskowej
„Piast”, wystawiono operetkę „ Zemsta nietoperza”. Na operetkę przybyło 125 osób.
2. XIX Gminny i XV Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędowych w Bojszowach.
W Przeglądzie wziął udział chór Miejskiego Ośrodka Kultury „ Akord”.
3.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – XXIII finał. Jak co roku wystąpiły dzieci
i młodzież lędzińskich szkół i przedszkoli. Na scenie sali „Piast” zaprezentowały się kolejno
zespoły „ Jaro”, „In Spe”, „ Pentatonika”. Ponadto odbyła się loteria fantowa, licytacja
serduszek. Na zakończenie imprezy tradycyjnie odbyło się „Światełko do nieba”, które zostało
ufundowane przez C. B i D.G.P. MOK. Impreza odbyła się w sali widowiskowej „Piast”.
4. VI Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek- w dniu 23 stycznia w sali widowiskowej „Piast”,
odbył się już VI Przegląd, w którym udział wzięli soliści, zespoły wokalno- instrumentalne,
chóry, grupy kolędnicze, oraz zespoły jasełkowe. W Przeglądzie udział wzięło 461 osób.
5. Projekcja filmu „ Karolina”- 28 stycznia w sali widowiskowej „Piast” dla podopiecznych
Ośrodka Błogosławiona Karolina został wyświetlony film „ Karolina”. Na seans przybyło 180
osób.
6. Ludzie i Ich Pasje- Prelekcja Wojciecha Schaffera pt. „ Dopóki czas macie, dobro czyńcie”.
W dniu 29 stycznia w sali audiowizualnej na Placu farskim miała miejsce prelekcja pod w/w
tytułem , w której uczestniczyły 54 osoby.
7. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia,
szachowe, rytmiczne, jogi, nauka tańca towarzyskiego, taniec nowoczesny, aorobic,
grafika komputerowa, koło regionalne, śpiew klasyczny, nauka gry na

instrumentach

klawiszowych, nauka gry na gitarze, zumba, koło fotograficzne, szachowe. Ponadto zespoły
muzyczne tworzące pod egidą Mok: chór „Akord”, Kameraliści Miasta Lędziny „ Pro Arte et
Musica” , „Lędzinianie”, zespół dziecięcy „Radość”.

8. Zredagowanie, drukowanie, oraz dystrybucja samorządowego Biuletynu informacyjnego
„Lędziny teraz”.

LUTY
1. „Ferie z MOK 2015” - w dniach od 02.02.2015 - do 15.02.2015 r.
Podczas tegorocznych dni feryjnych dzieci miały sporo atrakcji min: zajęcia plastyczne,
zajęcia sportowe, zajęcia szachowe, warsztaty teatralne. Został zorganizowany wyjazd do
Planetarium w Chorzowie na seans „ Mały książę”, oraz wyjazd do Teatru Dzieci Zagłębia na
sztukę „ Jaś i Małgosia”. W sali widowiskowej „ Piast”, odbył się pokaz iluzjonistyczny
„ Edukacyjny teatr magii”, oraz bajka „ Gospodarz i Juroszek” Było również wyjście na kryty
basen. Na zakończenie ferii zorganizowano bal przebierańców wraz z konkursami i nagrodami.
W programie „ Ferie z MOK 2015” udział wzięło 478 dzieci.
2. Otwarty Trzydniowy Turniej Szachowy „ Ferie 2015”- w dniach 2,6,9 luty w siedzibie
Miejskiego Ośrodka odbył się w/w Turniej, w którym udział wzięło 54 uczestników.
3. Warsztaty rękodzielnicze - 9 lutego w sali audiowizualnej na Placu farskim Miejski Ośrodek
Kultury wraz z Zieloną manufakturą zorganizowali bezpłatne zajęcia artystyczne, w których
udział wzięło 19 osób.
4. Walentynkowa Biesiada Śląska z Mirosławem Jędrowskim - 15 lutego 2015 r. w sali
widowiskowej „Piast”, miała miejsce biesiada z Mirkiem Jędrowskim, oraz Masztalskimi.
W imprezie udział wzięło 117 osób.
5. Ludzie i Ich Pasje- 16 lutego 2015 r. w sali audiowizualnej na Placu farskim miał miejsce
wykład Jacka Łapota pt. „ Wiele słów o kabaretach”. W wykładzie udział wzięło 18 osób.
6. Walne Zebranie członków SNRzONiIR w Lędzinach- 24 lutego w sali „Piast”, odbyło się
zebranie, w którym uczestniczyło 80 osób. MOK udostępnił nagłośnienie oraz pracownika
technicznego.
7. Prelekcja – „ Język górnośląski to język naszych serc” w dniu 27 lutego w sali
audiowizualnej na placu farskim odbył się wykład Alojzego Lysko, w którym udział wzięło 60
osób.
8. Koncert zespołu „ In Spe” 28 lutego pubie Underground w Sosnowcu wystąpił zespół In
Spe . Miejski Ośrodek Kultury wydelegował pracownika technicznego, oraz udostępnił sprzęt
nagłaśniający. W koncercie wzięło udział 210 osób.
9. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia,
szachowe, rytmiczne, jogi, nauka tańca towarzyskiego, taniec nowoczesny, aorobic,
grafika komputerowa, koło regionalne, śpiew klasyczny, nauka gry na

instrumentach

klawiszowych, nauka gry na gitarze, zumba, koło fotograficzne, szachowe. Ponadto zespoły
muzyczne tworzące pod egidą Mok: chór „Akord”, Kameraliści Miasta Lędziny „ Pro Arte et
Musica” , „Lędzinianie”, zespół dziecięcy „Radość”.

10. Zredagowanie, drukowanie, oraz dystrybucja samorządowego Biuletynu informacyjnego
„Lędziny teraz”.

MARZEC
1. Konkurs fotograficzny „ Zima w obiektywie 2015 ”- 7 marca został rozstrzygnięty konkurs
fotograficzny. W konkursie udział wzięło 60 osób, Jury wyłoniło zwycięzców w 2 kategoriach:
gimnazja, dorośli.
2. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” – 8 marca odbył się wyjazd na sztukę „ Boeing,
boeing” w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. W wyjeździe udział wzięło 50 osób.
3. Prelekcja Agnieszki Szymuli pt. „ Wiosna- czas odradzającego się życia”- 25 marca
w sali audiowizualnej na Placu farskim, odbył się w/w wykład, w którym uczestniczyły 54
osoby.
4. Koncert doktorancki „ Dźwięki modlitwy”- 22 marca w Cieszynie Kameraliści Miasta
Lędziny, pod dyrygenturą Marii Zuber zaśpiewali koncert doktorancki.
5. Otwarty Turniej Szachowy „ Wiosna 2015”- 23 marca w siedzibie Miejskiego Ośrodka
Kultury, obył się w/w turniej, w którym udział wzięły 23 osoby.
6. Powiatowy konkurs świąteczny „ Tradycje śląskie wczoraj i dziś”- w dniach od 1 do 25
marca trwał konkurs rękodzielniczy na śląskie kroszonki i stroiki świąteczne. W konkursie
udział wzięły 154 podmioty wykonawcze.
7. Clemensy AD 2014 r. - 26.03.15, w sali widowiskowej „Piast”, wręczono nagrody Starosty
Bieruńsko – Lędzińskiego. w Dziedzinie Kultury- „ Clemensy 2014” . Clemensy przyznaje się
w trzech kategoriach: (Pro Publico Bono), (Pro Arte), (Pro Cultura). W imprezie udział wzięło
150 osób.
8. VI Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej- 27 marca 2015 r. w sali audiowizualnej
na Placu farskim został zorganizowany dla lędzińskich szkół podstawowych i gimnazjów w/w
turniej. W konkursie finałowym wzięło udział 18 osób.
9. Kabaret „ Smile” 28 marca w sali widowiskowej „Piast” , odbył się występ kabaretu Smile
z repertuarem pt. „ Czy jest w domu kakao”. W imprezie udział wzięło 140 osób.
10. Wieczornica wielkopostna „ Ku Pamięci Jana Pawła II ”- 29 marca 2015 r. w kościele
pw. Matki Bożej Różańcowej w Lędzinach, odbył się koncert pieśni wielkopostnych, fragmenty
Tryptyku, oraz impresja teatralna „ Pieśń o Bogu ukrytym”. W wieczornicy udział wzięło 150
osób.
11. Święto Szkoły- Gimnazjum nr 1 w Lędzinach- 31 marca 2015 r. w sali widowiskowej
„ Piast” odbył się koncert z okazji Święta szkoły. Mok udostępnił salę wraz z akustykiem.
W imprezie udział wzięło 180 uczestników.
12. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia,
szachowe, rytmiczne, jogi, nauka tańca towarzyskiego, taniec nowoczesny, aorobic,
grafika komputerowa, koło regionalne, śpiew klasyczny, nauka gry na

instrumentach

klawiszowych, nauka gry na gitarze, zumba, koło fotograficzne, szachowe. Ponadto zespoły
muzyczne tworzące pod egidą Mok: chór „Akord”, Kameraliści Miasta Lędziny „ Pro Arte et
Musica” , „Lędzinianie”, zespół dziecięcy „Radość”.
13. Zredagowanie, drukowanie, oraz dystrybucja samorządowego Biuletynu informacyjnego
„Lędziny teraz”.

KWIECIEŃ
1. Projekcja filmu „ Karolina”- 1 kwietnia 2015 r. w sali widowiskowej „Piast” dla
podopiecznych Ośrodka Błogosławiona Karolina został wyświetlony film „ Karolina”. Na seans
przybyło 187 osób.
2. Wystawa dorobku Gimnazjum nr 1 w Lędzinach - do 17 kwietnia 2015 r. w holu Urzędu
Miasta zorganizowana była wystawa z okazji Święta szkoły ( 80 osób).
3. Prelekcja Zbigniewa Zająca „ Mitologia ziemi rodzinnej”- 24 kwietnia 2015 r. w sali
audiowizualnej na Placu farskim odbyła się w/w prelekcja, w której udział wzięło 11 osób.
konkurs przeznaczony dla młodzieży Gimnazjum i Szkół Średnich. Celem konkursu było
napisanie bajek dla najmłodszych odbiorców.
4. „V Blues Kwiecień Granie” - 26 kwietnia na scenie plenerowej Placu farskiego, odbyła się
5 edycja imprezy muzycznej w czasie której wystąpiły dwa zespoły: „Cheap Tobacco”, oraz
„ Blue Band Blues”. Impreza kierowana głównie do młodzieży, choć nie zabrakło wielu osób
starszych. W koncercie udział wzięło około 70 osób.
5. XXII Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza
10 kwietnia w sali widowiskowej „Piast” ,Miejski Ośrodek Kultury, po raz ósmy przeprowadził
eliminacje rejonowe. W eliminacjach wzięło udział 17 podmiotów wykonawczych. Jury
przyznało nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach; soliści, zespoły wokalne,
zespoły wokalno- instrumentalne, zespoły pieśni i tańca. W przeglądzie wzięło udział 389 osób.
6. Konkurs recytatorski „ Entliczek- pentliczek” – 30 kwietnia 2015 r. w sali audiowizualnej
na Placu farskim, odbył się konkurs dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.
W konkursie udział wzięło 103 wykonawców.
7. Rozstrzygnięcie VI edycji konkursu „Tradycje śląskie wczoraj i dziś” - śląskie
kroszonki, stroiki wielkanocne”- w kwietniu odbyło się wręczanie nagród laureatom w/w
konkursu w poszczególnych kategoriach: Przedszkola, Szkoły Podstawowe kl. I-III, Szkoły
Podstawowe kl. I-IV. Również w kwietniu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury
w Lędzinach, odbyła się pokonkursowa wystawa prac konkursowych.
8. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia,
szachowe, rytmiczne, jogi, nauka tańca towarzyskiego, taniec nowoczesny, aorobic,
grafika komputerowa, koło regionalne, śpiew klasyczny, nauka gry na

instrumentach

klawiszowych, nauka gry na gitarze, zumba, koło fotograficzne, szachowe. Ponadto zespoły
muzyczne tworzące pod egidą Mok: chór „Akord”, Kameraliści Miasta Lędziny „ Pro Arte et

Musica” , „Lędzinianie”, zespół dziecięcy „Radość”.
9. Zredagowanie, drukowanie, oraz dystrybucja samorządowego Biuletynu informacyjnego
„Lędziny teraz”.

MAJ
1. Sztuka teatralna „ Mayday” – 8 maja w sali widowiskowej „ Piast”, odbyło się
przedstawienie teatralne grupy teatralnej „ Fantom”. W imprezie udział wzięły 93 osoby.
2. Heavy Metal Night- 9 maja w sali widowiskowej „ Piast” wystąpiły zespoły metalowe
„ Axe Crazy”, oraz „ Roadhog”. W imprezie uczestniczyło 80 osób.
3. Zdrowy Styl życia- 12 maja w sali widowiskowej „ Piast”, odbył się wykład dotyczący
zdrowego odżywiania się . W wykładach udział wzięły 54 osoby.
4. Warsztaty języka włoskiego – 12 maja w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury odbyły się
warsztaty, które Mok przygotował wraz z pracownią Jutr. W zajęciach uczestniczyło 20 osób.
5. Rehabilitacja na basenie- aerobic, taniec wodny- zajęcia odbyły się na basenie .
W zajęciach uczestniczyło 50 osób.
6. Warsztaty języka włoskiego – 15 maja w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury odbyły się
warsztaty, które Mok przygotował wraz z pracownią Jutr. W zajęciach uczestniczyło 20 osób.
7. Zdrowy Styl życia- 19 maja w sali widowiskowej „ Piast”, odbył się wykład dotyczący
zdrowego odżywiania się . W wykładach udział wzięły 54 osoby.
8. Szekspiriada – 14 maja w sali widowiskowej „Piast” odbył się cykliczny turniej językowy
zorganizowany przez Szkołę językową „Angmen” - Miejski Ośrodek Kultury jako
współorganizator na potrzeby turnieju użyczył sali widowiskowej. MOK odpowiedzialny był
za obsługę techniczną, nagłośnienie i oświetlenie. W imprezei uczestniczyło 110 osób.
9. Plenerowe spotkanie integracyjne- 16 maja na terenie osadnika KWK „ Ziemowit” LSNRO
NiIR oraz MOK, przygotowali piknik integracyjny, w którym uczestniczyło 420 osób.
10. Warsztaty języka włoskiego – 19 maja w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury odbyły
się warsztaty, które Mok przygotował wraz z pracownią Jutr. W zajęciach uczestniczyło
20 osób.
11. Kabaret Młodych Panów 19 maja w Sali widowiskowej „Piast” Miejski Ośrodek Kultury,
zorganizował dwa występy w/w kabaretu. W imprezach udział wzięło 360 osób.
12. Rehabilitacja na basenie- aerobic, taniec wodny- zajęcia odbyły się na basenie .
W zajęciach uczestniczyło 50 osób.
13. Przedstawienie dla dzieci „ Fantazja- niekończąca się opowieść” – 21 maja w sali
widowiskowej „Piast” zorganizowano dla dzieci szkół podstawowych w/w przedstawienie
teatralne.
W przedstawieniach udział wzięło 312 uczniów szkół podstawowych.
14. Prelekcja dr. Wojciecha Schaffera „ 245 Rocznica powstania Hołdunowa okazją do
rozmów o genologii”- 22 maja w siedzibie MOK zorganizowano w/w wykład, w którym udział

wzięło 25 osób.
15. Wystawa Klubu plastyka „ Kontrast”- w dniach od 17 kwietnia do 22 maja w holu Urzędu
Miasta odbyła się wystawa prac członków klubu Kontrast. W wystawie wzięło udział 80 osób.
16. Biesiada „ Dla Matki” – 24 maja 2015 r. w sali widowiskowej „Piast”, odbyła się biesiada
zorganizowana z okazji Dnia Matki, wystąpili: Bernadeta Kowalska i Damian Holecki.
W biesiadzie udział wzięło 114 osób.
17. Zdrowy styl życia- 26 maja w sali widowiskowej „ Piast”, odbył się wykład dotyczący
zdrowego odżywiania się . W wykładach udział wzięły 54 osoby.
18. Warsztaty języka włoskiego – 26 maja w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury odbyły
się warsztaty, które Mok przygotował wraz z pracownią Jutr. W zajęciach uczestniczyło
20 osób.
19. Koncert Wiosenny- 26 maj 2015 r. w Sali widowiskowej „Piast” Gimnazjum nr 2,
organizowało koncert wiosenny , MOK współorganizował koncert udostępniając salę wraz
z nagłośnieniem, oświetleniem.
20. Rehabilitacja na basenie- aerobic, taniec wodny- zajęcia odbyły się na basenie .
W zajęciach uczestniczyło 50 osób.
21. Festyn „ Postaw na Rodzinę”- 30 maja 2015 r. na boisku szkolnym Gimnazjum nr 1,
zorganizowano piknik rodzinny. MOK współorganizował poprzez udostępnienie sprzętu
nagłośniającego, wraz z obsługą techniczną. W imprezie udział wzięło 480 osób.
22. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia,
szachowe, rytmiczne, jogi, nauka tańca towarzyskiego, taniec nowoczesny, aorobic,
grafika komputerowa, koło regionalne, śpiew klasyczny, nauka gry na

instrumentach

klawiszowych, nauka gry na gitarze, zumba, koło fotograficzne, szachowe. Ponadto zespoły
muzyczne tworzące pod egidą Mok: chór „Akord”, Kameraliści Miasta Lędziny „ Pro Arte et
Musica” , „Lędzinianie”, zespół dziecięcy „Radość”.
23. Zredagowanie, drukowanie, oraz dystrybucja samorządowego Biuletynu informacyjnego
„Lędziny teraz”.

CZERWIEC
1. Międzynarodowy Dzień Dziecka – 1 czerwca 2015 r. na terenie Targowiska miejskiego
Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zorganizował Festyn z okazji Dnia Dziecka. Dla
dzieci przygotowano sporo atrakcji: całość imprezy otworzył występ zespołu
„Radość” .Następnie odbyły się konkurencje rodzinne, wręczanie nagród zwycięzcom
konkursu recytatorskiego „Entliczek- pentliczek”. Ponadto odbył się: pokaz strażacki,
przejażdżki konne, pokaz magika. Można było

nieodpłatnie skorzystać z urządzeń

dmuchanych. W imprezie udział wzięło ok. 400 osób.
2. Otwarty Turniej Szachowy „ Dzień Dziecka 2015”- 1 czerwca w Ośrodku
Błogosławionej Karoliny instruktorzy Mok zorganizowali w/w Turniej szachowy,

w którym udział wzięło 35 uczestników.
3. Zdrowy styl życia- 2 czerwca w sali widowiskowej „ Piast”, odbył się wykład dotyczący
zdrowego odżywiania się . W wykładach udział wzięły 54 osoby.
4. Warsztaty języka włoskiego – 2 czerwca w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury odbyły
się warsztaty, które Mok przygotował wraz z pracownią Jutr. W zajęciach uczestniczyło 20
osób.
5. Rehabilitacja na basenie- aerobic, taniec wodny- zajęcia odbyły się na basenie .
W zajęciach uczestniczyło 50 osób.
6. XVI Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych- 3 czerwca na stadionie Miejskiego
Klubu Sportowego, odbyły się po raz kolejny Powiatowe Igrzyska Niepełnosprawnych.
Miejski Ośrodek Kultury jako z współorganizator zapewnił obsługę techniczną Igrzysk,
oraz udostępnił sprzęt nagłaśniający. W Igrzyskach udział wzięło około 400 osób.
7. Festyn Szkolny przy S.P. nr 1 w Lędzinach- 6 czerwca 2015 r. na terenie szkoły
podstawowej nr 1 miał miejsce piknik szkolny. Miejski Ośrodek Kultury jako
współorganizator zapewnił obsługę techniczną imprezy, oraz udostępnił sprzęt
nagłaśniający. W festynie udział wzięło 420 osób.
8. Zdrowy styl życia- 9 czerwca w sali widowiskowej „ Piast”, odbył się wykład dotyczący
zdrowego odżywiania się . W wykładach udział wzięły 54 osoby.
9. Warsztaty języka włoskiego – 2 czerwca w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury odbyły
się warsztaty, które Mok przygotował wraz z pracownią Jutr. W zajęciach uczestniczyło 20
osób.
10. Rehabilitacja na basenie- aerobic, taniec wodny- zajęcia odbyły się na basenie .
W zajęciach uczestniczyło 50 osób.
11. Święto Szkoły SP nr 3 w Lędzinach- 11 czerwca 2015 r. na terenie S.P. nr 3,
zorganizowano piknik rodzinny. Miejski Ośrodek Kultury jako z współorganizator zapewnił
obsługę techniczną imprezy, oraz udostępnił sprzęt nagłaśniający. W festynie udział wzięło
około 180 osób.
12. Zdrowy styl życia- 16 czerwca w sali widowiskowej „ Piast”, odbył się wykład dotyczący
zdrowego odżywiania się . W wykładach udział wzięły 54 osoby.
13. . Rehabilitacja na basenie- aerobic, taniec wodny- zajęcia odbyły się na basenie .
W zajęciach uczestniczyło 50 osób.
14. XI Wojewódzki Festiwal Muzyki i Tańca- w dniach 9-10 czerwca w sali widowiskowej
„Piast” odbył się w/w Festiwal . W czasie dwudniowego przeglądu wystąpiło 321 osób,
którzy wystąpili w kategoriach: wokaliści, zespoły muzyczne, tancerze i grupy taneczne. 19
czerwca odbyła się Gala laureatów Festiwalu. Organizatorem był Miejski Ośrodek Kultury .
15. Dni Lędzin- w dniu 20 czerwca odbyły się uroczyste obchody Dni Lędzin na terenie
Miejskiego Klubu Sportowego w Lędzinach. Organizatorzy zadbali , o to aby uczestnicy
nie mieli czasu na nudę. Było bardzo wiele atrakcji: przejażdżki konne, dmuchańce, występy

artystyczne, malowanie emocjonalne, pokaz strażacki, lot balonem na uwięzi, wioska
indiańska i wiele innych. Gwiazdami wieczoru były zespoły: „Weekend” i „ Long Junior”.
Liczba uczestników to około 2000 osób.
16. Gra Miejska- w dniu 20.06.2015r. odbyła się IV edycja Gry Miejskiej. Gra polegała
zdobywaniu pieczątek w poszczególnych punktach miasta. Wygrywa ta drużyna, która
w najkrótszym czasie zdobędzie wszystkie pieczątki i najszybciej dotrze do mety.
Zwycięzcom wręczono Puchary Burmistrza Miasta, oraz nagrody rzeczowe.
17. Zdrowy styl życia- 23 czerwca w sali widowiskowej „ Piast”, odbył się wykład dotyczący
zdrowego odżywiania się . W wykładach udział wzięły 54 osoby.
18. . Rehabilitacja na basenie- aerobic, taniec wodny- zajęcia odbyły się na basenie .
W zajęciach uczestniczyło 50 osób.
19. Przygotowanie planu i wstępna organizacja „Wakacji bez uzależnień 2015” przygotowanie zajęć wakacyjnych dla dzieci w ramach VI edycji programu „Wakacje bez
uzależnień”.
20. Uroczystość pożegnania Absolwentów Gimnazjum nr 1 w Lędzinach- 24.06.2015 r.
w sali widowiskowej „Piast”, zorganizowano w/w uroczystość. Miejski Ośrodek Kultury
jako z współorganizator zapewnił obsługę techniczną imprezy, oraz udostępnił sprzęt
nagłaśniający. W uroczystościach udział wzięło 180 osób.
21. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny”- wyjazd na operę „ Halka”.
26 czerwca 2015 r. Miejski Ośrodek Kultury zorganizował wyjazd do zespołu pałacowoparkowego w Młoszowej na operę wystawianą w plenerze. „ Halka”. Niestety z powodu niskiej
frekwencji wyjazd odwołano.
22. Prelekcja „ Tradycje piwowarskie na ziemi pszczyńskiej”- 26 czerwca 2016 r. w sali
audiowizualnej na Placu farskim została zorganizowana w/w prelekcja, w której udział wzięły
23 osoby.
23. Absolwenci roku 2014/2015 – impreza zorganizowana wspólnie z Referatem Kultury
i placówkami oświaty. Miejski Ośrodek Kultury użyczał sali widowiskowej „Piast” oraz
odpowiedzialny był za obsługę techniczną.
24. Zdrowy styl życia- 23 czerwca w sali widowiskowej „ Piast”, odbył się wykład dotyczący
zdrowego odżywiania się . W wykładach udział wzięły 54 osoby.
25. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia,
szachowe, rytmiczne, jogi, nauka tańca towarzyskiego, taniec nowoczesny, aorobic,
grafika komputerowa, koło regionalne, śpiew klasyczny, nauka gry na

instrumentach

klawiszowych, nauka gry na gitarze, zumba, koło fotograficzne, szachowe. Ponadto zespoły
muzyczne tworzące pod egidą Mok: chór „Akord”, Kameraliści Miasta Lędziny „ Pro Arte et
Musica” , „Lędzinianie”, zespół dziecięcy „Radość”.
26. Zakończenie działalności kółek działających przy Miejskim Ośrodku Kultury
w Lędzinach- 15 czerwca 2015 r. w sali widowiskowej „Piast”, odbyła się prezentacja dorobku

artystycznego kół działających przy MOK w Lędzinach, a także przygotowano wystawę
kół: plastycznych, rękodzielniczych, modelarskich. Na scenie odbyła prezentacja kół
muzyczno- tanecznych, oraz występy na instrumentach muzycznych.
27. Zredagowanie, drukowanie, oraz dystrybucja samorządowego Biuletynu informacyjnego
„Lędziny teraz”.

LIPIEC
1. Zajęcia dla dzieci „Wakacje bez uzależnień 2015”- cykl imprez dla dzieci: zajęcia
plastyczne, rękodzielnicze, szachowe, taneczne, gry i zabawy sportowe, konkursy,
przedstawienia teatralne wycieczki wyjazdowe: Multikino w Tychach, Jaworzno -warsztaty
chemiczno- fizyczne, Park Leśnych Niespodzianek w Ustroniu, Sosnowiec- egzoterium ,
Kraków- Park Edukacji Globalnej, Inwałd- Park miniatur, Żory- Miasteczko Twin Pigs. Ponad
to „ Wakacyjny Teatr Małego Widza”- animacje z aktorami, zabawy w teatr, pokazy marionetek
i kukiełek, piknik.
2. Rehabilitacja na basenie- aerobic, taniec wodny- zajęcia odbyły się na basenie .
W zajęciach uczestniczyło 50 osób.
3. Warsztaty z tańca towarzyskiego- 6 lipca w siedzibie MOK zorganizowano warsztaty tańca
dla do rosłych, w których udział wzięło 39 osób. Program zrealizowano przy współpracy
z Pracownią Jutr.
4. Zdrowy styl życia- 8 lipca na Placu farskim odbyło się spotkanie mieszkanek naszego miasta
dotyczące zdrowego stylu życia. W spotkaniu udział wzięły 72 osoby.
5. Letnie koncerty „ Pod chmurką” – 11 lipca na Placu farskim miało miejsce „ muzyczne
otwarcie wakacji”. Imprezę poprowadzili D.J. Ice kay i D.J. In Gris. W imprezie udział wzięło
50 osób.
6. Warsztaty z tańca towarzyskiego- 13 lipca w siedzibie MOK zorganizowano warsztaty
tańca dla do rosłych, w których udział wzięło 39 osób.
7. Warsztaty z tańca towarzyskiego- 29 lipca w siedzibie MOK zorganizowano warsztaty
tańca dla do rosłych, w których udział wzięło 39 osób
8. Ogłoszenie VIII edycji konkursu fotograficznego „Wakacje w obiektywie 2015 ” –
ogłoszenie konkursu fotograficznego. Konkurs przeznaczony dla gimnazjalnej, licealistów
i osób dorosłych.
9. Otwarty Turniej Szachowy „ Wakacje 2015”- w dniu 18 lipca na terenie Placu farskiego,
instruktorzy Miejskiego Ośrodka Kultury przeprowadzili w/w turniej szachowy. W turnieju
udział wzięło 78 osób.
10. Warsztaty z tańca towarzyskiego- 20 lipca w siedzibie MOK zorganizowano warsztaty
tańca dla do rosłych, w których udział wzięło 39 osób.
11. Koncert zespołu „ Znajomi”- 26 lipca 2015 r. na scenie plenerowej Placu farskiego odbył
się koncert muzyczny zespołu „ Znajomi”, zespół w swoim repertuarze ma własne utwory, oraz

gra znane covery. W imprezie udział wzięło około 300 osób.
12. Zredagowanie, drukowanie, oraz dystrybucja samorządowego Biuletynu
informacyjnego „Lędziny teraz”.

SIERPIEŃ
1. Kontynuacja zajęć wakacyjnych – cykl imprez dla dzieci: zajęcia plastyczne,
rękodzielnicze, szachowe, taneczne, gry i zabawy sportowe, konkursy, przedstawienia teatralne
wycieczki wyjazdowe: Multikino w Tychach, Jaworzno -warsztaty chemiczno- fizyczne, Park
Leśnych Niespodzianek w Ustroniu, Sosnowiec- egzotarium, Kraków- Park Edukacji
Globalnej, Inwałd- Park miniatur, Żory- Miasteczko Twin Pigs. Ponad to „ Wakacyjny Teatr
Małego Widza”- animacje z aktorami, zabawy w teatr, pokazy marionetek i kukiełek, piknik.
2. Występ zespołu „Blue Boys”- 2 sierpnia, tradycyjnie na scenie plenerowej Placu farskiego,
odbył się koncert zespołu „Blue Boys”. Zespół gra utwory własne, oraz covery. Na plac farski
posłuchać muzyki i potańczyć w rytmach zespołu przybyło około 40 osób.
3. Warsztaty z tańca towarzyskiego- 2 i 9 sierpnia w siedzibie MOK zorganizowano warsztaty
tańca dla do rosłych, w których udział wzięło 39 osób. Program zrealizowano przy współpracy
z Pracownią Jutr.
4. Spotkanie autorskie senatora Jana Ryszka- „ Hlond” 17 sierpnia na Placu farskim,
Miejski Ośrodek Kultury, oraz Stowarzyszenie „Pod Klimontem”, zorganizowali spotkanie
z senatorem Janem Raszka. Na spotkanie przybyły 52 osoby.
5. Festyn na Świniowach- 22 sierpnia 2015 r. Miejski Ośrodek Kultury wraz z radną
zorganizował festyn w czasie, którego przeprowadzono szereg gier i konkursów. W festynie
udział wzięło ok. 200 osób.
6. Dzień rozwoju osobistego w Lędzinach- 27 sierpnia 2015 r. Miejski Ośrodek Kultury, wraz
z Pracownią Rozwoju Wzrastam na terenie Placu farskiego, zorganizowały spotkania dla
wszystkich zainteresowanych samorozwojem i poprawą jakości swojego życia. Można było
skonsultować się z terapeutą, psychologiem, coachem. Z porad skorzystały 52 osoby.
7. Piknik z okazji zakończenia lata „ Wakacji bez uzależnień” i X-lecia MOK-u. 28 sierpnia
2015 r. zorganizowano piknik na terenie „Placu farskiego”. Na dzieci i dorosłych czekały liczne
atrakcje: warsztaty doświadczalne, malarstwo emocjonalne, malowanie buziek, tworzenie
zwierząt z baloników, zamek dmuchany, mini kolejka, małpi gaj, turniej szachowy, zajęcia
Kong- Fu, aerobik, pilates, stoiska artystyczne, gry i zabawy z nagrodami, muzyczny program
interaktywny, koncert grupy Big Band.
8. Festyn lokalny na Wałach- 29 sierpnia 2015 r. Miejski Ośrodek Kultury wraz z radnym
zorganizowali na boisku na Wałach festyn dla mieszkańców miasta. Organizatorzy zadbali
o rozrywki w postaci gier i konkursów, oraz dmuchańców. W imprezie udział wzięło około 130
osób.
9. Koncert zespołu „ Prowizora”- 29 sierpnia na scenie plenerowej Placu farskiego wystąpił

w/w zespół. W koncercie wzięło udział 50 osób.
10. Warsztaty muzyczne- 31 sierpnia 2015 r. Miejski Ośrodek Kultury, wraz z pracownią Jutr
zorganizowali w siedzibie MOK warsztaty muzyczne, w których udział wzięło 9 osób.

WRZESIEŃ
1. Rozwój osobisty- 1 września 2015 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury odbyło się
spotkanie seniorów - 20 osób, gdzie pod bacznym okiem psychologa rozwijali swoje
kompetencje, umiejętności i zdolności.
2. ICT Nowe technologie - 3 września 2015 r. Miejski Ośrodek Kultury wraz z Pracownią Jutr
w siedzibie MOK zorganizowali dla seniorów spotkanie dotyczące nowych technologii .
Seniorzy poznawali nowinki techniczne . W spotkaniu uczestniczyło 20 osób.
3. Warsztaty teatralne- 3 września 2015 r. Miejski Ośrodek Kultury wraz z Pracownią Jutr
w siedzibie MOK zorganizowali warsztaty teatralne, w których udział wzięły 22 osoby.
4. Dożynki na Smardzowicach- 5 września 2015 r. Miejski Ośrodek Kultury, wraz z Radnym
i rolnikami z Lędzin, zorganizowali Dożynki. Najpierw odbyła się msza w kościele pw. Św.
Anny, później udano się na poczęstunek do restauracji „ Pinocy” w Lędzinach. W obchodach
udział wzięło 400 osób.
5. Dożynki Miejskie – 6 września 2015 r. 5 września 2015 r. Miejski Ośrodek Kultury, wraz
z Radnym i rolnikami z Lędzin, zorganizowali Dożynki. Najpierw odbyła się msza w kościele
pw. Św. Anny, później udano się na poczęstunek do restauracji „ Pinocy” w Lędzinach.
W obchodach udział wzięło 156 osób.
6. Warsztaty muzyczne- 31 sierpnia 2015 r. Miejski Ośrodek Kultury, wraz z pracownią Jutr
zorganizowali w siedzibie MOK warsztaty muzyczne, w których udział wzięło 9 osób.
7. Rozwój osobisty- 8 września 2015 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury odbyło się
spotkanie seniorów -

20 osób, gdzie pod bacznym okiem psychologa rozwijali swoje

kompetencje, umiejętności i zdolności.
8. Konferencja FAS- 9 września 2015 r. w Sali widowiskowej „ Piast” odbyła się konferencja
zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach. Miejski Ośrodek
Kultury użyczał sali widowiskowej „Piast” oraz odpowiedzialny był za obsługę techniczną.
9. Gry i zabawy dla dzieci- Smardzowice 2015 – 13 września Miejski Ośrodek Kultury wsparł
organizację pikniku dla mieszkańców miasta.
10. Warsztaty muzyczne- 14 września 2015 r. Miejski Ośrodek Kultury, wraz z pracownią Jutr
zorganizowali w siedzibie MOK warsztaty muzyczne, w których udział wzięło 9 osób.
11. Nagranie audiobooka- Bajki śląskie dla dzieci 15 września 2015 r. w siedzibie MOK, przy
współpracy z Pracownią Jutr, odbyło się nagrywanie bajek z Markiem Szołtyskiem. W nagraniu

udział brało 9 osób.
12. Rozwój osobisty- 15 września 2015 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury odbyło się
spotkanie seniorów -

20 osób, gdzie pod bacznym okiem psychologa rozwijali swoje

kompetencje, umiejętności i zdolności.
13. ICT Nowe technologie – 17 września 2015 r Miejski Ośrodek Kultury wraz z Pracownią
Jutr w siedzibie MOK zorganizowali dla seniorów spotkanie dotyczące nowych technologii .
Seniorzy poznawali nowinki techniczne . W spotkaniu uczestniczyło 20 osób.
14. Warsztaty muzyczne- 21 września 2015 r. Miejski Ośrodek Kultury, wraz z pracownią Jutr
zorganizowali w siedzibie MOK warsztaty muzyczne, w których udział wzięło 9 osób.
15. Warsztaty teatralne- 24 września 2015 r. Miejski Ośrodek Kultury wraz z Pracownią Jutr
w siedzibie MOK zorganizowali warsztaty teatralne, w których udział wzięły 22 osoby.
16. Warsztaty muzyczne- 28 września 2015 r. Miejski Ośrodek Kultury, wraz z pracownią Jutr
zorganizowali w siedzibie MOK warsztaty muzyczne, w których udział wzięło 9 osób.
17. Ludzie i ich Pasje- „ Podróż po zdrowie” – 28 września 2015 roku w sali audiowizualnej
na Placu farskim, odbyła się prelekcja leczniczego wpływu basenów termalnych.
18. Wyjazd edukacyjno- kulturalny do Krakowa: 29 września 2015 r. MOK wraz
z Pracownią Jutr, zorganizowali wyjazd dla 43 osób. W programie było zwiedzanie podziemi
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, oraz wstęp na sztukę „ Ławeczka” w teatrze Bagatela.
19. Rozstrzygnięcie konkursu „Wakacje w obiektywie”- 17 września 2015 r. w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Kultury, odbyło się posiedzenie Jury , w konkursie fotograficznym
„ Wakacje w obiektywie”. Jury w wyniku podliczonych głosów wyłoniło po trzech zwycięzców
w 3 kategoriach wiekowych.
20. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego -20 września w budynku FRSKF i T, odbyła
się

IX edycja konkursu. Miejski Ośrodek Kultury udostępnił sprzęt, a także obsługę

techniczną.
21 Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia,
szachowe, rytmiczne, jogi, nauka tańca towarzyskiego, taniec nowoczesny, aorobic,
grafika komputerowa, koło regionalne, śpiew klasyczny, nauka gry na

instrumentach

klawiszowych, nauka gry na gitarze, zumba, koło fotograficzne, szachowe. Ponadto zespoły
muzyczne tworzące pod egidą Mok: chór „Akord”, Kameraliści Miasta Lędziny „ Pro Arte et
Musica” , „Lędzinianie”, zespół dziecięcy „Radość”.
22. Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko – Lędzińskim – cykliczna impreza powiatowa
w ramach której w kościołach powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego, Tychach, odbywają się
koncerty muzyki klasycznej - współfinansowanie MOK .
23. VII Turniej Wiedzy Ekologicznej- 30 września w sali audiowizualnej na Placu farskim

zorganizowano Turniej dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej lędzińskich
szkół .
24. Zredagowanie, drukowanie, oraz dystrybucja samorządowego Biuletynu
informacyjnego „Lędziny teraz”.
25. Zajęcia teatralne dla seniorów – wraz z Pracownią Jutr MOK zaproponował zajęcia
teatralne. Uczestnicy pracowali nad sztuką kabaretową „ Emerytura” – 12 osób. Zajęcia odbyły
się w dniach 8,15,22,29 września. Łączna liczba uczestników to 48 osób.

PAŹDZIERNIK
1.

Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu III Wieku w Lędzinach -

06.10.2015 r. w sali widowiskowej „Piast” rozpoczęto oficjalnie Nowy Roku Akademicki
2015/2016 Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Współorganizacja MOK.
2. Koncert zespołu „ Lędzinianie”- 9 października zespół „ Lędzinianie”, działający pod egidą
Miejskiego Ośrodka Kultury , wystąpił przed publicznością w Pszczynie i Bielsku- Białej.
3. Spotkanie autorskie z Andrzejem Stasiukiem- 20 października 2015 r. w sali
audiowizualnej na Placu farskim zorganizowano spotkanie dotyczące całokształtu twórczości
pisarza. Miejski Ośrodek Kultury jako współorganizator zapewnił obsługę techniczną imprezy,
oraz udostępnił sprzęt nagłaśniający. W spotkaniu udział wzięło 50 osób.
4. Wspomnienia o Brygidzie Frosztędze- Kmiecik i jej rodzinie- 23 października 2015 r.
w sali widowiskowej „Piast”, Miejski Osrodek Kultury zorganizował spotkanie upamiętniające
zmarłą tragicznie rodzinę Frosztęga- Kmiecik. W czasie spotkania wyświetlony został film
Brygidy pt.„ Inny film”. W spotkaniu udział wzięło 110 osób.
5. Koncert Aloszy Awdiejewa- 25 października 2015 r. w sali widowiskowej „Piast”, Miejska
Biblioteka Publiczna zorganizowała koncert Aloszy Awdiejewa. Miejski Ośrodek Kultury jako
współorganizator zapewnił obsługę techniczną imprezy, oraz udostępnił sprzęt nagłaśniający.
W koncercie udział wzięło 120 osób.
6. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia,
szachowe, rytmiczne, jogi, nauka tańca towarzyskiego, taniec nowoczesny, aorobic,
grafika komputerowa, koło regionalne, śpiew klasyczny, nauka gry na

instrumentach

klawiszowych, nauka gry na gitarze, zumba, koło fotograficzne, szachowe. Ponadto zespoły
muzyczne tworzące pod egidą Mok: chór „Akord”, Kameraliści Miasta Lędziny „ Pro Arte et
Musica” , „Lędzinianie”, zespół dziecięcy „Radość”.
7. Rehabilitacja na basenie- aerobic, taniec wodny- zajęcia odbyły się na basenie .
W zajęciach uczestniczyło 50 osób.
8. Zajęcia teatralne dla seniorów – wraz z Pracownią Jutr MOK zaproponował zajęcia teatralne.
Uczestnicy pracowali nad sztuką kabaretową „ Emerytura” – 12 osób. Zajęcia odbyły się
w dniach 6,13,20,27 października. Łączna liczba uczestników to 48 osób.

LISTOPAD
1.Wernisaż malarstwa i form plastycznych Zbigniewa Ziob- 3 listopada 2015 r. w holu
Urzędu Miasta, odbył się wernisaż dorobku artystycznego Zbigniewa Ziob. W otwarciu
wystawy uczestniczyło 110 osób. Prace można było oglądać do końca listopada.
2. Ludzie i ich pasje – „ Uganda- tropami goryli” 6 listopada w sali audiowizualnej na Placu
farskim odbyło się spotkanie z podróżnikami Anną i Maciejem Bolkowskimi. W spotkaniu
udział wzięło 25 osób.
3. Wieczornica- 12 listopada2015 r. Miejski Ośrodek Kultury, przygotował z okazji Święta
Odzyskania Niepodległości Wieczornicę. Pan Romuald Kubiciel przeprowadził wykład
pt. Piłsudski- Dmowski, komu Polska zawdzięcza Niepodległość. Wieczornica miała miejsce w
sali audiowizualnej na Placu farskim. W spotkaniu udział wzięło 70 osób.
4. Barbórka Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnegow dniu 25 listopada 2015 r. w sali widowiskowej „Piast” odbyła się uroczystość barbórkowa
dla pracowników CBiDGP w Lędzinach. Miejski Ośrodek Kultury udostępnił salę
widowiskową, oraz zapewnił obsługę techniczną. Liczba uczestników – 186 osób.
5. Wokół Śląskiej sceny-„ Banhof” „ Po ćmoku w Bieruniu”. 27 listopada w sali
widowiskowej „ Piast”, Miejski Ośrodek Kultury, Teatr dla Dorosłych Grupę teatralną
z Bierunia. W spektaklach udział wzięło 150 osób.
6. VII Przegląd Twórczości Chrześcijańskiej „Razem”- 19 listopada w sali widowiskowej
„Piast”, odbył się już VII w/w

Przegląd. W tegorocznym przeglądzie uczestniczyło

16 podmiotów wykonawczych w kategoriach: zespół wokalny, wokalno - instrumentalny,
solista, duet, chóry. W Przeglądzie udział wzięły 224 osoby.
7. Gala wręczania nagród w Przeglądzie Twórczości Chrześcijańskiej „Razem”- 26
listopada 2015 r. w sali widowiskowej „Piast”, odbyło się uroczyste wręczanie nagród,
laureatom Przeglądu. Liczba uczestników 120 osób.
8. VIII edycja „Andrzejkowe Wielkie Granie”- 28 listopada w sali widowiskowej „Piast” ,
miała miejsce kolejna edycja przeglądu kapel . Impreza skierowana jest głównie dla młodzieży,
na scenie przedstawiają się kapele amatorskie i zawodowe. W tym roku na scenie wystąpili:
„meta Menardi”, oraz „ Mantra” W imprezie uczestniczyło około 18 osób.
9. Ogłoszenie konkursu „ Szopka bożonarodzeniowa 2015”- w listopadzie wznowiono
konkurs na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową. Konkurs przeznaczony dla każdej
kategorii wiekowej, oraz dla wszystkich mieszkańców powiatu bieruńsko- lędzińskiego.
10. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia,
szachowe, rytmiczne, jogi, nauka tańca towarzyskiego, taniec nowoczesny, aorobic,
grafika komputerowa, koło regionalne, śpiew klasyczny, nauka gry na

instrumentach

klawiszowych, nauka gry na gitarze, zumba, koło fotograficzne, szachowe. Ponadto zespoły
muzyczne tworzące pod egidą Mok: chór „Akord”, Kameraliści Miasta Lędziny „ Pro Arte et

Musica” , „Lędzinianie”, zespół dziecięcy „Radość”.
11. Zajęcia teatralne dla seniorów – wraz z Pracownią Jutr MOK zaproponował zajęcia
teatralne. Uczestnicy pracowali nad sztuką kabaretową „ Emerytura” – 12 osób w dniach 3, 10,
17, 24 listopada . Łączna liczba uczestników 48 osób.

GRUDZIEŃ
1.Rozstrzygnięcie konkursu „ Szopka bożonarodzeniowa”- 1 grudnia odbyło się posiedzenie
Komisji

konkursowe.

W

wyniku

podliczonych

głosów

Jury

przyznało

nagrody

w poszczególnych kategoriach: przedszkola oraz klasy I-III, klasy IV-VI, oraz gimnazja i szkoły
średnie do 18 lat. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe. W konkursie wzięło udział 35 osób.
2. Rozstrzygnięcie konkursu „ Najładniejsza kartka świąteczna”- 1 grudnia odbyło się
posiedzenie Komisji konkursowe. W wyniku podliczonych głosów Jury przyznało nagrody
w poszczególnych kategoriach: przedszkola oraz klasy I-III, klasy IV-VI, oraz gimnazja i szkoły
średnie do 18 lat. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe. W konkursie wzięło udział 150 osób.
3. Spotkanie Jubilatów- 1 grudnia w restauracji „Pinocy” Urząd Miasta Ledziny, oraz Miejski
Ośrodek Kultury w Lędzinach, przygotowali spotkanie Jubilatów obchodzących złote
i diamentowe gody. Miejski Ośrodek Kultury zapewnił nagłośnienie i obsługę techniczną.
W spotkaniu udział wzięło 60 osób.
4. Przedstawienie teatralne „ W pracowni Świętego Mikołaja”- 4 grudnia 2015r. w sali
widowiskowe „Piast”, zorganizowano dla dzieci z przedszkola nr 1 i nr 2 dwa spektakle pt.
„ W pracowni Świętego Mikołaja”. W przedstawieniach w sumie udział wzięło 301 dzieci.
5. Jarmark Bożonarodzeniowy – w dniach 5-6 grudnia, na terenie Placu farskiego po raz
trzeci został zorganizowany przez Urząd Miasta Lędziny, oraz Miejski Ośrodek Kultury
Jarmark Bożonarodzeniowy. W trakcie 1 dnia odbyły się spektakl teatralny dla najmłodszych „
Skrzat i magia świąt” czas umilali szczudlarze częstujący łakociami. Przygotowano animacje
mikołajowe dla najmłodszych. W drugi dzień Świąt Miejska Biblioteka Publiczna
zorganizowała warsztaty plastyczne pod hasłem Zrób choinkę marzeń. Odbył się konkurs kolęd
i piosenek świątecznych. W ciągu dwóch dni w jarmarku wzięło udział ok.300 uczestników.
6. „Spotkanie z Mikołajem”– 5 grudnia 2015 r., odbyło się coroczne spotkanie organizowane
dla wszystkich dzieci. Rozdawanie prezentów poprzedzone krótkim przedstawieniem. W tym
roku spotkanie z Mikołajem miało miejsce na Placu farskim, podczas Jarmarku
Bożonarodzeniowego. W imprezie uczestniczyło ok.150 dzieci z miasta i okolic.
7. Otwarty Turniej Szachowy „Mikołaj 2015” – coroczny turniej organizowany przez koło
szachowe Pana Józefa Kalety i Janusza Gondzika. W turnieju wzięli udział uczestnicy koła oraz
chętne dzieci, młodzież i dorośli z Lędzin i okolic. W tym roku turniej Mikołajkowy miał
miejsce na placu farskim w trakcie Jarmarku bożonarodzeniowego.
8. Spotkanie Mikołajowe LSNRzONiIR- 6 grudnia 2015 r. w restauracji „Pinocy”, odbyło się
spotkanie w/w stowarzyszenia. Miejski Ośrodek Kultury zapewnił obsługę techniczną

i nagłośnienie. W spotkaniu udział wzięło 200 osób.
9. Spotkanie Mikołajowo- Barbórkowe - 7 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół w Goławcu
odbyło się spotkanie Mikołajowo –Barbórkowe. Miejski Ośrodek Kultury zapewnił obsługę
techniczną i nagłośnienie. W spotkaniu udział wzięło 200 osób.
10. Walne zebranie Polskiego Związku Wędkarskiego/ koło nr 32 – 12 grudnia 2015 r. w
sali widowiskowej „Piast”, odbyło się walne zebranie Polskiego Związku Wędkarskiego.
Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zapewnił nagłośnienie, oraz obsługę techniczną.
W zebraniu uczestniczyło 100 osób.
11. Urodzinowy koncert charytatywnej akcji „ Nie śpimy- Pomagamy”- 13 grudnia 2015 r.
Stowarzyszenie Młodzi Aktywni zorganizowało koncert charytatywny dla Jacka chorego na
Mukowiscydozę. Na scenie prezentowali się soliści i zespoły, min. Jacek Janiel „Jacinto”,
Mateusz Zimnik, Tomasz Kabis- iluzjonista. Miejski Ośrodek Kultury jako współorganizator
udostępnił salę, a także zapewnił obsługę techniczną. W imprezie udział wzięło 200 osób.
12. Opłatek programu LASSo- zakończenie projektu – 14 grudnia 2015 r, w sali
widowiskowej „Piast”, Miejski Ośrodek Kultury, wraz z pracownią JUTR zorganizowali
spotkanie opłatkowe uczestników projektu LASSO, w spotkaniu wzięło udział 200 osób.
13. Spotkanie opłatkowe słuchaczy Uniwersytetu trzeciego Wieku- 14 grudnia w sali
widowiskowej „Piast”, odbyło się spotkanie opłatkowe wspólnie przygotowane przez Miejski
Ośrodek Kultury, raz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W spotkaniu uczestniczyło 200
osób. Wieczór zakończył się poczęstunkiem ufundowanym przez Uniwersytet Trzeciego Wieku
14. Opłatek kół zainteresowań Miejskiego Ośrodka Kultury – 14 grudnia kolejny raz został
przygotowany wieczór w czasie którego wystąpiły zespoły i grupy wokalne Miejskiego
Ośrodka Kultury. W tym roku spotkanie miało miejsce w sali widowiskowej „Piast”.
15. Konkurs recytatorski „ Szelest mijającego czasu”- 15 grudnia 2015 r. w sali
widowiskowej „piast”, odbył się konkurs recytatorski zorganizowany przez Gimnazjum nr 2
w Lędzinach.. Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach udostępnił salę, a także nagłośnienie
i obsługę techniczną. W konkursie udział wzięło 136 uczestników.
16. Zakończenie sezonu piłkarskiego dzieci i młodzieży klubu MKS Lędziny- 17 grudnia
2015 r w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach odbyła się impreza zorganizowana przez
MKS Lędziny. Miejski Ośrodek Kultury, udostępnił sprzęt nagłaśniający, a także zapewnił
obsługę techniczną. W spotkaniu udział wzięło 250 osób.
17. Koncert kolędowy z Kasią Moś i Acoustc Quartet- 18 grudnia w sali audiowizualnej na
Placu farskim Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała w/w koncert. Miejski Ośrodek
Kultury zapewnił nagłośnienie i obsługę techniczną. W koncercie udział wzięło 50 osób.
18. Koncert charytatywny „ Nie śpimy- pomagamy”- 20 grudnia 2015 r. w sali
widowiskowej „Piast”, Stowarzyszenie Młodzi Aktywni zorganizowało koncert charytatywny
dla Jacka chorego na Mukowiscydozę. Na scenie wystąpił biesiadnie Rafał Lincer, wraz
z zespołem. Miejski Ośrodek Kultury jako współorganizator udostępnił salę, a także zapewnił

obsługę techniczną. W imprezie udział wzięło 30 osób.
19. Wyjazd na Jarmark bożonarodzeniowy do Krakowa – 19 grudnia 2015 r. Miejski
Ośrodek

Kultury

w

Lędzinach

zorganizował

wyjazd

do

Krakowa

na

Jarmark

bożonarodzeniowy. W wycieczce udział wzięło 50 osób.
20. Uroczyste otwarcie Miejskiego Żłobka w Lędzinach- 30 grudnia 2015 r. w byłej siedzibie
Miejskiego Przedszkola, odbyło się uroczyste otwarcie Miejskiego Żłobka w Lędzinach.
Później uroczystości odbyły się w sali widowiskowej „Piast”. Miejski Ośrodek Kultury,
udostępnił salę, wraz z nagłośnieniem i obsługę techniczną.
21. „Spotkanie mieszkańców miasta z Nowym Rokiem” – tegoroczne spotkanie miało
miejsce na parkingu przy Urzędzie Miasta Lędziny. Impreza rozpoczęła się godzinie 23.30.
Zabawę poprowadzili: DJ. Ice Kay. Tradycyjnie o godzinie 24.00 odbył się pokaz sztucznych
ogni, oraz życzenia składane przez Burmistrza Miasta Lędziny. Zabawa trwała do godziny
00.30 .
22. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia,
szachowe, rytmiczne, jogi, nauka tańca towarzyskiego, taniec nowoczesny, aorobic,
grafika komputerowa, koło regionalne, śpiew klasyczny, nauka gry na

instrumentach

klawiszowych, nauka gry na gitarze, zumba, koło fotograficzne, szachowe. Ponadto zespoły
muzyczne tworzące pod egidą Mok: chór „Akord”, Kameraliści Miasta Lędziny „ Pro Arte et
Musica” , „Lędzinianie”, zespół dziecięcy „Radość”.
23. Zredagowanie, drukowanie, oraz dystrybucja samorządowego Biuletynu informacyjnego
„Lędziny teraz”.
24. Zajęcia teatralne dla seniorów – wraz z Pracownią Jutr MOK zaproponował zajęcia
teatralne. Uczestnicy pracowali nad sztuką kabaretową „ Emerytura” – 12 osób. Zajęcia odbyłu
się w terminach 1,8,15,22 grudnia. Łączna liczba uczestników 48 osób.
UWAGA: Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach był uzupełniany
propozycjami miejskich instytucji: Urzędu Miasta, Szkoły, Przedszkola, Biblioteka,
MZOZ, itd. itp. w ramach posiadanych środków. Był on comiesięcznie uaktualniany
i uzupełniany.

Niektóre imprezy ze względów technicznych

i organizacyjnych

w poszczególnych miesiącach były przesuwane jednak wszystkie zgodnie z planem zostały
zrealizowane.

SPRAWOZDANIE 2015 ROK
Lp.

Nazwa Imprezy

Ilość osób

1. Operetka „Zemsta Nietoperza”

125

2. XIX Gminny i XV Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędowych

22

3. 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

500

4. Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek

461

5. Projekcja filmu „Karolina”

180

6. Prelekcja Wojciecha Schaffera „Dopóki czas macie, dobro czyńcie

54

7. Wykład Jacka Łapota „Wiele słów o kabaretach”

18

8. Warsztaty rękodzielnicze

19

9. Otwarty trzydniowy Turniej Szachowy „Ferie 2015”

57

10. Ferie zimowe z MOK

478

11. Walentynkowa Biesiada Śląska z Mirosławem Jędrowskim

117

12. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin w Lędzinach

80

13. Prelekcja; „Język górnośląski to język naszych serc”

60

14. Koncert zespołu In Spe

210

15. Konkurs fotograficzny „Zima w obiektywie 2015”

60

16. Wyjazd na sztukę teatralną „Boeing, boeing”

50

17. Prelekcja Pani Agnieszki Szymuli „Wiosna – czas odradzającego się życia”

54

18. Koncert doktorancki „Dźwięki modlitwy”

86

19. Otwarty Turniej Szachowy „Wiosna 2015”

23

20. Powiatowy Konkurs świąteczny „Tradycje Śląskie Wczoraj i Dziś”

154

21. Clemens AD'2014

150

22. Wystawa dotycząca laureatów Nagrody Clemensa

80

23. VI Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej

18

24. Kabaret „Smile” - wynajęcie i obsługa sali w czasie występu

140

25. Wieczornica wielkopostna „Ku Pamięci Jana Pawła II”

150

26. Święto Szkoły – Gimnazjum nr 1 w Lędzinach

180

27. Projekcja filmu „Karolina”

187

28. Wystawa Gimnazjum nr 1 w Lędzinach

80

29. Prelekcja Zbigniewa Zająca „Mitologia ziemi rodzinnej”

11

30. V Blues Kwiecień Granie

70

31. XXII Regionalny Przegląd Pieśni i Tańca „Śląskie Śpiewanie”

389

32. Konkurs recytatorski „Entliczek - pentliczek”

103

33. Sztuka teatralna pt. „Mayday”

93

34. Heavy Metal Night

80

35. Zdrowy styl życia

54

36. Rehabilitacja na basenie, aerobic, taniec wodny

49

37. Zdrowy styl życia

54

38. Warsztaty z języka włoskiego

20

39. Szekspiriada

110

40. Warsztaty z języka włoskiego

20

41. Plenerowe spotkanie integracyjne

420

42. Warsztaty z języka włoskiego

20

43. Kabaret Młodych Panów

360

44. Rehabilitacja na basenie, aerobic, taniec wodny

49

45. Przedstawienia dla dzieci „Fantazja – niekończąca się historia”

312

46. Prelekcja dr Wojciecha Schaffera „245 Rocznica Powstania Hołdunowa okazją do
rozmów o genealogii”

25

47. Wystawa Klubu Plastyka „Kontrast”

80

48. Zdrowy styl życia

54

49. Warsztaty języka włoskiego

20

50. Koncert Wiosenny

450

51. Biesiada dla mamy; Koncert Bernadety Kowalskiej i Damiana Holeckiego

114

52. Rehabilitacja na basenie, aerobic, taniec wodny

49

53. Festyn „Postaw na Rodzinę”

480

54. Piknik z okazji Dnia Dziecka

400

55. Zdrowy styl życia

54

56. Warsztaty z języka włoskiego

20

57. Rehabilitacja na basenie, aerobic, taniec wodny

49

58. XVI Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych

400

59. Festyn szkolny przy SP nr 1 w Lędzinach

420

60. Zdrowy styl życia

54

61. Warsztaty z języka włoskiego

20

62. Rehabilitacja na basenie, aerobic, taniec wodny

49

63. Święto Szkoły – SP nr 3 w Lędzinach

180

64. Zdrowy styl życia

54

65. Rehabilitacja na basenie, aerobic, taniec wodny

49

66. XI Wojewódzki Festiwal Muzyki i Tańca

521

67. Zdrowy styl życia

54

68. Rehabilitacja na basenie, aerobic, taniec wodny

49

69 Dni Lędzin

2000

70. Uroczystość pożegnania Absolwentów Gimnazjum nr 1 w Lędzinach

180

71. Prelekcja „Tradycje piwowarskie na ziemi pszczyńskiej” - Marek Brandys

23

72. Zdrowy styl życia

54

73. Rehabilitacja na basenie, aerobic, taniec wodny

49

74. Warsztaty z tańca towarzyskiego

39

75. Zdrowy styl życia – spotkanie mieszkanek naszego miasta

72

76. Warsztaty z tańca towarzyskiego

39

77. Wakacje bez uzależnień

2878

78. Muzyczne otwarcie lata, w ramach letnich koncertów „Pod Chmurką”

50

79. Warsztaty z tańca towarzyskiego

39

80. Otwarty Turniej Szachowy „Wakacje 2015”

78

81. Warsztaty z tańca towarzyskiego

39

82. Występ zespołu „Znajomi”

300

83. Występ zespołu „The Trailen”, w ramach letnich koncertów „Pod Chmurką”

50

84. Dzień rozwoju osobistego w Lędzinach

52

85. Warsztaty z tańca towarzyskiego

39

86. Warsztaty z tańca towarzyskiego

39

87. Spotkanie autorskie senator Jan Ryszka „Hlond”

52

88. Festy na Świniowach

200

89. Piknik z okazji zakończenia lata i X-lecia MOK-u

350

90. Festyn lokalny na Wałach

130

91. Występ zespołu „Prowizora”, w ramach letnich koncertów „Pod Chmurką”

50

92. Warsztaty muzyczne

9

93. Rozwój osobisty

20

94. ICT Nowe Technologie

26

95. Warsztaty teatralne

48

96. Dożynki Smardzowice 2015

400

97. Dożynki Miejskie 2015

156

98. Warsztaty muzyczne

9

99. Rozwój osobisty

20

100. Konferencja FAS

150

101. Gry zabawy dla dzieci – Smardzowice 2015

200

102. Warsztaty muzyczne

9

103. Nagranie audiobooka – Bajki Śląskie dla Dzieci

9

104. Rozwój osobisty

20

105. ICT Nowe Technologie

26

106. Warsztaty muzyczne

9

107. Warsztaty teatralne

48

108. Warsztaty muzyczne

9

109. Ludzie i Ich Pasje

9

110. Wyjazd edukacyjno-kulturalny: zwiedzanie podziemi Muzeum Historycznego Miasta
Kraków, przedstawienie „Ławeczka” w teatrze Bagatela

43

111. VII Turniej Wiedzy Ekologicznej

18

112

Warsztaty teatralne

48

113 Wspomnienia o Brygidzie Frosztędze-Kmiecik i jej rodzinie oraz projekcja filmu pt.
„Inny film”

110

114. Koncert Aloszy Awdiejewa

120

115. Wernisaż wystawy i form przestrzennych Zbigniewa Ziob

110

116. Ludzie i Ich Pasje „Uganda – tropami goryli” - prelekcja Anny i Macieja Bolkowskich

25

117. Wieczornica z okazji Narodowego Święta Niepodległości – wykład Romualda
Kubiciela

70

118. Grupa Teatralna z Bierunia: Teatr dla Dorosłych

150

119. Wielkie Granie

12

120. Barbórka C.B. I R.G.P. W Ledzinach

126

121. VII Przegląd oraz Uroczysta Gala Twórczości Chrześcijańskiej „Razem”

224

Gala VII Przeglądu Twórczości Chrześcijańskiej Razem

120

123. Konkurs świąteczny „Szopka Bozonarodzeniowa 2015”

35

124. Konkurs plastyczny „Najładniejsza Kartka Świąteczna”

150

125. Spotkanie Jubilatów

60

126. Przedstawienie teatralne pt. „W pracowni Świetego Mikołaja”

301

127. Jarmark Bożonarodzeniowy 2015

250

128 Warsztaty teatralne

36

129. Spotkanie Mikołajowe Lędzińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych

200

130. Spotkanie Mikołajowo-Barbórkowe w Zespole Szkół w Lędzinach

200

131. Walne zebranie Polskiego Związku Wędkarskiego / koło nr 32 w Lędzinach

100

132. Urodzinowy koncert charytatywnej akcji „Nie Śpimy - Pomagamy”

200

133. Opłatek programu LASSO – zakończenie projektu

200

134. Opłatek słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

200

135. Opłatek kół zainteresowań Miejskiego Ośrodka Kultury

200

136. Konkurs recytatorski „Szelest mijającego czasu”

136

137. Zakończenie sezonu piłkarskiego dzieci i młodzieży, klubu MKS Lędziny

200

138. Wyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy do Krakowa

58

122

139

Koncert ACOUSTIC Quartet

50

140. Koncert charytatywny „Nie Śpimy Pomagamy”

30

141 Uroczyste otwarcie żłobka w Lędzinach

186

142. Powitanie Nowego Roku 2016

400
Razem:
142
imprezy

II.

21.789
osób

Imprezy cykliczne organizowane przez MOK :

„Przegląd Kolęd Pastorałek i jasełek”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, konkurs
fotograficzny „ Zima w obiektywie”, ferie dla dzieci i młodzieży, wyjazdy „ Wokół Śląskiej
sceny”, konkurs rękodzielniczy „ Tradycje śląskie wczoraj i dziś”, „Turniej Ekologiczny”,
konkurs aktorsko – recytatorski „ Entliczek - Pentliczek”, „Blues Kwiecień Granie”, „Śląskie
śpiewanie”, turnieje szachowe, „Powiatowy Festiwal Muzyki i Tańca”, „Szekspiriada”, Festyn

- powitanie i pożegnanie lata, Ludzie i ich pasje, „Wakacje bez uzależnień”, „Międzynarodowy
Dzień Dziecka”, „Dni miasta”, „Gra miejska”, konkurs fotograficzny „ Wakacje w obiektywie”,
Piknik „ Na Wałach”, Piknik „ Na Ratuszu”, Piknik „ Na Smardzowicach”, Letnie koncerty na
Placu Farskim „ Pod chmurką”, „ Imprezka na trawce”, „ Wielkie granie” - przegląd kapel
młodzieżowych, Przegląd piosenki chrześcijańskiej „ Razem”, konkurs rękodzielniczy
„ Ozdoba choinkowa”, konkurs plastyczny „ Kartka świąteczna”, „ Spotkanie z Mikołajem”,
„ Jarmark Świąteczny”, „ Sylwester miejski – spotkanie z mieszkańcami”, „ Szlachetna
Paczka”. Miejski Ośrodek Kultury organizuje 21 konkursów; twórcze – plastyczne,
rękodzielnicze, wokalne, recytatorskie, literackie, historyczne, pięknego pisania - kaligrafii i
szachowe.

III. Działalność kina
Ze względu na niską frekwencję comiesięczna działalność kina została zawieszona.
Kino było

udostępnione do celów edukacyjnych dla nauczycieli szkół –lektury

obowiązkowe, filmy jako nośniki edukacyjne. Były również organizowane seanse
edukacyjne – zgodnie z przedstawionym zapotrzebowaniem przez nauczycieli
lędzińskich placówek oświatowych.

IV. Działalność sali widowiskowo – kinowej „Piast”
Sala widowiskowo – kinowa „Piast” spełniała funkcje: konferencyjne, koncertowe,
teatralne, kinowe, warsztatowe, wykładowe. Jej funkcjonowanie zależało od ilości
planowanych imprez i przedsięwzięć artystycznych. Również na terenie sali
widowiskowej „Piast” odbywały się próby zespołów artystycznych,

jak również

spotkania grup lędzińskiej młodzieży. Sala udostępniana była Urzędowi Miasta,
wszystkim Szkołom, Przedszkolom, Organizacjom, Stowarzyszeniom lędzińskim,
Uniwersytetowi III Wieku do przeprowadzania imprez kulturalnych, sympozjów,
konferencji, wykładów, koncertów, przedstawień i konkursów - nieodpłatnie.
Funkcjonowanie sali widowiskowej „Piast” dyktowane było

potrzebami lędzińskiej

społeczności. Sala prowadziła także działalność komercyjną - wynajem sali dla firm
i podmiotów zewnętrznych.

V. Działalność wystawiennicza
Kontynuowanie działalności wystawienniczej. Wystawy swym zakresem obejmowały
twórczość rodzimą – lędzińską, jak i również swój zakres rozszerzą o prace twórców

z całego kraju. Głównym centrum wystawienniczym był

Ratusz Urzędu Miasta

w Lędzinach, który jest doskonałym miejscem na wystawianie dzieł sztuki z zakresu:
malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, fotografiki, haftu, rękodzieła artystycznego, rzeźby,
a także hol MOK i sala audiowizualna na „ Placu Farskim”. Prezentowane były prace
pokonkursowe MOK, prace dziecięce – powakacyjne, na zakończenie kół zainteresowań
prowadzonych w MOK, a także wybitnych artystów. Poszczególne wystawy zostały
wskazane w kalendarzu zrealizowanych imprez. W roku 2015 odbyło się 17 wystaw.

VI. Działalność kół zainteresowań
Koła zainteresowań obejmą swym zakresem następujące grupy wiekowe:

dzieci,

młodzież i dorosłych. Liczba kół jak i ich forma działalności w pełni uzależniona
i dyktowana była zainteresowaniem, potrzebami, oczekiwaniami społeczności lędzińskiej.
W Miejskim Ośrodku Kultury były powołane – utworzone koła :plastyczne,
rękodzielnicze, modelarskie, kroju i szycia, szachowe, rytmiczne, nauki gry na
instrumentach klawiszowych,

gitarach, jogi, fotograficzne, koło gitarowe, tańca

towarzyskiego, aerobiku, tańca nowoczesnego, grafiki komputerowej, nauki śpiewu
klasycznego i rozrywkowego, a także regionalne „ Ziemi Lędzińskiej”, dziennikarskie,
zumby, aerobiku, grafiki komputerowej, kształcenia słuchu.
Koła muzyczne: zespół „ Radość”, Kameraliści Miasta Lędziny „ Pro Arte et Musica”,
chór „ Akord”, „Lędzinianie”. Koła zainteresowań powoływane są do aktywizacji,
rozwoju i poszerzenia umiejętności artystycznych społeczności Lędzin

( odrębne

sprawozdania instruktorów załącznik nr 1 do sprawozdania )
Poprzez organizację kół Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach prowadzi działalność
edukacyjną, w zakresie kultury poprzez prowadzenie i inicjowanie kółek zainteresowań –
forma upowszechniania kultury. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów z dużym
doświadczeniem i w pełni zaangażowanych w krzewienie kultury i rozwój artystyczny
naszych mieszkańców. .
W Miejskim Ośrodku Kultury w 2014 roku prowadzone były następujące zajęcia:
Koła muzyczne :
a) Zespół ludowy „Lędzinianie” - prowadzący Franciszek Moskwa
b) Zespół dziecięcy „ Radość” - prowadząca Anna Musioł
c) Chór „ Akord” - prowadzący Jacek Piłatyk
d) Koło gitarowe – prowadzący Dawid Kiełbasa
e) Zajęcia indywidualne nauki gry na gitarze – prowadzący Dawid Kiełbasa
f) Nauka gry na fortepianie– prowadzący Jacek Piłatyk
g) Nauka gry na keyboardzie – prowadzący Jacek Piłatyk

h) Zespół kameralny: „Pro Arte et Musica” – prowadząca Maria Zuber
i) Kształcenie słuchu – prowadząca Anna Sandecka
Koło taneczne:
a) Tańca towarzyskiego dla dorosłych – prowadząca Katarzyna Kłusek
b) Tańca towarzyskiego dla dzieci – prowadząca Katarzyna Kłusek
c) Tańca nowoczesnego – dla młodzieży i dzieci – prowadząca Katarzyna Kłusek
i Marta Jasińska
d) Rytmika dla najmłodszych ( cztery grupy) - Bożena Sikora
Koło plastyczne:
a) Koło plastyczne prowadząca Sabina Fatyga ( dwie grupy)
b) Koło plastyczne – prowadząca Urszula Klyczka
b) Twórczy Świat Malucha – prowadząca Sabina Fatyga
Koło modelarskie :
a) modelarstwo papierowe - prowadzący Andrzej Niklas
Koło szachowe:
a) Zajęcia MOK - prowadzący Józefa Kaleta i Janusza Gondzik
b) Zajęcia „ Plac Farski” - prowadzący Józef Kaleta
c) Zajęcia w SP 4 na Goławcu - prowadzący Józef Kaleta
d) Zajęcia Gimnazjum nr 1 - prowadzący Józef Kaleta
e) Zajęcia SP nr 1 – prowadzący Józef Kaleta
Koło rękodzielnicze
a) Zajęcia w MOK - prowadząca Sabina Fatyga ( dwie grupy)
Koło krawieckie :
a) zajęcia w MOK –prowadzaca Anita Piszczek
Koło z jogi:
a) zajęcia w MOK – prowadząca Ewa Czernik
Koło fotograficzne:
a) zajęcia w MOK – prowadzaca Sabina Piszczek
Koło aerobicu:

a) Zajęcia z aerobiku – prowadząca Joanna Przybysz,
Koło regionalne:
a) Koło historyczne „Ziemi Lędzińskiej” – prowadzący Józef Kaleta, Bogdan Żogała
Koło grafiki komputerowej i fotografii :
a) Zajęcia „ Plac Farski” – prowadzaca Sabina Piszczek
Zumba:
a) Zumba – prowadząca Magda Konopka
W Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach przeprowadzone zostały również zajęcia
integracyjne – rękodzielnicze. Uczestniczyli w nich podopieczni Ośrodka Caritas
„Błogosławiona Karolina” z Lędzin, uczniowie Gimnazjum nr 2, uczniowie SP 1 ( wymiana
międzynarodowa). MOK organizuje również liczne spotkania – zajęcia warsztatowe wskazane
przez mieszkańców – zgodne z ich potrzebami i oczekiwaniami w formie warsztatów
doraźnych : warsztaty wokalne, warsztaty gitarowe, warsztaty stylu i wizażu, warsztaty
makijażu, warsztaty sutaszu i de cupage, warsztaty wizerunku, warsztaty teatralne, warsztaty
rękodzielnicze.
MOK wspiera również zajęcia Uniwersytetu III Wieku – planuje ćwiczenia dla naszych
nieaktywnych

zawodowo

mieszkańców:

język

niemiecki,

język

angielski,

zajęcia

z psychologii, prawa, rehabilitacji, plastyczne, muzyczne, wizażu i makijażu, rehabilitacji,
relaksacji. Prowadzone są również zajęcia Akademii Seniora – gdzie seniorzy wykonują prace
plastyczne, rękodzielnicze – twórcze. Prowadzone są również raz w miesiącu w ramach spotkań
podróżniczych prelekcje – Ludzie z pasją .
Do sprawozdania z działalności MOK dołączone zostały w formie załączników sprawozdania
z działalności poszczególnych kół zainteresowań napisane i przygotowane przez instruktorów
poszczególnych zajęć. Każdy z instruktorów miał za zadanie opisać działalność swojego koła,
a także miał wskazać osiągnięcia swojego zespołu jak i jego dorobek artystyczny.
MOK wspiera również działalność wszystkich zespołów artystycznych niezrzeszonych z MOK
– nie działających pod auspicjami MOK, jednak wspiera ich poprzez promocję, obsługę
techniczną koncertów ( nawet koncerty wyjazdowe poza granice naszego miasta),
udostępnienie pomieszczeń do ćwiczeń, a także wspiera przy nagraniach płyt, teledysków
i innych działań.
W roku 2015 MOK wraz z pracownią Jutr realizował Projekt ASOS.

Projekt

„Laboratorium Aktywności Społecznej Osób Starszych – LASSO” to cykl działań łączących
zajęcia integracyjne, edukację cyfrową i językową, aktywność sportową oraz warsztaty rozwoju
osobistego. Do wzięcia udziału w projekcie zaproszono seniorów z miasta Lędziny,
którzy chcieli aktywnie spędzić czas, rozwinąć swoje pasje, zainteresowania oraz zadbać
o swoją kondycję fizyczną. Wszystkie działania w projekcie zostały zrealizowane wspólnie

przez lidera projektu – Fundację Pracownia Jutr oraz partnera – Miejski Ośrodek Kultury
w Lędzinach. W projekt biernie zaangażowany jest także Urząd Miasta w Lędzianach,
który patronował wszystkim działaniom podejmowanym w ramach projektu.
Projekt był dofinansowany ze środków Programu Aktywność Społeczna Osób Starszych na lata
2014 – 2020, który realizowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
W tegorocznej edycji konkursu, lędziński projekt LASSO pokonał ogromną liczbę konkurencyjnych wniosków (ponad 1660 wniosków w swojej kategorii) i jest jednym z nielicznych projektów realizowanych w województwie śląskim. Projekt LASSO obfitował w działania szkoleniowe oraz rozwojowe. Seniorzy mogli poszerzyć swoje kompetencje i umiejętności dzięki
uczestnictwie w wybranych warsztatach. W programie przewidziano następujące aktywności:
o

warsztaty języka włoskiego,

o

warsztaty z zakresu nowoczesnych technologii,

o

warsztaty taneczne,

o

warsztaty artystyczne,

o

warsztaty z rozwoju osobistego,

o

zajęcia na basenie,

o

warsztaty promujące zdrowy styl życia.

Dodatkowo seniorzy mogli zaangażować się w specjalnie przygotowane dla nich inicjatywy
integracyjne:
o

udział w przedstawieniu teatralnym,

o

nagranie audiobooka z literaturą śląską,

o

udział w sesji zdjęciowej, która zostanie wykorzystana do wydania kalendarza na rok
2016,

o

udział w wyjeździe integracyjno – kulturalnym,

o

stworzenie przewodnika po Lędzinach.

VII. Współpraca z innymi instytucjami
Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach umacniał i rozwijał współpracę z :
Urzędem Miasta, Urzędem Marszałkowskim, szkołami, przedszkolami, stowarzyszeniami,
towarzystwami, organizacjami młodzieżowymi, kościołami. Miejski Ośrodek Kultury
w Lędzinach kontynuował również

współpracę z uczelniami wyższymi, prywatnymi

przedsiębiorcami, firmami, kościołami. Zacieśnił również współpracę z ARR w Katowicach,
a także ROEFS w Katowicach poprzez organizację wspólnych działań. MOK otwarty był na
współpracę ze wszystkimi mieszkańcami naszego miasta. Wspiera działania mieszkańców
chętnych współtworzyć lędzińską kulturę . MOK podpisał również stosowne porozumienia
o współpracy.

VIII. Działalność wydawnicza
Drukowane były plakaty i afisze organizowanych imprez przez Miejski Ośrodek
Kultury w Lędzinach, jak również imprez miejskich. Drukowane były również katalogi
wystawiennicze, jak i foldery koncertów i festiwali, zaproszenia, podziękowania, dyplomy,
bilety, banery, kartki okolicznościowe, informatory, gazeta BIL „ Lędziny – Teraz!”.

1. Wydano w roku 2015 - 9 numerów BIL „ Lędziny – Teraz!.
a) wydatki
1. Planowane wydatki na druk gazety w roku 2015 wynosiły:

33.640, 50zł

2. Rzeczywiste wydatki wyniosły:
Skład komputerowy i przygotowanie gazety do druku

9 m-cy × 738,00 zł = 6.642,00 zł

Usługa drukarska

9 m-cy × 1.291, 50 = 11.623,50 zł

Koszty insertu

221,40 zł

Przygotowanie mat. dzienn. i sport.

9 m-cy × 250,00 zł = 2.250,00 zł

Przygotowanie mat. sportowych

9 m-cy × 250,00 zł = 2.250,00 zł

Dystrybucja gazety

7 m-cy × 100,00 zł = 700,00 zł

Koszty transportu

287, 50 zł

Wynagrodzenie Redaktora Naczelnego

9.000,00 zł

Przygotowanie mat. Historycznych

440,00 zł
RAZEM

33.414,40 zł
3. Koszty wydania czasopisma w poszczególnych miesiącach:
Styczeń

3.661.50 zł

Luty

3.950.30. zł

Marzec

3.730,80 zł

Kwiecień

3.735,30 zł

Maj

3.661,50 zł

Czerwiec

3.885,50 zł

Lipiec

3.578,50 zł

Wrzesień

3.555,50 zł

Grudzień

3.655,50

RAZEM

33.414,40zł

b) przychody
Przychody z reklam
Dotacja UM

2.992,00 zł
29.000,00 zł

c) całkowity koszt

Całkowity koszt BIL „Lędziny – teraz!” w roku 2014 poniesiony przez MOK wynosi:

30.422,40 zł

2. Plakaty i dyplomy:
STYCZEŃ
1. VI Przegląd Kolęd Pastorałek i Jasełek - projekt i wydruk plakatów,
2. VI Przegląd Kolęd Pastorałek i Jasełek - projekt i wydruk dyplomów,
3. Walentynkowa Biesiada Śląska - projekt i wydruk plakatów,
4. Walentynkowa Biesiada Śląska - projekt i wydruk biletów,
5. WOŚP – projekt i wydruk podziękowań dla sponsorów i osób które wspierały,
6. Prelekcja dotycząca ks. Pawła Kontnego – projekt i wydruk plakatów,
7. Spotkanie z Czesławem Ryszką - wydruk plakatów,
8. Ferie zimowe – projekt i wydruk plakatów,

LUTY
1. Konkurs fotograficzny „Zima w obiektywie 2015” - projekt i wydruk plakatów,
2. Konkurs fotograficzny „Zima w obiektywie 2015” - projekt i wydruk dyplomów,
3. „Język górnośląski to język naszych serc” - projekt i wydruk plakatów,
4. Otwarty trzydniowy Turniej Szachowy „Ferie 2015” - projekt i wydruk plakatów,
5. Otwarty trzydniowy Turniej Szachowy „Ferie 2015” - projekt i wydruk dyplomów,
6. Warsztaty rękodzielnicze – projekt i wydruk plakatów,
7. Koncert – dźwięki modlitwy – wydruk plakatów,
MARZEC
1. Życzenia Wielkanocne – projekt i wydruk życzeń,
2. Wieczornica Wielkopostna – projekt i wydruk plakatów,
3. Otwarty Turniej Szachowy „Wiosna 2015” – projekt i wydruk plakatów,
4. Otwarty Turniej Szachowy „Wiosna 2015” – projekt i wydruk dyplomów,
5. VI Międzyszkolny Turniej Ekologiczny – projekt i wydruk plakatów,
6. VI Międzyszkolny Turniej Ekologiczny – projekt i wydruk dyplomów,
7. Wiosna – czas odradzającego się życia – projekt i wydruk plakatów,
8. „Tradycje śląskie wczoraj i dziś - projekt i wydruk plakatów,
9. „Tradycje śląskie wczoraj i dziś - projekt i wydruk dyplomów,
10. Grawertony dla Urzędu Miasta – projekt i wydruk grawertonów,
KWIECIEŃ

1. „Śląskie śpiewanie” - projekt i wydruk plakatów,
2. „Śląskie śpiewanie” - projekt i wydruk banerów,
3. „Śląskie śpiewanie” - projekt i wydruk podziękowań,
4. Mitologia ziemi rodzinnej – projekt i wydruk plakatów,
5. „Entliczek Pentliczek” - projekt i wydruk plakatów,
6. „Entliczek Pentliczek” - projekt i wydruk podziękowań,
7. Dni miasta – przedsiębiorcy - projekt i wydruk banerów,
8. Kabaret Smile - projekt i wydruk plakatów,
9. Heavy Metal Night - wydruk plakatów,
10. „V Blues kwiecień granie” – projekt i wydruk plakatów,
11. XXV-lecie Samorządności – projekt i wydruk podziękowań,
12. Patery – projekt i wydruk,
MAJ
1. Harmonogram imprez – maj – projekt i wydruk plakatów,
2. 245 rocznica Powstania Hołdunowa – projekt i wydruk plakatów,
3. Wejdź do zespołu – projekt i wydruk plakatów,
4. MAYDAY – projekt i wydruk plakatów,
5. MAYDAY – projekt i wydruk biletów,
6. MAYDAY – projekt i wydruk banerów,
7. Biesiada „Dla Matki” - projekt i wydruk plakatów,
8. Biesiada „Dla Matki” - projekt i wydruk biletów,
9. Biesiada „Dla Matki” - projekt i wydruk banerów,
10. Kabaret Młodych Panów – projekt i wydruk banerów,
11. Koło dziennikarskie – projekt i wydruk plakatów,
12. Mali artyści seniorom naszego miasta – projekt i wydruk plakatów,

CZERWIEC
1. Życzenia z okazji Dnia Działacza i Animatora Kultury - projekt i wydruk życzeń,
2. Otwarty Turniej Szachowy „Dzień Dziecka” - projekt i wydruk plakatów,
3. Budżet Obywatelski - projekt i wydruk plakatów,
4. Budżet Obywatelski - projekt i wydruk banerów,
5. Wystawa agatów - projekt i wydruk plakatów,
6.

Podziękowania dla Instruktorów – projekt i wydruk podziękowań,

7. Tradycje piwowarskie na ziemi pszczyńskiej – projekt i wydruk plakatów,
8. Wojewódzki Festiwal Muzyki i Tańca – projekt i wydruk plakatów,
9. Wojewódzki Festiwal Muzyki i Tańca – projekt i wydruk zaproszeń,
10. Wojewódzki Festiwal Muzyki i Tańca – projekt i wydruk dyplomów,
11. Wojewódzki Festiwal Muzyki i Tańca – projekt i wydruk podziękowań,
12. Opera „Halka” - projekt i wydruk plakatów,

13. Dzień Dziecka – projekt i wydruk plakatów,
14. IV Miejska Gra Terenowa – projekt i wydruk plakatów,
15. IV Miejska Gra Terenowa – projekt i wydruk banerów,
16. IV Miejska Gra Terenowa – projekt i wydruk dyplomów,
17. IV Miejska Gra Terenowa – projekt i wydruk oznaczeń na rowery oraz nr dla
uczestników
18. Dni Lędzin – dwa projekty i wydruki plakatów,
19. Dni Lędzin – projekt i wydruk plakietek,
20. Dni Lędzin – dwa projekty i wydruki banerów,
21. Dni Lędzin – projekt i wydruk podziękowań dla sponsorów,

LIPIEC
1. Otwarty Turniej Szachowy „Wakacje 2015” - projekt i wydruk plakatów,
2. Wakacje bez uzależnień - projekt i wydruk plakatów,
3. Wakacyjny Teatr Małego Widza – projekt i wydruk plakatów,
4. Letnie koncerty „Pod Chmurką” - projekt i wydruk plakatów,

SIERPIEŃ
1. Otwarty Turniej Szachowy z okazji X-lecia MOK-u – projekt plakatów,
2. Otwarty Turniej Szachowy z okazji X-lecia MOK-u – projekt i wydruk dyplomów,
3. I Otwarty Turniej Szachowy Powiatowego Koła PIS – projekt i wydruk plakatów,
4. Piknik z okazji zakończenia lata – projekt i wydruk plakatów,
5. Piknik z okazji zakończenia lata – projekt i wydruk banerów,
6. Piknik rodzinny - projekt i wydruk plakatów,
7. Festyn rodzinny – projekt i wydruk plakatów,
8. „Wakacje w obiektywie” – projekt i wydruk plakatów,

WRZESIEŃ
1. UTW – rekrutacja słuchaczy – projekt i wydruk plakatów,
2. Koła zainteresowań – 15 różnych projektów i wydruk plakatów,
3. Plakat zbiorczy kół zainteresowań – projekt i wydruk plakatów,
4. Turniej ekologiczny – projekt i wydruk plakatów,

PAŹDZIERNIK
1. Wspomnienie... Brygida Frosztęga-Kmiecik – projekt i wydruk plakatów,
2. Warsztaty zdrowego żywienia – projekt i wydruk plakatów,

LISTOPAD
1. Wieczornica: Piłsudski - Dmowski – projekt i wydruk plakatów,
2.„Uganda – tropami goryli” – projekt i wydruk plakatów,
3. „Wielkie Granie” – projekt i wydruk plakatów,

4. Teatr dla dorosłych - projekt i wydruk plakatów,
5. Bilety na Teatr dla dorosłych – projekt i wydruk biletów,
6. VII Przegląd Twórczości Chrześcijańskiej – projekt i wydruk plakatów,
7. VII Przegląd Twórczości Chrześcijańskiej – projekt i wydruk podziękowań,
8. VII Przegląd Twórczości Chrześcijańskiej – projekt i wydruk dyplomów,
9. Wystawa Zbigniewa Zioba – projekt i wydruk plakatów,
10. Wystawa Zbigniewa Zioba – projekt i wydruk folderów,

GRUDZIEŃ
1. Otwarty Turniej Szachowy „Mikołaj 2015” – projekt plakatu,
2. Otwarty Turniej Szachowy „Mikołaj 2015” - projekt i wydruk dyplomów,
3. Życzenia z okazji Barbórki – projekt i wydruk życzeń,
4. Jarmark Bożonarodzeniowy 2015 – projekt i wydruk plakatów,
5. „Najładniejsza Kartka Świąteczna” - projekt plakatu,
6. „Najładniejsza Kartka Świąteczna” - projekt i wydruk dyplomów,
7. Życzenia Świąteczne – projekt i wydruk życzeń,
8. Kartka Świąteczna z życzeniami - projekt i wydruk kartki,
9. Szopka Bożonarodzeniowa 2015 – projekt plakatu,
10. Szopka Bożonarodzeniowa 2015 – projekt i wydruk dyplomów,
11. Powitanie Nowego Roku 2016 - projekt i wydruk plakatów

IX. Działalność i wykorzystywanie estrady plenerowej:
Estrada plenerowa – scena mobilna i na Placu Farskim - w głównej mierze wykorzystywana
była do działalności i organizacji imprez plenerowych w mieście, jak i przez instytucje
lędzińskie i społeczność Lędzin. Na estradzie odbywały się przeglądy, występy, koncerty,
festyny i prezentacje grup artystycznych. Estrada ( mobilna) była również udostępniona w
celach komercyjnych – zarobkowych

zewnętrznym

podmiotom.

W mieście Lędziny

największymi planowanymi imprezami plenerowymi były: Imprezy letnie pod chmurką, Blues
Kwiecień Granie V edycja, Międzynarodowy Dzień Dziecka,

Wakacje bez uzależnień”,

„ Letnie koncerty pod chmurką” ( cotygodniowe na Placu Farskim) Piknik „Imprezka na
trawce” , Sylwester Miejski jak i liczne festyny ( w tym festyny szkolne, przedszkolne,
parafialne, MOK ).

X. Remonty i modernizacje
Remont całego Ośrodka – szkody górnicze wewnątrz budynku i na zewnątrz. Malowanie
pomieszczeń, wymiana płytek na schodach, wymiana puzli przed wejściem, wymiana schodów
zewnętrznych. Doposażenie w sprzęt konieczny do realizacji zajęć – zgodnie z

zapotrzebowaniem kół zainteresowań. Doposażenie sal w półki, szafki, szafy, regały, pulpity,
instrumenty. Strojenie fortepianu na sali widowiskowo – kinowej Piast. Naprawy bieżące
wynikające z codziennego użytkowania budynku i sali Piast. Przeglądy kotłów, kontrole
związane z budynkiem – p.poż ( gaśnice, węże, hydranty) , systemy oddymiające, deratyzacja,
kominiarz i inne przeglądy obowiązkowe budynku MOK zgodnie z przepisami budowlanymi.
XI. Zakończenie.
Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach realizował z należytą sumiennością i dokładnością
zadania statutowe placówki, a także zrealizował w pełni plan działalności założony na początku
roku 2015. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane i tym samym plan działalności MOK
został znacznie poszerzony i rozbudowany o dodatkowe imprezy ( imprezy ponadplanowe w
ramach posiadanych środków finansowych). Ośrodek Kultury upowszechniał działania
kulturalne w naszym mieście a także stwarzał bazę dydaktyczną konieczną do rozwoju
artystycznego naszych mieszkańców.
Podstawowym celem Samorządowej Instytucji Kultury jest bowiem pozyskiwanie
i przygotowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzeniu jej
wartości. Ośrodek realizował i nadal realizuje

zadania w dziedzinie wychowania,

upowszechniania i inicjowania działań kulturalnych; prowadzi wielokierunkową działalność
zgodną z założeniami polityki kulturalnej miasta na podstawie własnego programu. MOK
wspiera

inicjatywy służące ochronie dóbr i zabytków kultury w mieście oraz regionie,

kultywuje zwyczaje i obyczaje śląskie, a także wyszukuje talenty artystyczne wśród
mieszkańców Lędzin oraz zapewnia im wszechstronną pomoc. MOK współpracuje
z lędzińskimi stowarzyszeniami społeczno - kulturalnymi, przedszkolami, szkołami

oraz

innymi ośrodkami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami, przedsiębiorstwami, a także
Urzędem Miasta i Urzędem Marszałkowskim.
Główne zadania jakie stawiał sobie Miejski Ośrodek Kultury to:
•

rozpowszechnianie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,

•

przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,

•

kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.

•

inicjowanie nowych grup twórczych w mieście

•

uwrażliwienie na sztukę i jej piękno.

Miejski Ośrodek Kultury przez cały rok wprowadzał , wcielał w życie swoją misję, kierował
się jej założeniami które brzmią : „Nowoczesny Ośrodek Kultury jest miejscem żywym,
stymulującym lokalną aktywność, otwartym na potrzeby mieszkańców i ich artystyczne wizje.
Stanowi centrum przerzucania pomostów między odległymi sobie grupami: młodymi i starymi,
urzędnikami i obywatelami, bogatymi i biednymi, uprzywilejowanymi i dyskryminowanymi.

Ludzie, którzy przychodzą do Ośrodka Kultury nie tylko konsumują kulturę, ale też ją aktywnie
współtworzą. Nie są tylko widzami czy biernymi odbiorcami. Sami stają się twórcami,
animatorami tego, co w Ośrodku Kultury się dzieje. Nowoczesny Ośrodek Kultury wyszukuje
ciekawe projekty dla różnych grup: stowarzyszeń, klubów, organizacji pozarządowych, grup
nieformalnych, artystów, niezależnych animatorów kultury i zaprasza je do współtworzenia
swojego programu. Ośrodek Kultury jest przecież dla ludzi, a nie ludzie dla niego. Jest
podporządkowany ich potrzebom, pomysłom. Jeśli pojawia się grupa, która chce zorganizować
swój własny projekt: założyć koło zainteresowań albo spotkać się i wymienić doświadczeniami
– robi wszystko, by projekt ten mógł zostać wcielony w życie. Jednocześnie stale, aktywnie
poszukuje swoich odbiorców. Próbuje dotrzeć nie tylko do tych najaktywniejszych, ale też tych,
którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do kultury. Ośrodek Kultury zna mieszkańców
swojej miejscowości, wie jacy są, gdzie się spotykają, potrafi twórczo wyławiać lokalnych
liderów i zapraszać ich do współpracy. Proponuje działania interdyscyplinarne łączące różne
media, nie boi się przedsięwzięć międzypokoleniowych. Współpracuje z organizacjami
pozarządowymi, szkołami, bibliotekami, niezależnymi animatorami i artystami, biznesem,
pomocą społeczną, policją, parafią...
„Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach jest prawdziwym centrum życia kulturalnego
miejscowości i jej społeczności”.”

XII. Załączniki:
a) sprawozdania z kół zainteresowań
b) plakaty, podziękowania, wzory dyplomów

Załącznik nr 1
1. Anita Piszczek – Koło krawieckie
2. Katarzyna Kłusek – Taniec towarzyski, taniec nowoczesny
3. Tomasz Manda – Gitara klasyczna
4. Urszula Klyczka – Koło Plastyczne –Twórczy świat malucha – Plac
Farski
5. Maciej Mastalski – Koło turystyczne
6. Sabina Czarnecka – Twórczy świat malucha
7. Sabina Czarnecka – Rękodzieło artystyczne
8. Magdalena Konopka – Zumba
9. Bogusław Żogała – Koło historyczno-regionalne.
10. Franciszek Moskwa – Zespół ” Lędzinianie”
11. Marta Jasińska – Taniec nowoczesny
12. Bożena Sikora – Rytmika
13. Dawid Kiełbasa – Koło gitarowe
14. Damian Kostyra – Koło dziennikarskie
15. Joanna Przybysz – Fitness
16. Ewa Czernik – Zajęcia z Jogi
17. Anna Musioł – Zespół dziecięco –młodzieżowy „Radość”
18. Andrzej Niklas – Modelarstwo kartonowe
19. Remigiusz Kula – Taniec towarzyski

Sprawozdania z działalności kół zainteresowań:
1 Anita Piszczek – Koło krawieckie.

Styczeń 2015r.
Szyjemy piękną bluzkę z długim rękawem i kołnierzykiem sportowym. Kursantki
wykroiły z formy w„Burdzie” fason bluzki, następnie pozszywały brzegi i boki.
Po rozprasowaniu szwów wszyły rękawy, plisę do przodu i kołnierz. Na koniec
wyprasowały i przyszyły guziki.
Zima w pełni kursantki zakupiły gruby materiał wełniany w kratkę na spódniczkę
zimową. Po skrojeniu formy, zszyły boki i wszyły zamek i pasek do góry. Po
wyprasowaniu całości wszyły podszewkę by lepiej się układała.
Styczeń to także czas karnawału, Panie szyją. dla swoich pociech piękne suknie
wróżki. Zaprojektowały długą suknię balową z pufami i koronką na brzegach
rękawów. Z niebieskiej błyszczącej koronki wykroiły całość i zszyły wszystkie
szwy a następnie doszyły rękawy i gumkę do pufek by dopasowały się do
grubości rączki dziecka. Na głowę zrobiły stożkową czapeczkę umocowaną pod
szyją gumką. Górę czapki udekorowały welonem.
Następne zajęcia kursantki poświęciły na szycie dużych białych obrusów na stół
rozkładany z myślą o uroczystościach komunijnych. Z białego damasu
wytłaczanego kursantki wykroiły obrusy i zaszyły boki podwójnym szwem
krytym.

LUTY
Kursantki szyły dziecięce spódniczki. Z żółtego materiału, wykroiły okręg i
podkrój z przodu. Podwinęły dół materiału a do góry spódniczki wszyły pasek z
gumką.
Kolejnym zajęciem było szycie ozdobnych poduszek. Z różnych materiałów
pozszywały prostokąty, następnie zszyły boki złożonego materiału tworząc
poduszki.
Panie szyją pościel z materiału korkowego. Wykroiły prostokąt i zszyły boki
podwójnego materiału, a na dół wszyły pościelowy zamek błyskawiczny.
Poduszki do kompletu uszyły w ten sam sposób.

MARZEC
Zadaniem kursantek była reperacja starej kurtki wymieniając w niej podszewkę.
Według wyprutej podszewki uszyły nową i ręcznie wszyły do kurtki.
W kolejnym zajęciu panie skroiły z szablony krawieckiego bluzkę sportową z
kołnierzem. Zszyły szwy i plisy na guziki, oraz mankiety do rękawów. Całość

odprasowały i przyszyły guziki.
Na następnych zajęciach panie szyły zasłony i firanki do okien. Do góry firan
wszyły taśmę ściągającą a boki obszyły podwójnym szwem.

KWIECIEŃ
Na kursie panie szyły wąską, klasyczną spódniczkę. Po wykrojeniu formy wykroju
zszyły boki, rozprasowały szwy i przystąpiły do wszycia zamka i paska. Na koniec
podwinęły dół i przyszyły guzik.
Panie postanowiły uszyć bluzkę z żabotem. Skroiły materiał atłasowy i zszyły
szwy. Następnie przystąpiły do wszycia rękawów i żabotu. Całość odprasowały
i przyszyły guziki.
Kolejnym zajęciem było szycie pościeli dziecięcej. Kursantki przekrojony
prostokąt zszyły na dole pościeli i wszyły zamek błyskawiczny.

MAJ
Na kursie panie szyły podszewkę do spódniczki. Krój podszewki jest ten sam co

krój spódnicy, lecz krótszy. Całość zszyły i podwinęły.
Następnym zajęciem było szycie kloszowych spódnic. Panie wykroiły z koła
spódniczkę i wszyły pasek oraz zamek. Całość odprasowały i podwinęły dół.
Kolenie panie postanowiły uszyć skomplikowany projekt żakietu z rewerami na
podszewce. Po skrojeniu według szablony, nakleiły na rewery flizelinę i zszyły
całość. Następnie dokładnie wystegnowały całość. Po zszyciu wszystkich szwów,
wszyły podszewkę.
Kolejne zajęcie to szycie krótkich spodenek na lato. Po skrojeniu szablonu zszyły
szwy i wszyły zamek, pasek oraz mankiety na dole spodenek. Całość
odprasowały.

CZERWIEC
Panie szyją spódniczkę z kontrafałdami. Skroiły materiał według wzoru, zszyły
boki i kontrafałdy, a następnie rozprasowały całość. Podwinęły dół i wszyły
zamek z paskiem.
Kolejne zajęcia rozpoczynają się szyciem kombinezonu dziecięcego. Z
kolorowego materiału kursantki wykroiły dla dziecka 5-letniego kombinezon,
zszyły całość i wylamowały dekolt i rękawy.
Ostatnie zajęcia z „MOK” poświęcamy porządkom w Sali krawieckiej. Oliwimy
maszyny, wyrzucamy zbędne materiały.

2. Taniec towarzyski i nowoczesnego - Katarzyna Kłusek
Zajęcia taneczne w Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach cieszyły się w
tym roku dużym zainteresowaniem ze strony zarówno dzieci jak i dorosłych.
Dla dzieci i młodzieży zorganizowane były dwie grupy tańca nowoczesnego
zróżnicowane pod względem wieku i zaawansowania. Dorośli mogli wykazać się
swoimi umiejętnościami na zajęciach tańca towarzyskiego. Tu również utworzyły

się dwie grupy zróżnicowane pod względem zaawansowania. W sumie powstały
cztery liczne grupy tancerzy.
Najliczniejszym zespołem okazała się grupa dzieci młodszych (od 6lat),
gdzie uczestniczyło w zajęciach nawet 30 osób. Jak to bywa na tego typu zajęciach
występuje silna rotacja uczestników, niektórzy rezygnują, następne osoby zapisują
się. Co mnie bardzo cieszyło, zapisy trwały przez cały rok i ciągle przybywały
nowe, chętne do przygody z tańcem osoby. W pozostałych grupach liczba
uczestników wynosiła po kilkanaście osób. Wszystkie zajęcia odbywały się raz w
tygodniu w każdą środę poczynając od grupy tańca nowoczesnego – najpierw
grupa młodsza, potem starsza i kończą na tańcu towarzyskim – grupa
początkująca i następnie zaawansowana. Jak już pisałam, jest bardzo dużo
nowych uczestników, ale na szczególną uwagę zasługuje fakt, że niektóre osoby
uczęszczają na moje zajęcia od samego początku ich powstania, czyli od roku
2010.
Zajęcia tańca towarzyskiego opierają się na światowym kanonie dziesięciu
tańców turniejowych: 5 tańców standardowych: walc angielski, tango, walc
wiedeński, foxtrot, quickstep oraz 5 tańców latynoamerykańskich: samba, cha
cha, rumba, jive, paso doble. Oczywiście na zajęciach tancerze uczą się głównie
podstaw, ale są tacy, którzy ciągle chcą się nauczyć więcej, są bardzo ambitni i
proszą o wprowadzenie bardziej zaawansowanych kroków. Grupa zaawansowana
ma już opanowane w podstawach wymienione wyżej tańce, dlatego tutaj większą
uwagę zwracałam na technikę, postawę, wyraz artystyczny w tańcu i współpracę
tancerzy w parze.

Tancerze mile mnie zaskoczyli wytrwale ćwicząc przed

pokazem na zakończenie zajęć. Widać było, że zależy im, by dobrze wypaść na
scenie i nie zawieźć swojej instruktorki. Na pokazie wystąpiły dwie pary dorosłe
i jedna para nastolatków, którzy od niedawna próbowali swoich sił w tańcu
towarzyskim. Chętnych do wystąpienia w pokazie było więcej, ale z racji na
wczesną porę i zobowiązania w pracy, nie wszyscy mogli na pokaz dojechać.
Zajęcia tańca nowoczesnego są oparte na technice tańca jazzowego
z elementami baletu. Każde zajęcia rozpoczyna rozgrzewka, po czym następuje
ciąg ćwiczeń w przestrzeni, gdzie w rzędach dzieci kolejno pokazują wybrane
ćwiczenia. W rozgrzewce wykorzystywane były następujące ćwiczenia: roll,

contract, release, table top, brush, plie, grand plie, pozycje baletowe i jazzowe rąk
i nóg oraz różne kombinacje tych ćwiczeń. Natomiast ćwiczenia w przestrzeni:
chane, pike, charakterystyczny obrót jazzowy, sidle, chase, bieg jazzowy, pade
bure, duże pozy jazzowe, piruety. W zależności od zaawansowania grupy
ćwiczenia były wprowadzane w odpowiednim tempie i kolejności. Powstały trzy
choreografie taneczne, z których dwie pokazane były na pokazie na zakończenie
roku. Dzieci i młodzież bardzo przykładały się do zajęć, co szczególnie było
widać w grupie zaawansowanej, ponieważ są tam osoby, które chodzą już kilka
lat na zajęcia.
Zajęcia

taneczne

są

dla

uczestników

momentem

rozluźnienia,

zrelaksowania, poznania nowych osób. Tancerze uczą się słuchać muzyki, starają
się kontrolować swoje ciało i pracować nad nim. Taniec dostarcza im wiele
radości, co jest dla mnie źródłem satysfakcji.
3. Koło Gitarowe –instruktor Manda Tomasz
W ramach Koła Gitarowego w semestrze drugim roku szkolnego 2014/2015 zostało
zrealizowanych 85 godzin lekcyjnych w tym: 67 godzin zajęć indywidualnych, 18 godzin zajęć
grupowych.
Na zajęcia indywidualne zdecydowały się sześć osób, w zajęciach grupowych z uczestniczyło
osiem osób.
Zajęcia indywidualne są prowadzone zgodnie indywidualnym preferencjami
i możliwościami uczestnika.
Zajęcia grupowe początkowo były prowadzone w jednej zwartej grupie i skupiały się na
rudymentarnych informacjach i umiejętnościach związanych z grą na gitarze. Po oszacowaniu
poziomu umiejętności poszczególnych uczestników grupa została podzielona na dwie
podgrupy: początkującą i zaawansowaną. Na zajęciach obu grup prezentowane były różnorodne
techniki gitarowe, wprowadzane podstawowe treści z zakresu teorii muzyki, kształcony i
korygowany aparat gry. Akcydentalnie stosowano różnorodne ćwiczenia umuzykalniające m.in.
zastępowanie metronomu prostymi instrumentami perkusyjnymi, słuchanie utworów
wchodzących w skład kanonu muzyki klasycznej, wykonywanie uczniom wybranych pozycji
literatury gitarowej, proste ćwiczenia rytmiczne i podstawy emisji głosu. Uczniowie uczyli się
także melodii popularnych.
Jako zwieńczenie semestru odbył się popis z udziałem rodziców, na którym występowali
zarówno uczestnicy zajęć indywidualnych jak i grupowych.

4. Kółko PLASTYCZNE – instruktor Urszula Klyczka
Zajęcia w II półroczu 2015 r. odbywały się we wtorki począwszy od 10
października w godzinach 15:00-17:00 w pracowni w szli na PLACU FARSKIM
w Lędzinach.
W październiku odbyły się 4 zajęcia , w listopadzie też -4 i w grudniu także.
Brały w nich udział dzieci w wieki 3 – 10 lat , zarówno zapisane w dzienniku
zajęć (25 osób) jak i dzieci pojawiające się sporadycznie.
Zgodnie z programem dzieci młodsze (do 3 lat ) uczestniczą w zajęciach
wraz z rodzicem lub opiekunem .Opiekunowie tylko w razie konieczności
włączają się w prace dzieci. Stopniowe ograniczanie ich aktywności pomaga na
usamodzielnienie się dzieci w grupie rówieśników.
Dzieci chętnie zapoznawały się z nowymi technikami i materiałami
plastycznymi.
Najpierw dzieci zapoznały się z funkcjonowaniem pracowni i
zachowaniem w niej bezpieczeństwa. Po półrocznych zajęciach dzieci już
samodzielnie przygotowują własne miejsca pracy i także samodzielnie sprzątają
je po pracy. Cennym doświadczeniem było malowanie na trwałych podkładach
,dzięki czemu ćwiczenia z farbami wodnymi pozwoliły na trwałe prace .Po tych
doświadczeniach dzieci nauczyły się oszczędniej używać wody tak, że malowanie
na papierach daje już trwalsze efekty.
Ćwiczyli także posługiwanie się wcześniej poznanymi technikami .
Najbardziej lubianą techniką jest malowanie suchymi pastelami i to zarówno w
wersji suchej jak i w wersji wilgotnej .Ta ostatnia to efekt samodzielnych
poszukiwań samych dzieci.
Dzieci podejmowały też kształtowanie form przestrzennych lepiąc z
plasteliny bądź konstruując formy z papieru.
W trakcie jednych zajęć dzieci podejmują kilka zadań bo taka jest specyfika
pracy z dziećmi młodszymi.
Podejmowane tematy wiązały się z najbliższym dzieciom otoczeniem
fizycznym i emocjonalnym .Tematy związane z rodziną , jej wspólnymi zajęciami
w różnych porach roku, przy różnych okazjach są chętnie podejmowane . Nie
mniejszym zainteresowaniem cieszy się problematyka postaci w ruchu choć jest
zdecydowanie dużo trudniejsza dla dzieci na tym etapie rozwoju plastycznego.
Choć obecnie grupa jest tak zróżnicowana to jednak można znaleźć wspólny
tematy jak chociażby z krainy fantastyki i bajki
5. KOŁO TURYSTYCZNE – instruktor Maciej Mastalski
Koło rozpoczęło swoją działalność w dniu 8.10.2015r.
Do końca roku sprawozdawczego, odbyło się 10 spotkań stacjonarnych w lokalu
MOK-u oraz jedno wyjazdowe (wycieczka do Katowic – szczegóły poniżej).
Tematyka spotkań:
- prelekcje z prezentacją komputerową, związane z turystycznymi wędrówkami prowadzącego;

-

wirtualne wycieczki po świecie połączone z prezentacją (np. „Korona gór świata”,
„Kanada pachnąca ... nie tylko żywicą”, „Rzeka Wisła” (początek cyklu rzeki świata),
lub „Podróże turystyczne na przestrzeni wieków”);
omawianie projektów przyszłych wycieczek;
propozycje tematów kolejnych spotkań;

Po każdym spotkaniu dyskusja, na temat prezentacji, wspomnienia członków koła z
odbytych wycieczek.
Liczebność Koła w tym okresie wzrosła od 8 osób na spotkaniu inauguracyjnym, do 11
osób na koniec roku.
Frekwencja wahała się od 60% w okresie początkowym, do 95 -100% w miarę rozwoju
działalności Koła.
Wycieczka do Katowic (komunikacją publiczną) odbyła się w dniu
3.12.2015r.Uczestniczyło w niej 7 osób.
Zwiedzanie obejmowało:
Muzeum Historii miasta Katowic, gmach Akademii Muzycznej wraz z atrium i salą
koncertową wg. projektu T.Koniora, kościół NMP przy ulicy Mariackiej oraz najstarszą
świątynię Katowic, tj. kościół protestancki (ewangelicko-augsburski) przy ul. Warszawskiej.
We wszystkich obiektach po za Akademią Muzyczną, uczestnicy wycieczki byli oprowadzani
przez profesjonalnego przewodnika lub gospodarzy obiektów. Zdjęcia z wycieczki w
załączniku).
Plany na rok 2016, obejmują zwiększenie liczebności koła, organizację wycieczek
zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim , dalsze prezentacje komputerowe itp.

6. Zajęcia plastyczne - Sabina Czarnecka:
Zajęcia plastyczne są źródłem radości, dobrej zabawy, a także kreatywną formą
spędzania czasu wolnego. Spełniają ważną rolę w kształtowaniu osobowości dziecka – poprzez
twórczość uzewnętrzniają się przeżycia, myśli, emocje, słowa, prośby oraz życzenia. Dzieci
poprzez tworzenie pracy plastycznej wyrażają siebie, a to wpływa na ich rozwój umysłowy,
doskonali procesy poznawcze takie jak: pamięć, wyobraźnia, kształtuje się spostrzegawczość i
umiejętność dokładnej

obserwacji. Ponadto

przez

zajęcia plastyczne

rozwija się

zainteresowania dzieci, kształtuje się ich artystyczną wrażliwość oraz dbałość
o estetykę i kulturę życia codziennego.
Dodatkową zaletą tego typu zajęć jest fakt, iż pozostawiają one po sobie długotrwałe
efekty w postaci wykonach prac, stając się impulsem do dalszej pracy. Wszystkie te aspekty
wpływają na kształtowanie się osobowości młodego człowieka, dlatego właśnie warsztaty
plastyczne są tak ważne.
Zajęcia plastyczne odbywające się w Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach
realizowane są w jednej grupie, mieszanej wiekowo (7-16 lat). Ze względu na dużą rozbieżność
wiekową, zajęcia są dzielona na poziom łatwiejszy i trudniejszy. Na przykład dzieci starsze
wykonując tą samą technikę plastyczną co dzieci młodsze, wykonują ją na wyższym,
trudniejszym

poziomie.

Zajęcia

odbywają

w tygodniu i trwają dwie godziny zegarowe.
Podczas zajęć realizowane są następujące cele:


Stymulacja ogólnego rozwoju dziecka;

się

cyklicznie

raz



Usprawnienie manualne;



Pogłębianie oraz usprawnianie percepcji: oko-ręka-mózg;



Rozwój aktywności indywidualnej;



Rozbudzenie ekspresji twórczej, aktywności oraz wrażliwości na piękno;



Rozwój zainteresowań;



Rozwój kreatywności;



Odkrywanie naturalnych predyspozycji i uzdolnień;



Rozwój poczucia estetyki;



Dostrzeganie piękna w wytworach kultury i czerpania przyjemności z bezpośredniego
kontaktu ze sztuką.



Kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;



Wyrażanie swoich myśli i uczuć w formie prac plastycznych.

Jednym z ważniejszych celów zajęć plastycznych jest również nauka nowych i ciekawych
technik plastycznych. Podczas każdych zajęć prowadzonych w Miejskim Ośrodku Kultury w
Lędzinach poruszana jest inna tematyka i wykorzystywane są różne techniki plastyczne.
Poznawane są ciekawe aspekty malarstwa, rysunku, wykorzystuje się różnorodne materiały: np.
sól, mąką, świeczki, piasek, gips itp. Uczestnicy zajęć mają możliwość poznać bardzo ciekawe
techniki plastyczne i rękodzielnicze, np. decoupage, quilling, scrapbooking, filcowania na
sucho i mokro, masa solna i papierowa, orgiami płaskie i przestrzenne, kalkowanie, kolaż,
frotaż, wydzieranka, papierowa wiklina i wiele innych.
STYCZEŃ
W miesiącu styczniu zostało zrealizowano następującą tematykę.
1) „Moi kochani dziadkowie” – malowanie portretów za pomocą pasteli olejnych
suchych.
„Projektowanie i wykonanie kartek okolicznościowych” – techniką dowolną.
Podczas zajęć dzieci rysowały portret swoich dziadków. W pierwszej kolejności
szkicowano ołówkiem wizerunek dziadków, a następnie malowano je pastelami suchymi lub
olejnymi.
W drugiej części zajęć dzieci wykonywały kartki okolicznościowe techniką dowolną
(papieroplastyka, quilling, itp).
2) „Nasi kochani dziadkowie” – filcowanie serc.
Na zajęciach dzieci szyły filcowe serca. Na początek odrysowywali ze stworzonego
przez siebie szablonu wzór na filcu. Kolejno go wycinały, podwójnie zszywały, a na koniec
wypychały watą. W przypadku młodszych dzieci potrzebna była moja pomoc, choć i tak byłam
pozytywnie zaskoczona ich umiejętnościami w tym zakresie.
W szczególności pomagać trzeba było w nawlekaniu nitki na igłę. Dzieci w czasie zajęć
były skoncentrowane, wyciszone i cierpliwe. Powstały przepiękne prezenty dla dziadków.

3) „Zimowe krajobrazy” – malowanie różnymi technikami
Podczas

zajęć

dzieci

tworzyły

krajobrazy

zimowe

wykorzystując

jedną

z zaproponowanych technik: malowanie solą, pastelami lub palcami. Każde dziecko wykonało
podczas zajęć dwie prace. Najwięcej dzieci malowało solą oraz palcami. Technika malowania
solą polega na tym, iż kartkę z bloku smaruje się klejem, bardzo dokładnie,
a następnie posypuje się ją solą. Gdy wyschnie maluje się pracę farbami plakatowymi lub
akwarelowymi. Końcowy efekt jest bardzo ciekawy i oryginalny. Tachnika malowania palcami
natomiast jest bardzo przyjemną i ciekawym sposobem tworzenia prac. Do zalet tej metody
można wyróżnić:
- sprzyja twórczemu działaniu,
- poprawia samopoczucie dziecka,
- daje gwarancję szybkiego sukcesu, a tym samym możliwość szczerej, pełnej akceptacji
dziecka, jego wytworu i zachowania,
- ułatwia uzewnętrznianie napięć,
- odblokowuje aktywność dziecka,
- rozwija pozytywne cechy : wiarę we własne siły i możliwości, śmiałość i odwagę
w pokonywaniu trudności, koncentrację uwagi, wyrażanie emocji (także negatywnych)
w sposób akceptowany społecznie, zaufanie do ludzi, nowych rzeczy i sytuacji,
1) „Technika origami” – psy i kwiaty.
Malowanie palcami dowolnej pracy.
W czasie ostatnich zajęć styczniowych dzieci poznały nową technikę orgiami. Jest to
sztuka składania papieru, pochodząca z Chin. Punktem wyjścia jest kwadratowa kartka papieru,
której nie wolno ciąć, kleić i dodatkowo ozdabiać i z której poprzez zginanie, tworzone są
przestrzenne figury. Jest wiele technik orgiami dzieci podczas zajęć poznały podstawową,
najprostszą i stworzyły figurkę pas i kwiaty. Ponadto dzieci malowały swoją pracę o dowolnej
tematyce techniką malowania palcami. Każde dziecko mogło pochwalić się swoją pracą na
koniec zajęć przed resztą grupy.
W miesiącu styczniu zostało zrealizowanych 8 godzin zegarowych.
W czasie zajęć styczniowych zostały zrealizowane wszystkie założone cele i zadania:
dzieci poznały nowe techniki oraz nauczyły się z nich korzystać. Dodatkowo zauważyłam, iż
dzieci stały się bardziej otwarte, co przełożyło się na to, iż zdecydowanie odważniej
wykonywały prace. Na zajęcia uczęszczała stała grupa dzieci licząca przeważnie 13
uczestników.
LUTY
W miesiącu lutym przeprowadzono zajęcia o następującej tematyce:
1) „Zimowy pejzaż” – malowanie pastą do zębów oraz na pokładzie z soli.
Podczas zajęć dzieci wykonały dwie prace. Na początek tworzyły zmowy krajobraz
wykorzystując pastę do zębów. Praca była malowana palcami, co sprawiło dużo zabawy

i radości. Druga praca natomiast wykonana byłą znaną ale bardzo lubianą techniką czyli
malowanie na podkładzie z soli.
2) „Kraina zwierząt” – lepimy z plasteliny oraz tworzenie kartek walentynkowych.
W pierwszej części zajęć uczestnicy tworzyli zwierzęta z plasteliny. Technika ta jest
bardzo ciekawa i ważna gdyż ma wiele zalet:
- Rozwój obu półkul mózgowych - dziecko trzymając i ugniatając plastelinę, zazwyczaj nie
wybiera jednej rączki, tylko robi to obiema dłońmi, a to powoduje współpracę obu półkul
mózgowych, czyli tak ważną między nimi komunikację.
- Pobudzanie wyobraźni - jest to niezwykle interesujące tworzywo, z którego można
wyczarować wiele interesujących kształtów.
- Rozwijanie zdolności manualnych - lepienie usprawnia ręce i palce.
W drugiej części zajęć grupa wykonywała kartki walentynkowe techniką dowolną
(wykorzystano: papier kolorowy, brokat, kolorowe aplikacje oraz koraliki).
3) „Kolorowania - kolorowanki” oraz „ Tworzenie ludzików z kubeczków plastikowych”
Podczas zajęć dzieci tworzyły kubeczkowe ludziki. Wykorzystane zostały plastikowe
kubeczki jednorazowe, włóczka, plastelina, kolorowy papier, nożyczki i klej. Ponadto dzieci
kolorowały różne kolorowanki, zostały im przypomniane zasady prawidłowego kolorowania
(technika trzymania kredki, kierunek kolorowania, dokładność, staranność). Prowadzący
bardzo zwraca uwagę na ten aspekt, gdzież znaczna większość dzieci koloruje niestarannie,
„byle jak”, dlatego też dzieci często muszą kolorować aby się usprawnić w tej czynności.
4) „Masa solna” – zabawy plastyczne oraz zwierzątka z orgiami.
W czasie ostatnich zajęć lutowych dzieci poznały nową technikę lepienia z masy solnej.
Masa solna to masa służąca do modelowania różnych przedmiotów jak figurki, ozdoby, ramki
itp. Wykonuje się ją z mąki, soli oraz wody. Przepisy na masę solną różnią się od siebie w
zależności od przeznaczenia. Przepis na wykonanie podstawowego przepisu na masę solną:
szklanka mąki, szklanka soli oraz 125 ml wody. Całość należy wygnieść, aż do otrzymania
jednolitej i gładkiej masy. Po zakończenia lepienia przedmiotu i jego wypieczeniu w piekarniku
lub wyschnięciu możemy go pomalować farbami plakatowymi oraz ozdobić. Dzieciom bardzo
spodobała się ta technika i zdeklarowały, iż chcą takich zajęć częściej. Dzieci które szybciej
skończyły lepienie z masy solnej, doskonaliły swój warsztat w technice orgiami tworząc nowe
figurki.
W miesiącu lutym zostało zrealizowanych 8 godzin zegarowych.
. Grupa uczestników była mniejsza w miesiącu luty, co było spowodowane feriami
w tym czasie.. Ponadto chciałam zaznaczyć, iż po każdej wykonywanej pracy dzieci sprzątały

swoje stanowisko pracy (zarówno grupa młodsza i starsza), gdyż uważam, iż istotne jest aby
u dzieci wykształcił się nawyk sprzątania po sobie.
W czasie zajęć lutowych zostały zrealizowane wszystkie założone cele i zadania: dzieci
poznały nowe techniki oraz nauczyły się z nich korzystać. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na
to, iż dzieci wykonują prace bardziej dokładniej coraz lepiej opanowują trudniejsze techniki, w
szczególności jest to widoczne w przypadku dzieci młodszych.
MARZEC
W miesiącu marcu zrealizowano następującą tematykę
1) „Malowanie farbami masy solnej oraz rysowanie kopalni czekolady”
Na zajęciach dzieci malowały farbami masę solną, która stworzyły na zajęciach
z zeszłego tygodnia. Ponadto dzieci tworzyły pracę grupową na konkurs plastyczny pod tytułem
„Kopalnia czekolady”.
2) „Tworzenie wiosennych motyli oraz malowanie syrenki za pomocą dłoni i palców”
Uczestnicy koła tworzyli wiosenne motyle z papieru. Na początku tworzyli własne
szablony, dzieci młodsze mogły skorzystać z gotowego szablonu. Kolejno wycinali z papieru
kolorowego swoje wzory i sklejali przestrzennego motyla. W drugiej części zajęć poznali w jaki
sposób można namalować syrenę wykorzystując swoją dłoń i palce.
3) „Wielkanocne jajeczka” – szycie z filcu.
Podczas zajęć dzieci szyły z filcu wielkanocne jajeczka. Na początek odrysowywali ze
stworzonego przez siebie szablonu wzór na filcu. Kolejno go wycinały, podwójnie zszywały, a
na koniec wypychały watą. Dodatkowo dzieci doklejały jeszcze kolorowe cekiny.
W przypadku młodszych dzieci potrzebna była moja pomoc głównie w nawlekaniu nitki na igłę.
Jednakże muszę zaznaczyć, iż dzieci zdecydowanie lepiej poradziły sobie z szyciem, iż na
pierwszych zajęciach. Dzieci w czasie zajęć były skoncentrowane, wyciszone i cierpliwe.
Powstały przepiękne jajeczka wielkanocne
4) „Wielkanocne kartki oraz skaczące króliki z rolki papierowej”
Podczas zajęć młodzież stworzyła wielkanocne kartki świąteczne, dzieci młodsze mogły
wykorzystać: papier kolorowy, cekiny, brokat, kredki. Natomiast dzieci starsze wykorzystały
techniką quillingu. to technika z rodzaju papieroplastyki, (zwana też papierowym filigranem)
służąca do tworzenia ozdób z wąskich pasków papieru zwiniętych w kształt sprężyny spiralnej
i odpowiednio uformowanych przez zagniecenie zewnętrznych warstw papieru. Przygotowane
elementy najczęściej naklejane są na zdobioną powierzchnię tak, że powierzchnia paska papieru
jest w stosunku do niej prostopadła. Technika ta jest bardzo trudna, wymaga ona dużego
skupienia i cierpliwości, gdyż tworzenie tak małych elementów jest bardzo czasochłonne.
Jednakże efekty końcowe są bardzo ładne i efektowane.
W drugiej części zajęć dzieci młodsze tworzyły króliczka z wykorzystaniem rolki
papieru toaletowego, bibuły oraz papieru kolorowego. Na początek owijały bibułą rolkę,

kolejno doczepiały poszczególne elementy (oczy, uszy, itd.), które same przygotowały
z papieru.
5) „Wielkanocne koszyczki z niespodzianką, żółte kurczaczki na patyku” – zabawy z papieroplastyki.
Podczas zajęć dzieci wykonywały różne rzeczy związane ze świętami wielkanocnymi.
Po pierwsze wykonywały wielkanocne kurczaczki z papieru oraz tworzyły świąteczny
koszyczek z papieru. Podczas zajęć dzieci pracowały aktywnie i dobrze się bawiły.
W miesiącu marcu zostało zrealizowanych 10 godzin zegarowych.
Podczas zajęć marcowych zrealizowano wszystkie założone cele i zadania: uczestnicy
koła poznali nowe techniki plastyczne i stworzyli bardzo ciekawe wytwory plastyczne.
Z relacji dzieci wynika, iż zajęcia były ciekawe i odpowiadały ich zainteresowaniom. Jest to
bardzo ważne, gdyż każde zajęcia mają inspirować do następnych. Dlatego też, często pytałam
się uczestników co chciały by robić oraz czego chciały by się nauczyć. Uważam, że jest to
istotne, ponieważ trzeba zaspokajać potrzeby młodych ludzi. Tematyka zajęć kwietniowych
głównie dotyczyła Świąt Wielkanocnych.
KWIECIEŃ
W kwietniu zostały zrealizowane następujące zajęcia.
1) „Wiosenna łąka” – malowanie na soli oraz wiosenne wianki.
W czasie zaproponowanych zajęć dzieci wykonywały pracę techniką malowania solą
wiosennej łąki. W drugiej części zajęć dzieci tworzyły wiosenne wianki wykorzystując
kolorową bibułę i papier kolorowy.
2) „Wyprawa do zoo” – zwierzaki z papieru, plasteliny.
„Kotek Miauczek” papierowe zabawy z rolką.
Podczas pierwszej części zajęć dzieci zostały zaproszone na wycieczkę wyobraźni do
zoo, gdzie musiały wykonać dowolnego zwierzaka z papieru lub plasteliny. W drugiej części
zajęć dzieci tworzyły koty z rolki z papieru toaletowego, mające pełnić funkcję przybornika na
biurko.
3) „Malowanie farbami na mokrym papierze”
„Bibułowe kwiaty”.
Na zajęciach dzieci poznały nową technikę „mokre na mokrym”, czyli malowanie na
mokrym papierze. Technika ta polega na tym, iż kartkę z bloku rysunkowego nawilżamy wodą.
Na mokrej powierzchni malujemy akwarelami. Kolory powinny się zlewać i łączyć ze sobą,
tworząc jednocześnie ciekawe wzory. Obrazek po wyschnięciu ma bardzo delikatne barwy i
lekko zaznaczone kontury przedmiotów. Kolejno na wyschniętej kartce dzieci tworzyły pracę o
dowolnej technice.
W drugiej części zajęć dzieci uczyły się robić kwiaty z bibuły.
W czasie zajęć kwietniowych zrealizowano 6 godzin zegarowych. podczas zajęć
kwietniowych zrealizowano wszystkie założone cele i zadania: uczestnicy koła poznali nowe

techniki plastyczne i stworzyli bardzo ciekawe wytwory plastyczne.
MAJ
W czasie zając majowych zrealizowano następujące zajęcia:
1) „Koralikowe cuda” – tworzenie zawieszek do kluczy.
Malowanie palcami obrazów abstrakcyjnych.
Na zajęciach dzieci tworzyły przywieszki z koralików pyssla. Z specjalnej formie układa
się dowolny wzór z koralików. Kolejno gdy wzór będzie gotowy, przykrywa się koraliki
papierem do pieczenia i przyprasowuje je przez kilka sekund ciepłym/gorącym żelazkiem, tak
by

koraliki

stopiły

się

razem.

Po

zaprasowaniu

pozostawia

się

wzór

z koralików do wychłodzenia. Należy położyć go na płaskiej powierzchni i nie zginać. Każde
dziecko mogło wykonać kilka ozdób. W przypadku dzieci młodszych pomagałam
w prasowaniu żelazkiem.
W drugiej części zajęć dzieci malowały pracę abstrakcyjną wykorzystując palce do
leczącej w tle muzyki klasycznej.
2) „Pudełeczka na biżuterię na dzień mamy” –projektowanie, wykonanie i ozdabianie.
Kredowa kraina – malowanie kredą na brystolu.
Podczas zajęć dzieci tworzyły prezent na Dzień Matki. Dzieci tworzyły składane
pudełeczka z kolorowego papieru na biżuterię. W drugiej części zajęć dzieci pracowały w
grupach malując na dużych kartkach brystolu wspólną prace o tematyce dowolnej kolorowymi
kredami. Zajęcia w grupach bardzo pozytywnie wypadły, dzieci się dobrze bawiły i super
komunikowały.
3) „Koralikowe serca” – tworzymy prezenty na dzień mamy oraz zabawy
z plasteliną oraz modeliną..
Na zajęciach dzieci nadal tworzyły prezenty dla mam, tym razem powstały przepiękne
serca z koralików pyssla, techniki poznanej kilka zajęć wcześniej. Jeżeli dzieci zdążyły, to
również tworzyły figurki z plasteliny lub modeliny
4) „Serduszka na Dzień Mamy, laurki oraz malowanie portretu mamy”.
Podczas ostatnich zajęć majowych dzieci tworzyły upominki dla mam. Po pierwsze
wykonywały serca wyklejane kulkami z bibuły oraz, kartki okolicznościowe wykonane
techniką dowolną. Na koniec tworzyły portret swojej mamy wykorzystując technikę collage
i stempla. Do pracy zostały użyte: kredki, farby, bibuła kolorowy papier, wełna oraz tkaniny.
Ponadto dzieci poznały zasady malowania portretów (proporcje, malowanie oczu, ust, itp.).
Dzieci na zajęciach pracowały z zaangażowaniem, chętnie tworzyły upominki dla mam
W czasie zajęć majowych zrealizowano 8 godzin zegarowych. Tematyka zajęć
majowych skupiona była wokół dnia Matki oraz na poznaniu nowych technik.
Podczas zajęć majowych zostały zrealizowana wszystkie założone cele i zadania.

W okresie majowych uczestnicy poznali dużo nowych technik plastycznych, które opanowali
w miarę swoich umiejętności i możliwości.
CZERWIEC
W miesiącu czerwcu zrealizowana następującą tematykę zajęć:
1) „Tworzymy kolczyki z koralików” – małe rękodzieło.
W czasie zajęć dzieci poznały kolejną nową technikę tym razem rękodzielniczą. Zajęcia
miały

charakter

rękodzielniczy

dzieci

tworzyły

artystyczną

biżuterię

z koralików. Na początek została im przekazana wiedza o narzędziach, co do czego służy,
kolejno pokazałam, jak robić kolczyki. Dzieci starsze radziły sobie bardzo dobrze, potrzebna
im byłą tylko pomoc w zakresie dokręcania kółek na bigle, natomiast w przypadku dzieci
młodszych wykonywaliśmy prostsze kolczyki na rzemykach i sznurkach. Dzieci poradziły
sobie z zadaniem bardzo dobrze, powstały przepiękne kolczyki. Były to jedne z najbardziej
ulubionych zajęć, gdyż podczas nich uczestnicy mogli wykazać się dużą oryginalnością
i kreatywnością.
2) „Malowanie na soli” – obrazki o różnej tematyce oraz filcowe kwiaty.
Na pierwszej części zajęć dzieci malowały obrazki o tematyce dowolnej jedną
z najbardziej lubianych przez siebie technik, czyli malowania na podkładzie z soli. W drugiej
natomiast wyszywały kwiaty z filcu.
3) „Moje wakacyjne plany” – makieta
„Szalone Zoo”- zwierzaki z plasteliny
Zajęcia miały charakter grupowy. Dzieci zostały podzielone na kilka grup mieszanych
wiekowo. Tak aby w każdej grupie znalazło się dziecko starsze i młodsze. Wspólnie tworzono
makietę planów wakacyjnych wykorzystując wszelkie dostępne materiały plastyczne: farby,
kredki, pastele, papier kolorowy, kredę, bibułę. W drugiej części nadal pracując w grupach
dzieci tworzyły małe zoo lepiąc je z plasteliny.
1) „Latające ptaki – sztuka origami.
W czasie zajęć dzieci doskonaliły sztukę orgiami tworząc różnego gatunku ptaki.
Ponadto dzieci poznały odmianę orgiami z kół, za pomocą której również stworzyły ptaki.
2) „Falujące morze” – malowanie akwarelami na mokrym papierze.
Na ostatnich zajęciach czerwcowych przed wakacjami został podsumowany cały
dorobek uczestników oraz dzieci zostały pożegnane małym słodkim poczęstunkiem. Została
wykonana również jedna praca o tematyce wakacyjnej techniką mokre na mokrym.
W czerwcu zostało zrealizowanych 10 godzin zegarowych. Czerwcowe zajęcia
umożliwiły realizacje wszystkich celów i zadań. Zajęcia czerwcowe były ostatnimi, gdyż
w czasie wakacji zajęcia się nie odbywały. W październiku natomiast znowu zostały
wznowione.
PAŹDZIERNIK
W miesiącu październiku zostały zrealizowana następująca tematyka:

1) Zajęcia organizacyjne, przedstawienie regulaminu zajęć oraz zasad BHP.
„Ludziki z liści” oraz „bukiet z liści” – praca plastyczna.
Podczas pierwszych zajęć dzieci zostały zapoznane z regulaminem zajęć i pracowni
plastycznej oraz zostały im przedstawione zasady BHP. Kolejno wykonały dwie prace
plastyczne wykorzystując suche liście.
2) „Jesienny pejzaż” oraz „jesienne słoneczniki”- malowanie na soli
Podczas zajęć dzieci malowały jesienny krajobraz ojaz jesienne słoneczniki bardzo
ciekawa techniką malowania na soli. Dzieci w swoich pracach bardzo lubią wykorzystywać
takie rzeczy, jak np.; sól, cukier, kasza, słonecznik, piasek, itd., sprawia im to wiele radości
i zabawy. Technika ta polega na tym, iż kartkę z bloku smaruje się klejem, bardzo dokładnie, a
następnie posypuje się ją solą. Gdy wyschnie maluje się pracę farbami plakatowymi lub
akwarelowymi. Końcowy efekt jest bardzo ciekawy i oryginalny. Ponadto na tych zajęciach
dzieci młodsze także kolorowały kolorowanki, a starsze rysowały dowolny obrazek, celem
poznanie ich zdolności manualnych w tym zakresie.
3) „Zabawy z masą solną” – lepienie z masy solnej dowolnych rzeczy.
W czasie zajęć dzieci poznały nową technikę lepienia z masy solnej. Lepienie sprawiło
im dużo uciechy i zabawy.
4) „Zabawy z masy solnej cz. 2” – malowanie farbami. Rysowanie pejzażu jesiennego.
Podczas zajęć dzieci malowały farbami swoje wytwory z masy solnej, które zostały
stworzone na zajęciach tydzień wcześniej. W drugiej części dzieci malowały jesienny pejzaż
mając do wykorzystania farby oraz pastele.
Zajęcia październikowe były pierwszymi zajęciami po wakacyjnej przerwie, grupa
uczestników się zmieniła, choć uczęszczały nadal osoby, które chodziły przed wakacjami, ale
przyszło dużo nowych dzieci. Grupa była stała liczyła około kilkunastu osób. Zrealizowano w
miesiącu październiku 8 godzin zegarowych. Zajęcia październikowe pozwoliły przede
wszystkim poznać grupę, jej możliwości, zdolności oraz poziom umiejętności manualnych. W
szczególności chodzi tu o dzieci młodsze, dowiedziałam się m.in. w jakim stopniu dzieci
operują nożyczkami, jak kolorują (czy dokładnie, czy w jednym kierunku), malują, wycinają,
odrysowują

kształty, itd. Dostarczone informacje wykorzystałam w przygotowywaniu

kolejnych zajęć, gdyż zróżnicowana grupa wiekowa wymaga dopasowywania, zróżnicowania
tematyki oraz wybierania różnorodnych form plastycznych.
LISTOPAD
Zrealizowano następującą tematykę:
1) „Dekalkomania” – jesienny pejzaż
Podczas zajęć dzieci poznały nową technikę plastyczną „dekalkomanię”. Technika ta

polega na rozciskaniu farby nałożonej na jedną kartkę papieru przyłożoną drugą kartką.
Rozprowadzona farba po rozdzieleniu kartek daje bogate efekty plastyczne. Za pomocą tej
techniki tworzy się kolorowe kartki z których kolejno wycina się różne elementy i tworzy się z
nich dowolną pracę.
2) „ Tworzymy biżuterię artystyczną – tworzenie biżuterii z koralików.
Świat Zoo – zwierzaki, składaki z kolorowego papieru.
Zajęcia miały charakter rękodzielniczy, dzieci tworzyły artystyczną biżuterię
z koralików. Na początek została im przekazana wiedza o narzędziach, co do czego służy,
kolejno pokazałam, jak robić kolczyki. Dzieci starsze radziły sobie bardzo dobrze, potrzebna
im byłą tylko pomoc w zakresie dokręcania kółek na bigle, natomiast w przypadku dzieci
młodszych wykonywaliśmy prostsze kolczyki na rzemykach i sznurkach.
W drugiej części zajęć dzieci starsze nadal tworzyły kolczyki natomiast dzieci młodsze
tworzyły zwierzaki z kolorowego papieru.
3) „Witraże okienne oraz malowanie pejzażu jesiennego za pomocą gąbki”.
Na zajęciach dzieci poznały dwie techniki plastyczne. Po pierwsze poznały technikę
witrażu z papieru tworząc kolorowe witraże okienne. Dzieci młodsze pracowały na szablonach
przygotowanych przez prowadzącego, natomiast starsze mogły skorzystać ze szablonu lub
stworzyć swój własny. Po przygotowaniu szablonu witrażowego, wyklejano puste okienka
kolorową bibułą Natomiast druga techniką było malowanie gąbką pejzażu jesiennego. Technika
stemplowania gąbką polega na tym, iż gromadzimy gąbki o różnej wielkości i strukturze. Gąbkę
można przycinać do różnych kształtów i wielkości. Nanosimy pędzlem na gąbkę rozcieńczoną
farbę plakatową i odciskamy ją na papierze. W zależności od siły nacisku otrzymujemy
wyraźniejszy bądź słabszy wzór. Dodatkowe efekty uzyskamy, pocierając papier gąbką w
różnych kierunkach (szybkie muśnięcia).
4) „Mikołaje z papieru oraz bombki” – ozdabianie bombek wstążkami, cekinami
oraz decoupage.
Na zajęciach dzieci wykonały sylwetkę Św. Mikołaja wykorzystując rolkę z papieru
toaletowego, bibuły, kolorowego papieru i waty. Kolejno każde dziecko wykonało bombkę
świąteczną techniką dowolną. Dzieci miały do wyboru ozdabianie wstążkami, cekinami, bibułą,
quillingiem oraz techniką decoupage.
W listopadzie zrealizowano 8 godzin zegarowych.. Grupa wiekowa była zróżnicowana
5-13 lat, dlatego też zajęcia pod względem trudności różniły się, to znaczy wszyscy wykonywali
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i umiejętności manualnych.
Podczas zajęć listopadowych zrealizowano wszystkie założone cele i zadania:
uczestnicy koła poznali nowe techniki plastyczne i stworzyli bardzo ciekawe wytwory

plastyczne.
GRUDZIEŃ
W miesiącu grudniu przeprowadzono zajęcia o następującej tematyce:
1) „Świąteczne kolorowanki”, „Anielskie anioły z papieru” oraz „Świąteczne
choinki”
Na początku zajęć dzieci kolorowały świąteczne kolorowanki. Kolejno wykonywały
aniołki z papieru do przywieszenia na choinkę, mogły korzystać z gotowych szablonów lub
stworzyć własne. Dzieci robiły również świąteczne choinki trójwymiarowe z papieru ozdabiane
cekinami, brokatem oraz kolorowym papierem.
2) „Tworzymy świąteczne prezenty z masy solnej oraz malowanie zimowego
pejzażu.
W czasie zajęć uczestnicy tworzyli ozdoby choinkowe z masy solnej, np.: choinki,
gwiazdki, aniołki, serca, bombki, itp. W drugiej części zajęć dzieci malowały zimowy pejzaż
farbami plakatowymi.
3) „Tradycje świąteczne” – rysowanie pastelami oraz farbami.
Ozdabiamy świąteczne figurki gipsowe – malowanie farbami.
Podczas pierwszej części zajęć dzieci rysowały prace związaną z tradycjami Świąt
Bożego Narodzenia. Powstały prace przedstawiające spożywanie wigilii, rozdawanie
prezentów oraz śpiewania kolęd. W drugiej części zajęć dzieci malowały figurki gipsowe
(mikołaje, aniołki i choinki) wcześniej przygotowane przez prowadzącego zajęcia.
4) „Niebo sylwestrową nocą” – malowanie farbami i pastelami.
Podczas zajęć dzieci wykonywały prace plastyczną o tematyce „niebo sylwestrową
nocą” technika wydrapywanki.. Kartkę z bloku technicznego kolorujemy kredkami
świecowymi w barwne plamy. Następnie cała powierzchnię kartki zamalowujemy czarną farbą
(plakatową lub temperą). Ostatni etap to wydrapywanie wzorów przy użyciu patyczka
szaszłykowego, w tym przypadku fajerwerek rozpryskujących na niebie.
W miesiącu grudniu zostało zrealizowanych 8 godzin zegarowych, tematyka zajęć
dotyczyła głównie świat Bożego Narodzenia oraz nowego roku.
Podczas zajęć grudniowych zrealizowano wszystkie założone cele i zadania: uczestnicy
koła poznali nowe techniki plastyczne i stworzyli bardzo ciekawe wytwory plastyczne.

7. KOŁO RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO – instruktor Sabina
Czarnecka
Zajęcia koła rękodzielniczego przeznaczone są do realizacji w czasie zajęć
popołudniowych w Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach. Adresatem są uczniowie szkoły
podstawowej oraz gimnazjalnej. Tematyka zajęć była zróżnicowana, odpowiednio dopasowana
do potrzeb uczestników. W czasie zajęć zostały zrealizowane następujące cele:



Doskonalenie umiejętności manualnej uczestników koła;



Wspomaganie rozwoju twórczości;



Rozwój zainteresowań;



Rozwój aktywności indywidualnej;



Rozwijanie kreatywnej postawy poprzez rożne wytwory rękodzielnicze;



Rozwój i rozbudzenie wrażliwości estetycznej oraz wrażliwości dziecka;



Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie;



Odkrywanie naturalnych uzdolnień i predyspozycji rękodzielniczych;



Poszanowanie wytworów innych uczestników koła;



Dostrzeganie

piękna

w

wytworach

kultury

oraz

czerpanie

przyjemności

z bezpośredniego kontaktu ze sztuka;


Wyrabianie cierpliwości, precyzji oraz skupienia;



Rozwój poczucie estetyki;



Aktywizacja myślenia, refleksyjności oraz pomysłowości;



Nauka aktywnej organizacji czasu wolnego

Warto zaznaczyć, iż zajęcia hobbistyczne m.in. takie jak rękodzieło artystyczne są również
świetnym narzędziem społecznościowym, gdyż są ciekawą alternatywa dla dzieci i młodzieży
poszukującej ciekawych i alternatywnych sposobów na spędzanie czasu wolnego.
STYCZEŃ
Podczas zajęć styczniowych zrealizowano następująca tematykę:
1) „Nauka szycia: - filcowe serca na „Dzień Babci” i „Dzień Dziadka”
Na zajęciach uczestnicy szyły filcowe serca. Na początek odrysowywali ze stworzonego
przez siebie szablonu wzór na filcu. Kolejno go wycinały, podwójnie zszywały, a na koniec
wypychały

watą..
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i cierpliwe. Powstały przepiękne prezenty dla dziadków.
2) „Moja skarbonka” – tworzenie skarbonki z masy papierowej i balona
Na zajęciach uczestnicy tworzyli skarbonki z masy papierowej. Trzeba stworzyć klej
z mąki i wody (proporcja 1:1). Kolejno należy nadmuchać balon. Następnie gazety trzeba
podrzyć na małe kawałki. Przy pomocy pędzla malujemy klejem balon i przyklejamy kawałki
gazet. Po nałożeniu 2 - 3 warstw można zrobić nóżki i ryjek oraz uszy. W tym celu można
wykorzystać stare nakrętki (mogą być też kawałki rurek po ręcznikach papierowych), należy je
przyłożyć w odpowiednich miejscach i przymocować kawałkami gazet zamoczonych
w kleju lub taśmą klejącą. Z tekturowego opakowania na jajka wycinamy uszy świnki. Uszy
mocujesz podobnie jak nóżki. Gdy całość dobrze wyschnie można pomalować farbami
i udekorować swoją świnkę.
.

3) „Moja skarbonka” - dokańczanie
W związku z tym, iż zrobienie skarbonki jest czasochłonne, zostały przeznaczone dwa
zajęcia. Podczas drugich malowano i wykańczano świnkę.
W miesiącu styczniu zostały zrealizowane trzy zajęcia, jedno spotkanie obejmuje dwie
godziny zegarowe. Grupa uczestników była raczej stała i wynosiła do pięciu uczestników
Tematyka zajęć była zróżnicowana, dopasowana do potrzeb oraz zainteresowań uczestników
koła. Podczas zajęć dzieci poznały nowe techniki, bardzo spodobały im się zajęcia gdzie
wykonywały skarbonki.
LUTY
Podczas zajęć lutowych zrealizowano następującą tematykę:
1) Sztuka szycia – zabawy z filcem.
Na zajęciach dzieci wyszywały walentynkowe serca z filcu. Na początek wycinały
z kartonu szablon serca, kolejno odrysowywały go podwójnie na arkuszu filcu, wycinały,
zszywały i wypychały watą. Zajęcia bardzo podobały się uczestnikom.
2) „Walentynki 2015” Zajęcia z papieroplastyki – tworzenie kartek walentynkowych.
W czasie zajęć dzieci tworzyły i zdobiły kartki walentynkowe techniką quillingu. Na
zajęciach grupa poznała nową techniką za pomocą której wykonała kartki okolicznościowe.
Technika quillingu to technika z rodzaju papieroplastyki, (zwana też papierowym filigranem)
służąca do tworzenia ozdób z wąskich pasków papieru zwiniętych w kształt sprężyny spiralnej i
odpowiednio uformowanych przez zagniecenie zewnętrznych warstw papieru. Przygotowane
elementy najczęściej naklejane są na zdobioną powierzchnię tak, że powierzchnia paska papieru
jest w stosunku do niej prostopadła. Technika ta jest bardzo trudna, wymaga ona dużego
skupienia i cierpliwości, gdyż tworzenie tak małych elementów jest bardzo czasochłonne.
Jednakże efekty końcowe są bardzo ładne i efektowane.
3) Pompowe stworki – zabawy z wełną
Podczas zajęć grupa tworzyła stworki z wełny. Ot krótka instrukcja przygotowania
stworka: Przy pomocy płyty CD narysuj dwa koła (wewnętrzne też) na zwykłej tekturce i wytnij
je.
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z przeciąganiem przez nie włóczki podczas robienia pompona. Między oba tekturowe kółka
włóż kawałek włóczki. Teraz bierz dość długie kawałki włóczki i owijaj nimi złożone ze sobą
kółka. Czym więcej nawiniesz nici tym pompon będzie pełniejszy. Nie należy jednak z tym
przesadzać bo będzie to utrudniać przyklejanie dodatków. Weź nożyczki i przetnij wszystkie
nitki wzdłuż zewnętrznego brzegu kółek. Najlepiej jest włożyć ostrze nożyczek między tekturki.
Po przecięciu włóczki chwyć te nitki, które wkładałaś między tekturki, mocno zaciągnij i
zawiąż. Pompon jest już gotowy. Teraz wystarczy, że przykleisz pozostałe elementy: stópki,
uszy, wybrane oczy i stworek z włóczki jest gotowy. W ten sam sposób możesz zrobić np.

kurczaczka i inne stworzenia.
4) „Kopalnia czekolady” – malowanie prac na konkurs plastyczny
Na zajęciach młodzież tworzyła pracę grupową techniką dowolną na konkurs plastyczny
pt. „kopalnia czekolady”
W lutym zrealizowano osiem godzin zegarowych. Tematyka zajęć była zróżnicowana,
dopasowana do potrzeb oraz zainteresowań uczestników koła, jednakże skupiona była m. in.
np. na walentynkach. Podczas zajęć lutowych zrealizowano wszystkie cele i zadania,
a uczestnicy poznali nowe techniki rękodzielnicze.
MARZEC
W miesiącu marcu zrealizowano następująca tematykę:
1) Stroiki i jajka wielkanocne- tworzenie prac na konkurs świąteczny.
Na zajęciach uczestnicy tworzyli pisanki techniką dowolną lub stroiki świąteczne na
konkurs wielkanocny. Ozdabiano wydmuszki jajek kolorowymi nitkami, cekinami lub
wyciętymi z papieru różnymi rzeczami. Wybrano też technikę quillingu, wbijania kolorowych
cekin oraz wydzieranki bibułowej. Zajęcia były czasochłonne, wymagały większej ilości czasu,
dlatego też prace były dokańczane na kolejnych zajęciach.
2) Dokańczanie prac na konkurs plastyczny.
Na zajęciach dokańczano stroiki oraz pisanki na konkurs wielkanocny z zeszłego tygodnia.
3) Tworzenie kartek wielkanocnych – techniką dowolną.
Podczas zajęć grupa wykonywała kartki wielkanocne techniką dowolną
(scrapbooking, decoupage, guilling, iris folding). Na początku zajęć uczestniczy zostali
zapoznani z każdą z technik i następnie wybierali jedną lub dwie z nich i tworzyli swoje
kartki.
4) Papierowa wiklina – koszyczki wielkanocne
Grupa została zapoznana z nową techniką plastyczna papierową wikliną.. Za pomocą tej
techniki wykonali koszyczek wielkanocny. Warto zwrócić uwagę na to, iż technika ta działa
bardzo uspokajająco i wyciszająco, gdyż wymaga dużego skupienia, cierpliwości
i uwagi. Technika ta polega na zwijaniu pasków z gazety w rurki. Kolejno odpowiednio się je
składa i przykleja. Ponadto podsumowano całoroczną prace i podziękowano grupie za
uczestnictwo w zajęciach plastycznych.
5) Ozdoby wielkanocne i drobne prezenty – wytwory z odlewów gipsowych.
Podczas zajęć grupa tworzyła drobne upominki oraz malowała farbami przygotowane
przez prowadzącego figurki gipsowe (króliczki, baranki i pisanki).
W marcu zrealizowano 10 godzin zegarowych. Grupa uczestników była stała
i wynosiła od pięciu do sześciu osób. Zrealizowano wszystkie założone cele i zadania,
uczestnicy poznali nowe techniki plastyczne i rękodzielnicze. Tematyka zajęć głównie

dotyczyła świąt Wielkanocnych
KWIECIEŃ
W miesiącu kwietniu przeprowadzono następujące zajęcia:
1) Zawieszki do kluczy z żyłek – nauka plecieni cz.. 1
Podczas zajęć dzieci poznały nową technikę plecenia z żyłek. Technika ta wymaga
dużego skupienia i cierpliwości oraz jest bardzo czasochłonna. Dlatego na technikę tą zostały
przeznaczone dwa spotkania.
2) „Plecionki” cz. 2
Na zajęciach grupa dokańczała zawieszki rozpoczęte na poprzednich zajęciach.
3) Malowanie prac farbami na soli – zabawy plastyczne
Dzieci w swoich pracach bardzo lubią wykorzystywać takie rzeczy, jak np.; sól, cukier,
kasza, słonecznik, piasek, itd., sprawia im to wiele radości i zabawy. Technika ta polega na tym,
iż kartkę z bloku smaruje się klejem, bardzo dokładnie, a następnie posypuje się ją solą. Gdy
wyschnie maluje się pracę farbami plakatowymi lub akwarelowymi. Końcowy efekt jest bardzo
ciekawy i oryginalny. Uczestnicy zajęć wykonali tą techniką pracę dowolną.
4) „Tworzymy ramki na Dzień Mamy” z filcu.
Na zajęciach uczestnicy szyli ramkę na zdjęcia z filcu dla mam. Na koniec ozdabiali je
cekinami.
W miesiącu kwietniu zostały zrealizowane cztery zajęcia. Grupa uczestników była stała,
wynosiła pięć osób. Tematyka zajęć byłą zróżnicowana dopasowana do potrzeb dzieci.
Zrealizowano wszystkie założone cele i zadania.
MAJ
W czasie zajęć majowych zrealizowano następującą tematykę:
1) Tworzymy pudełka ozdobne na Dzień Mamy.
W czasie zajęć dzieci tworzyły upominki dla mam. Ich zadaniem było zaprojektowania,
a następnie wykonanie pudełeczka na biżuterię z papieru.
2) Robienie podarunków na Dzień Mamy z masy solnej.
W czasie zajęć dzieci tworzyły upominki z masy solnej dla mam. Robione były serca do
zawieszenia na okno lub ścianę. Masa solna to masa służąca do modelowania różnych
przedmiotów jak figurki, ozdoby, ramki itp. Wykonuje się ją z mąki, soli oraz wody. Przepisy
na masę solną różnią się od siebie w zależności od przeznaczenia. Przepis na wykonanie
podstawowego przepisu na masę solną: szklanka mąki, szklanka soli oraz 125 ml wody. Całość
należy wygnieść, aż do otrzymania jednolitej i gładkiej masy. Po zakończenia lepienia
przedmiotu i jego wypieczeniu w piekarniku lub wyschnięciu możemy go pomalować farbami
plakatowymi oraz ozdobić.
3) Masa solna cz. 2 – malowania i ozdabianie masy solnej.

Na zajęciach dzieci ozdabiały stworzone przez siebie z masy solnej serca nową techniką
decoupage. . Jest to technika zdobnicza polegająca na przyklejaniu na odpowiednio
spreparowaną powierzchnię, która może być: drewno, metal, szkło, tkanina, plastik, ceramika
wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej (technika serwetkowa). Decoupage
klasyczny polega na naklejaniu wzoru z papieru i pokryciu go wieloma warstwami lakieru tak,
aby wtopił się całkowicie i nie był wyczuwalny przy dotknięciu. W zamyśle ma on wyglądać
jak namalowany.
4) Papierowa wiklina – tworzenie ramek oraz biżuterii artystycznej z koralików.
W pierwszej części zajęć uczestniczy wykonywali ramkę na zdjęcia znaną już im
techniką papierowej wikliny. W drugiej części zajęć dzieci tworzyły kolczyki z koralików. Na
początek przedstawiono narzędzia pracy i wytłumaczono następujące kroki tworzenia
kolczyków.
W czasie zajęć majowych zrealizowano 8 godzin zegarowych, czyli cztery zajęcia.
Tematyka zajęć majowych była zróżnicowana i odpowiadała zainteresowaniom oraz potrzebom
uczestników. Nie zapomniano oczywiście o obchodzonym Dniu Matki i tworzono upominki dla
mam. Ponadto utrwalano i udoskonalano techniki poznane w poprzednich miesiącach.
CZERWIEC
W czerwcu zrealizowano następującą tematykę zajęć:
1) Ozdobna biżuteria z koralików – kolczyki i bransoletki – rękodzieło artystyczne.
W związku z tym, i dzieciom bardzo spodobało się tworzenie biżuterii
z koralików, które poznały na poprzednich zajęciach to również na tych zajęciach tworzyły
kolczyki
2) Tworzenie ramek na zdjęcia z puzzli – cz. 1
Na zajęciach dzieci tworzyły ramki na zadęcia oraz wiszące serca wykorzystując stare puzzle.
Na wycięty z grubego kartonu szablon za pomocą kleju wikol przyklejano puzzle, kilka warstw.
Żeby móc przykleić kolejną warstwę pierwsza musi być już sucha, w związku z tym jest to
praca czasochłonna. Na kolejnych zajęciach dokańczano prace.
3) Ozdabianie ramek i serc techniką decoupage oraz zakończenie zajęć.
Na zajęciach dokańczano ramki oraz serca techniką decoupage, z którą zostali zapoznani
kilka zajęć wcześniej. Ponadto na ostatnich zajęciach czerwcowych przed wakacjami został
podsumowany cały dorobek uczestników oraz dzieci zostały pożegnane małym słodkim
poczęstunkiem
W miesiącu czerwcu zrealizowano trzy spotkania. Przeprowadzone zajęcia umożliwiły
realizacje
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w czasie wakacji zajęcia się nie odbywały. W październiku natomiast znowu zostały

wznowione.
PAŹDZIERNIK
W miesiącu październiku zostały zrealizowana następująca tematyka:
5) Zajęcia organizacyjne, przedstawienie regulaminu zajęć oraz zasad BHP. Dekalkomania – nowa technika plastyczna
Podczas pierwszych zajęć grupa została zapoznana z regulaminem zajęć i pracownią
plastyczną oraz zostały im przedstawione zasady BHP. Kolejno dzieci poznały technikę
dekalkomanii. Technika ta polega na rozciskaniu farby nałożonej na jedną kartkę papieru
przyłożoną drugą kartką. Rozprowadzona farba po rozdzieleniu kartek daje bogate efekty
plastyczne. Za pomocą tej techniki tworzy się kolorowe kartki z których kolejno wycina się
różne elementy i tworzy się z nich dowolną pracę.
6) Zabawy z masą solną – sowy, drzewa- modelowanie z masy solnej.
Podczas zajęć dziewczynki grupa miała okazje poznać technikę lepienia z masy solnej.
7) Zabawy z masą solną – cz. 2 malowanie farbami oraz filcowanie na suchowprowadzenie podstawowych informacji.
Na zajęciach grupa dokańczała masę solną malując ją farbami. W drugiej części zajęć
uczestnicy poznali nową technikę filcowania na sucho. Technika ta polega na tym, iż na szczotce
lub gąbce tworzymy kulkę z wełny czesanej i formujemy ją szybkimi ruchami, wbijając i
wyciągając igłę. Jeśli w trakcie pracy okaże się, że daliśmy za mało wełny w każdej chwili
możemy ją dodać. Gdy mamy uformowaną kulkę, możemy ją ozdabiać, czyli nakłuwać na nią
wełnę innego koloru tworząc różne kształty, np. kwiaty. Kolejno gdy kolczyk jest wykończony
przebijamy go gruba igłą i nakładamy bigiel i zaczepkę na ucho
Zajęcia październikowe były pierwszymi zajęciami po wakacyjnej przerwie, grupa
uczestników się zmieniła. Grupa była stała liczyła od 4 do 8 uczestników. Zrealizowano 6
godzin zegarowych, co przekłada się na trzy spotkania. Zajęcia październikowe pozwoliły
przede wszystkim poznać grupę, jej możliwości, zdolności oraz poziom umiejętności
manualnych. Dodatkowo dostarczyły informacji o zainteresowaniach uczestników, co
umożliwiło mi dopasowanie tematyki kolejnych zajęć.
LISTOPAD
1) Tworzenie biżuterii artystyczne z koralików.
Na zajęciach dzieci poznały nową technikę rękodzielniczą, wykonywały kolczyki z
koralików.
2) „Ćwiczenia manualne z plasteliną” – lepienie zwierzątek. Jesienny pejzaż- suche pastele.
Podczas zajęć dzieci miały możliwość pobawić się plasteliną tworzyć różne zwierzątka.

W drugiej części zajęć dzieci malowały jesienny pejzaż wykorzystując suche pastele.
3) Tworzenie kartek świątecznych
Na zajęciach dzieci tworzyły kartki świąteczne techniką dowolną. (scrapbooking,
decoupage, guilling, iris folding). Na początku zajęć uczestniczy zostali zapoznani
z każdą z technik i następnie wybierali jedną lub dwie z nich i tworzyli swoje kartki.
4) Ozdabiamy bombki styropianowe różnymi technikami – wstążki, cekiny, decoupage.
Na zajęciach grupa ozdabiała bombki styropianowe jedną z trzech technik: wbijania
kolorowych cekin szpilkami, decoupage oraz techniką wstążkową. Ozdabianie tasiemkami
polega na odpowiednim zaginaniu tasiemek i przypinaniu ich za pomocą szpilek. Technika te
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W czasie zajęć listopadowych zrealizowano 8 godzin zegarowych, czyli pięć spotkań.
Zrealizowano wszystkie założone cele i zadania.
GRUDZIEŃ
1) Świąteczna choinki składane z papieru oraz tworzenie prezentów mikołajkowych i świątecznych z masy solnej.
Podczas zajęć dzieci wykonały kilka prac. Na początek wykonały świąteczne choinki
trójwymiarowe z papieru ozdabiane cekinami, brokatem oraz kolorowym papierem. Kolejno
uczestnicy tworzyli ozdoby choinkowe z masy solnej, np.: choinki, gwiazdki, aniołki, serca,
bombki.
2) Malowanie masy solnej oraz rysowanie pastelami aniołów.
W pierwszej części zajęć dzieci malowały farbami masę solną stworzoną tydzień
wcześniej. W drugiej części zajęć szkicowały i malowały suchymi pastelami postać anioła.
3) Tworzenie prezentów pod choinkę – malowanie i ozdabianie figurek gipsowych.
.W czasie zajęć dzieci malowały figurki gipsowe (mikołaje, aniołki i choinki) wcześniej
przygotowane przez prowadzącego zajęcia.
W miesiącu grudniu zostało zrealizowanych 6 godzin zegarowych, czyli trzy zajęcia.
Tematyka dotyczyła głównie świat Bożego Narodzenia. Podczas zajęć grudniowych
zrealizowano wszystkie założone cele i zadania: uczestnicy koła poznali nowe techniki oraz
stworzyli bardzo ciekawe wytwory rękodzielnicze.

8. Zajęcia zumby – prowadząca Magdalena Konopka
Zumba to inspirowane kulturą latynoamerykańską zajęcia taneczno – sprawnościowe
oparte na muzyce latynoskiej i międzynarodowej. Zumba jest połączeniem tańca i fitness,
dlatego program obejmuje zarówno naukę kroków podstawowych oraz ich wariantów (ze
zmianą tempa, rytmu, kierunku), jak i wprowadzenie elementów aerobowych (ćwiczeń na

poszczególne partie mięśniowe całego ciała). Zumba należy do grupy treningów
interwałowych, z tego względu program zajęć oparty jest na naprzemiennym zwiększaniu
i zmniejszaniu intensywności ćwiczeń, w celu poprawy kondycji oraz wydajności organizmu.
Dopełnieniem formuły zumba fitness jest stretching – nauka rozluźniania i rozciągania mięśni
po zakończeniu części właściwej zajęć. Ruchy taneczne to łatwe do powtórzenia kroki, dlatego
doświadczenie taneczne nie jest konieczne. Uczestnicy najczęściej nie mają żadnego
przygotowania tanecznego. Formuła zumba pozwala ośmielić osoby nie mające wcześniej
doświadczenia z tańcem, a niezdecydowanych przekonuje do zajęć w grupie.
Przebieg zajęć
Zumba oparta jest na zabawie przy muzyce, nie oznacza to jednak, że nie posiada
określonej struktury. Każde zajęcia składają się zasadniczo z trzech części: rozgrzewki, treningu
właściwego i rozluźnienia.
Celem rozgrzewki jest podniesienie temperatury ciała, przygotowanie mięśni i stawów
oraz poprawę krążenia krwi. Rozgrzewka ma charakter dynamiczny i zawiera podstawowe
układy na stopy (step touch), z paroma wariantami na ramiona, barki, klatkę piersiową
i plecy; elementy kardio oraz elementy wzmacniania (aktywacja mięśni korpusu i dolne partie
ciała). Część właściwa zajęć opiera się na powtarzaniu choreografii do poszczególnych
utworów. Dobór utworów opiera się na mieszance stylu latynoskiego, międzynarodowego,
fusion i innych wpływów muzycznych. Rozluźnienie pozwala na stopniowe przejście ze stanu
wysiłku do stanu spoczynku. Celem rozluźnienia jest stopniowe obniżenie tętna, obniżenie
temperatury ciała, rozciągnięcie mięśni wpływające na gibkość, zapobiegające skurczom oraz
kontuzjom.
Formuła zumba czerpie z różnych stylów tanecznych. Na zajęciach wykorzystuje się
figury znane z salsy czy reggaetonu, ale także elementy flamenco, tango czy hip-hopu. Program
omawianego okresu prowadzenia zajęć z zumby w MOK Lędziny obejmuje naukę trzech
kroków podstawowych oraz ich wariantów.
Tematyka zajęć w I semestrze
Zajęcia wprowadzające miały na celu zapoznanie uczestników z zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym z zasadami niwelowania ryzyka wystąpienia kontuzji.
Klienci poznali podstawowe zasady rozgrzewki, nauczyli się przyjmowania odpowiedniej
postawy oraz zostali wprowadzeni do nauki pierwszych kroków. Kolejne zajęcia objęły naukę
trzech podstawowych kroków: merengue, salsa i wprowadzenie do nauki kroku cumbia. Każdy
krok posiada warianty zmiany rytmu, tempa i kierunku, a także dodatkowo elementy fitness. W
omawianym okresie, kroki podstawowe zostały także wykorzystane w trakcie zajęć
świątecznych z muzyką inspirowaną Świętami Bożego Narodzenia. Rytm marszowy merengue,
posiadający najprostszą strukturę wprowadził uczestników w podstawy zumby, natomiast rytm
salsa zapoznał ich z latynoskim stylem tańca. Pierwsze półrocze zakończyło się powtórzeniem
rytmu merengue i salsa oraz zapoznaniem uczestników z podstawami kroku cumbia (bez nauki

wariantów). Każde zajęcia kończyły się stretchingiem i rozluźnieniem.
Uczestnicy
Zumba odbywa się dwa razy w tygodniu. Frekwencja na zajęciach wynosi od 5 do 12
osób. W zajęciach biorą udział wyłącznie kobiety. Zumba przeznaczona jest dla osób
w każdym wieku. W MOK Lędziny wiek uczestników waha się od 20 do 50 lat. Uczestniczki
przeważnie nie posiadają doświadczenia tanecznego.
Podsumowanie
W okresie od 01.10.2015 do 31.12.2015 uczestniczki poznały zasady bezpieczeństwa
i higieny pracy, zapoznały się ze strukturą zajęć, podjęły naukę trzech rytmów, będących
podstawą formuły zumba fitness. Kolejny semestr poświęcony będzie powtórzeniu kroków
merengue i salsa, a także nauce kolejnych rytmów – cumbia i reggaeton, wraz z wariantami
zamiany tempa, rytmu i kierunku oraz z elementami fitness.
9. Koło Historyczno - Regionalne Ziemi Lędzińskiej – Bogusław Żogała i Józef Kaleta
W roku 2015 w sezonie 2014/15 i w sezonie 2015/16 odbyło się 31 spotkań pasjonatów
historii lokalnej, związanychz regionem i historią Śląska, ze szczególnym naciskiem na
wydarzenia na ziemi pszczyńskiej i w Lędzinach, od wieków na tejże ziemi leżących. Na
spotkaniach omawiano publikacje jakie zamykają się w zakresie pojęcia "Silesia na", zarówno
te wydawane na terenie powiatu bieruńsko - lędzińskiego, jak i na terenie całego kraju.
Analizowano przynoszone dokumenty, fotografie, wycinki prasowe, itp., dzielono się
informacjami zdobytymi po za Lędzinami.
Podczas wizyt u lędzińskich seniorów, sporządzano zapisy ich wspomnień.
Koło uczestniczyło w organizacji w holu Urzędu Miasta wystaw "Ballada o śląskim cynku" i
"Tradycje piwowarskie na ziemi pszczyńskiej". Powyższe wystawy powiązane były z
organizowanymi prelekcjami - o J. Ch. Rubergu Leonarda Czarnoty i piwowarstwie, Marka
Brandysa. Inne organizowane prelekcje to " Dopóki czas macie, dobro czyńcie" dr Wojciecha
Schaffera poświęconej 70 rocznicy tragicznej śmierci ks. P. Kontnego, "Wiosna - czas
odradzającego się życia - o wielkanocnych obrzędach i zwyczajach" Agnieszki Szymuli, oraz
"245 rocznica powstania Hołdunowa okazją do rozmów o genealogii" dr Wojciecha Schaffera.
W drugim sezonie koło zorganizowało wyjazdy do Kóz na prelekcję "Dzieje koziańskiej
społeczności protestanckiej" Bartłomieja Jurzaka i wręczanie nagród "Platan 2015" co
zaowocowało zaplanowanym na 2 lutego br. wernisażem i prelekcją.
Zorganizowano także dwa wyjazdy do Chorzowa na prelekcje "Górny Śląsk - świat
najmniejszy. Szywałd - Hołdunów - Wilamowice" i "My Ślązacy (czyli kto?)".
Osoby uczestniczące w spotkaniach koła historycznego regularnie biorą udział w prelekcjach i
sympozjach organizowanych przez Muzeum Śląskie, Muzeum Miasta Mysłowice, czy w
Muzeum Miejskie w Tychach, pod którego patronatem uczestniczyły w projekcie badawczym

"Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej". W grudniu 2015 roku zapoznano z historią i
zabytkami Lędzin dwie grupy (90 i 100 osób) z sekcji turystyki UTW w Tychach.

10. Koło szachowe – Józef Kaleta i Janusz Gondzik

11. Lędzinianie - Franciszek Moskwa

12.Taniec nowoczesny – Marta Jasińśka
Głównym celem zajęć z tańca nowoczesnego jest:



Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań tanecznych



Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów



Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej uczniów



Poprzez taniec wyrabianie u dzieci nawyków związanych z dbałością o zdrowie, budowę i postawę ciała, rozwój fizyczny, kształtowanie i doskonalenie ruchowych uzdolnień, sprawności
i wydolności fizycznej, rytmiczności i percepcji przestrzeni



Rozładowanie napięć i energii witalnej w bezpiecznej formie ruchowej
Zajęcia z tańca nowoczesnego odbywają się raz w tygodniu- w środy o godzinie 17.00 do

18.00. Na zajęcia przychodzi średnio od 5 do 8 uczniów.
Dzieci uczą się choreografii z hip-hop-u, dance hallu, zumby, aerobiku. Dodatkowo poznają
ćwiczenia wzmacniające na poszczególne partie mięśniowe oraz ćwiczenia rozciągające.
Dzieci bardzo chętnie uczęszczają na zajęcia, są zaangażowane, chętne do poznawania nowych
układów, szczęśliwe kiedy mogą pokazać swoje umiejętności rodzicom, którzy przychodzą po nie na
zajęcia. Dzięki tym zajęciom aktywnie spędzają wolny czas, uczą się współpracy w grupie, chętnie
sobie nawzajem pomagają przy opanowywaniu układów, chętnie ćwiczą poznane choreografie poza
zajęciami. Z lekcji wychodzą zmęczone i zadowolone każdym miesiącem ich umiejętności się
poprawiają, a taniec sprawia im coraz większą frajdę. Wydaje mi się, że jest to dla nich bardzo
atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu.
Wnioski do dalszej pracy:
Ważnym elementem jest zrobienie większej reklamy tych zajęć, dlatego, że dzieci w szkole
podstawowej jednej i drugiej nie wiedzą o istnieniu tych zajęć. Udało mi się już poczynić pierwsze
kroki w zwiększeniu liczby uczniów na zajęciach.
1. Poinformowałam uczniów gimnazjum o tych zajęciach i poprosiłam o zachęcenie do udziału
ich młodszego rodzeństwa- jeśli takowe posiadają
2. Poinformowałam dwóch wychowawców ze SP3 i poprosiłam o przekazanie informacji
o zajęciach w klasach.
Myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby przygotowanie plakatów i rozwieszenie ich w szkołach.

13.,,RYTMIKA DLA NAJMŁODSZYCH” – Bożena Sikora

Zajęcia rytmiki w 2015r. odbywały się w dwóch Lędzińskich obiektach: Miejskim

Ośrodku Kultury oraz w budynku przy Placu Farskim. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i
trwały 40 minut. Istniały dwie grupy wiekowe 3-5 i 5-7 lat, choć rodzice nieco młodszych
dzieci również chętnie przychodzili ze swoimi pociechami. Zajęcia cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem zarówno ze strony dzieci, jak i rodziców. Biorąc pod uwagę cały rok, w
zajęciach rytmicznych brało udział ponad 60 dzieci z Lędzin i okolic. Liczba stałych
uczestników bywała zmienna. Od października co tydzień uczestniczy w zajęciach około 25
dzieci.
Głównym celem zajęć jest wzbudzanie u najmłodszych zamiłowania do muzyki,
kształcenie ich wrażliwości muzycznej i rozwijanie dyspozycji muzycznych. Zajęcia służą
również kształtowaniu poczucia rytmu, rozwijaniu słuchu muzycznego i wysokościowego
oraz ćwiczeniu pamięci muzycznej. Przez uczestnictwo w zajęciach dzieci uczą się
dyscypliny, koncentracji i współpracy w grupie. Chętnie uczestniczą we wspólnych zabawach,
lubią uczyć się nowych piosenek i poznawać schematy ruchowe. Zabawy pozwalają dzieciom
zapoznać się z podstawowymi pojęciami muzycznymi i pomagają poradzić sobie z

rozpoznawaniem kontrastów takich jak: wysoko- nisko, szybko-wolno, wesoło-smutno, fortepiano itd. Podczas zajęć wykorzystywane są instrumenty perkusyjne, a zabawy z ich
wykorzystaniem dają najmłodszym wiele radości i kształtują ich poczuciu rytmu. Zajęcia w
dużym stopniu kładą nacisk na poznanie barw i kształtów różnych instrumentów oraz próby
przydzielania ich do poszczególnych grup. Ten fakt być może przyciągnie dzieci do gry na
jakimś instrumencie.
Rytmika pozwala zaspokoić najmłodszym potrzebę ruchu, uczy zgodnego poruszania
się z muzyką i uwrażliwia na piękno. Dzieci mogą przełamywać swoje bariery i
przezwyciężać swą nieśmiałość. Potrafią kojarzyć muzykę z pozytywnymi przeżyciami i
radością jaką może sprawiać ruch i taniec. Zabawy ruchowe ze śpiewem rozwijają wyobraźnię
dzieci. W układach ruchowych stosowane są kroki taneczne, które usprawniają ruchowo,
kształcą umiejętności wyczuwania zwrotów zakończeniowych, wyodrębniania części,
zauważania powtórzeń, podobieństw i kontrastów. Dzieci reagują ruchem na zmiany
zachodzące w rejestrach, rytmie, dynamice, artykulacji, barwie. Duże znaczenie mają również
zabawy związane z orientacją w schemacie ciała i przestrzeni. Oprócz piosenek dla dzieci,
często wykorzystywana jest również muzyka klasyczna. Podczas zajęć oprócz instrumentów
wykorzystywane są m. in. kolorowe pompony, czy obrazki przedstawiające instrumenty.
W grupie młodszej przeważa śpiew z powtarzającym się refrenem o zrozumiałym
tekście, rytmie i łatwej melodii. W grupie starszej program zajęć poszerzany jest o
poznawanie trudniejszych pojęć muzycznych, jak na przykład: solo, duet, tercet, czy oznaczeń
dynamiki, tj. pianissimo, piano, forte, fortissimo. W grupie starszej dzieci uczą się również
śpiewania gamy durowej, na której oparta jest większość poznawanych w trakcie zajęć
piosenek. Zaznajamiają się z zapisem wartości rytmicznych poprzez rysowanie nut o
odpowiednim czasie trwania.
Podsumowując, zajęcia rytmiczne dla najmłodszych są ważne, gdyż dają możliwość
wspólnej zabawy z wykorzystaniem muzyki, co daje dzieciom ogromną radość, a przy okazji
bardzo je rozwija. Świadczy o tym zarówno liczba zainteresowanych rodziców jak i dzieci z
wielką chęcią przychodzących na zajęcia. Najmłodsi potrzebują muzyki, by lepiej się rozwijać
i być bardziej wrażliwymi.

14. Kształcenie słuchu – Anna Sandecka.
Październik 2015- grupa młodsza
Grupa młodsza liczy 4 uczennice w wieku 7-8 lat.
Obecność w ciągu miesiąca stuprocentowa.
W oparciu o program pracy z grupą, który zawarty został w dzienniku zajęć, w
miesiącu październiku, nauczyciel rozpoczął pracę nad kształceniem słuchu melodycznego
dzieci, słuchu rytmicznego oraz nad rozwijaniem ich pamięci muzycznej przy pomocy
ćwiczeń takich jak:
- powtarzanie głosem w skali ucznia pojedynczych dźwięków na sylabie „la”, granych przez

nauczyciela na instrumencie klawiszowym
- odgadywanie przez ucznia ilości dźwięków zagranych przez nauczyciela na instrumencie
klawiszowym oraz kierunku, w którym melodia została zagrana
- powtarzanie przez uczniów jednotaktowych schematów rytmicznych prezentowanych przez
nauczyciela
- nauka na pamięć piosenek z nut, do akompaniamentu nauczyciela, który realizował na
instrumencie klawiszowym.
Poza tym dzieci zapoznały się z podstawową wiedzą z zakresu teorii muzyki:
- pięciolinia: linie, pola, linie dodane górne i dolne, określanie położenia nut
- nuty w zakresie c1-a1: nazwy literowe oraz solmizacyjne, położenie ich na pięciolinii
- podział wartości rytmicznych w zakresie cała nuta- półnuta- ćwierćnuta
W ramach nauki przez zabawę, dzieci słuchając utworu „Słoń” oraz „Akwarium” z
„Karnawału zwierząt” C. Saint- Saens’a, rysowały na kartkach skojarzenia, jakie nasuwały im
się podczas percepcji.
Październik 2015- grupa starsza
Grupa starsza liczy 19 osób w wieku 30-60 lat
Grupa starsza kształcona jest na zajęciach głównie pod kątem nauki nut i
podstawowych pojęć temu towarzyszących. W oparciu o program pracy z grupą, w miesiącu
październiku, zrealizowane zostały następujące tematy:
- pięciolinia: linie, pola, linie dodane górne i dolne, określanie położenia nut
- nuty w zakresie a- a2 (zakres głosów sopranowych oraz altowych): nazwy literowe z
określeniem nazwy oktaw, solmizacyjne oraz położenie ich na pięciolinii
- podział wartości rytmicznych w zakresie cała nuta- do szesnastki
- pauzy w zakresie cało nutowej- do szesnastkowej
- przedłużanie wartości rytmicznych i pauz o kropkę
- metrum na 2, 3, 4 i 5
Nauczyciel realizował tematy wykorzystując ćwiczenia takie jak:
- śpiewanie literowo oraz solmizacyjnie z meloplastu
- realizowanie jednogłosu rytmicznego z nut
- rozpoznawanie grup rytmicznych w taktach ćwierćnutowych granych przez nauczyciela
- ćwiczenia usprawniające czytanie nut głosem
- ćwiczenia melodyczno- rytmiczne
Listopad 2015 – grupa młodsza
W listopadzie odbył się „Przegląd piosenki chrześcijańskiej” w Lędzinach, na którym
nauczycielka była członkiem jury, z powodu którego odwołane zostały dwie godziny zajęć.
Tematy zrealizowane w miesiącu listopad:
- Nowa grupa rytmiczna: ósemka. Ćwiczenia.
- Nuty h1 i c2. Gama C- dur. Piosenka „Pani Gama”.

Sposoby realizacji tematów zajęć:
- Powtarzanie przez uczniów jednotaktowych schematów rytmicznych opartych na poznanych
wartościach, wystukanych przez nauczyciela.
- Śpiewanie gamy C- dur w określonym rytmie.
- Rozpoznawanie metrum.
- Śpiewanie długimi wartościami poznanej gamy C- dur.
- Uczenie się na pamięć poznanej piosenki, na wstępie przeczytanie jej z nut.
Nauczyciel podczas zajęć kontynuował pracę nad kształceniem słuchu melodycznego
dzieci, słuchu rytmicznego oraz nad rozwijaniem ich pamięci muzycznej przy pomocy
ćwiczeń takich jak w miesiącu październiku.
Listopad 2015 – grupa starsza
Miesiąc listopad, to głównie utrwalanie wiadomości związanych z nauką czytania i
śpiewania nut- głównym tematem całego miesiąca było czytanie i śpiewanie ćwiczeń
solfeżowych a’vista, w kanonie i unisono.
Nauczyciel wykorzystał następujące sposoby realizacji tematów zajęć:
- Śpiewanie poznanych dźwięków z meloplastu w ramach rozśpiewania.
- Śpiewanie ćwiczeń solfeżowych literowo oraz solmizacyjnie.
Grudzień 2015 – grupa młodsza
W związku ze Świętami Bożego Narodzenia, w grudniu odbyły się dwie godziny zajęć
z dziećmi w trakcie których nauczyciel utrwalił wiadomości na tematy:
- gama C- dur
- wartości rytmiczne w zakresie: cała nuta- do ósemki
- piosenka „Pani Gama”
Do realizacji tematów, nauczyciel wykorzystał następujące ćwiczenia:
- Śpiewanie gamy C- dur w określonym rytmie.
- Rozpoznawanie metrum.
- Śpiewanie poznanymi wartościami gamy C- dur.
- Powtórzenie piosenki „Pani Gama” z akompaniamentem.
Grudzień 2015 – grupa starsza
W związku ze Świętami Bożego Narodzenia, w grudniu odbyły się dwie godziny
zajęć.
Grudzień był miesiącem głównie utrwalania wiadomości poznanych w ciągu ostatnich
dwóch miesięcy tj. czytanie i śpiewanie ćwiczeń solfeżowych.
Dodatkowe informacje związane z nauką dwóch grup
- zarówno grupa młodsza jak i starsza, na zajęciach zapisują podawane treści w zeszytach
nutowych
- obie grupy nauczyciel wspomaga dodatkowymi materiałami będącymi kserokopiami z
podręczników do nauki muzyki:

* dla grupy młodszej jest to książka „Nasza muzyka 1” wyd. Euterpe,
* dla grupy starszej „Solfeż elementarny dla kl. 1 szkoły muzycznej I st.”
wyd. Triangiel.
15. Koło gitarowe Dawid Kiełbasa
Od początku 2015 roku Koło Gitarowe cieszyło się dużą popularnością. Na zajęcia
uczestniczyło regularnie 13 - 15 osób, czasem jednak liczba młodych gitarzystów przekraczała
20. Były utworzone trzy grupy o różnym stopniu zaawansowania:
I grupa – początkująca (gitara klasyczna/akustyczna): Do niej należały dzieci w wieku do
około 7 do 10 lat. Większość z nich miała pierwszy raz styczność z gitarą. Pierwsze lekcje to
opis gitary, wydawanie pierwszych dźwięków i proste ćwiczenia. Następnie dzieci nauczyły się
grać podstawowe akordy oraz wybijać proste rytmy co przyczyniło się do nauczenia
pierwszych piosenek.
II grupa – średnio zaawansowana (Gitara klasyczna/akustyczna): Do tej grupy należały
dzieci od 10 do lat 16. Uczniowie tej grupy zaczęli swoją przygodę z gitarą już wcześniej. Na
zajęciach dzieci uczyły się różnych utworów takich zespołów jak m. In. Lady Pank lub Dżem.
Oprócz tego gitarzyści nauczyli się kolejnych akordów dzięki temu grupa mogła uczyć się
trudniejszych piosenek.
III grupa – Gitara elektryczna: Była to grupa utworzona z młodzieży w wieku 13 – 17 lat.
Większość z nich uczyła się już grać w MOKu na Kole gitarowym. Młodzi gitarzyści oprócz
grania różnych utworów uczyli się podstaw improwizacji bluesowej oraz rockowej.

16.Koło dziennikarskie – prowadzący Damian Kostyra
Kółko dziennikarskie w okresie od 6.10. 2015 r. do 26.01.2016 r. zrealizowało następujące zagadnienia:
1.

Teoretyczne podstawy tworzenia krótkiej informacji prasowej.

2. Warsztaty z tworzenia krótkiej informacji prasowej. Omówienie budowy zdania prostego
i złożonego.
3. Informacja na przykładzie warsztatu dziennikarza radiowego wraz z elementami dykcji w czytaniu
tekstu.
4.

Nauka dykcji na przykładzie wybranych materiałów prasowych. Wyrażanie emocji podczas czytania

tekstu. Podstawy gramatyki języka polskiego.
5.

Nauka czytania serwisów informacyjnych w radiu.

6.

Wywiad – forma dziennikarska w prasie i radiu.

7.

Warsztaty z prowadzenia wywiadu w radiu.

8.

Zasady przygotowania dziennikarza do przeprowadzenia wywiadu.

9.

Omówienie warsztatu dziennikarza prasowego.

10. Warsztaty z inscenizacji przeprowadzenia wywiadu radiowego (nagrywanie rozmów).
11. Spotkania z ludźmi prasy i telewizji.
12. Ćwiczenie nagrania inscenizacji spotu do telewizji.
13. Warsztat i praca dziennikarza TV.
14. Ćwiczenie planowania gazety – nauka tworzenia makiety gazety.
Zajęcia prowadziłem poprzez czynny udział uczestników. Zastosowano na przemiennie zajęcia
teoretyczne i praktyczne poprzez zabawę. W zajęciach uczestniczy uczennica pierwszej klasy, która w ramach
kółka ćwiczy uzupełniająco naukę czytania i pisania liter.
Dzięki zajęciom uczniowie poszerzają wiedzę z gramatyki języka polskiego. Uzupełnieniem
realizowanych tematów była możliwość spotkania z dziennikarzem prasowym i pracującym w telewizji. W
dniu 22.12.2015 r. gościem kółka był redaktor Grzegorz Sztoler – dziennikarz prasowy, archiwista i
publicysta miesięcznika „Śląsk”, a 12.01.2016 r. odwiedziła nas redaktor Iwona Flanczewska, dziennikarka
telewizyjna, gospodarz Forum regionów i wydawca – redaktor prowadząca Aktualności w TVP Katowice.
Uczestnicy zajęć mogli posłuchać, jak wygląda praca dziennikarza w gazecie i telewizji, w tym zadawania
pytań zaproszonym gościom.
W okresie od lutego do czerwca 2016 r. zaplanowano zwiedzanie ośrodka TVP Katowice i redakcji gazety
oraz drukarni.

Damian Kostyra – instruktor.

17. Zajęcia fitness – Joanna Przybysz
W ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Lędzinach zorganizowane
zostały zajęcia fitness, mające na celu zaangażowanie mieszkańców Lędzin do własnej,
świadomej aktywności fizycznej oraz chęci dbałości o własne ciało i samopoczucie.
Zajęcia z aerobiku odbywały się na salach udostępnionych przez Miejski Ośrodek
Kultury. Od stycznia do czerwca 2015r. program obejmował 3 dni w tygodniu – 2 x w sali
MOK oraz 1 x w sali tanecznej na Placu Farskim. W lipcu i sierpniu 2015 r. trwała przerwa
wakacyjna. Od września do grudnia 2015r. zorganizowano nowe grupy oraz ustalono
harmonogram zajęć na 2 x w tygodniu.
Mieszkańcy chcący korzystać z zajęć opłacali się karnetem miesięcznym w stałej
wysokości, obejmującym możliwość uczestniczenia w 1 zajęciach płatnych – w siedzibie
MOK oraz 1 zajęciach bezpłatnych w sali znajdującej się na Placu Farskim.

W zajęciach systematycznie uczestniczyło średnio po 10- 12 osób, w różnym wieku
oraz o różnym poziomie sprawności fizycznej, chcących poprawić swoją sylwetkę, wzmocnić
mięśnie oraz spędzić czas w miłym towarzystwie.
Ze względu na szeroko rozumianą aktywność fizyczną uczestników oraz umożliwienie
mieszkańcom różnych grup wiekowych, jak i o różnych zainteresowaniach wprowadzono
następujące formy fitness:
Aerobik – ćwiczenia ogólnorozwojowe, wydolnościowe, wzmacniające poszczególne
partie mięśniowe. Ćwiczenia z użyciem specjalistycznego sprzętu – hantle, stepy, piłki fitball.
Dance, latino – zajęcia oparte na choreografii tanecznej tworzonej pod wybrany utwór
muzyczny. Wyzwalające pozytywną energię, pozwalające na rozładowanie napięcia
wywołanego codziennym życiem, a jednocześnie podnoszące poziom sprawności i
wydolności organizmu.
Pilates – zajęcia dla szczególnej grupy osób mających różnego rodzaju problemy
zdrowotne – osłabione stawy, zwyrodnienia kręgosłupa, otyłość, problemy z ciśnieniem, itp.
W zajęciach uczestniczyły także osoby starsze czy osoby prowadzące siedzący tryb życia.
Ćwiczenia stosowane podczas zajęć wpływają na poprawę ruchomości w stawach,
wzmacniają mięśnie głębokie, rozciągają mięśnie przykurczone. Stały, rytmiczny oddech,
płynność wykonywania ruchów powoduje ogólne rozluźnienie organizmu, odreagowanie
negatywnych emocji, zwiększa świadomość organizmu u osób uczestniczących w zajęciach.
Z obserwacji wynika, iż świadomość mieszkańców jest coraz większa. Osób chcących
zadbać o swoje ciało i umysł jest coraz więcej. Uczestnikami zajęć są zarówno kobiety, jak i
mężczyźni. Coraz częściej na zajęcia przychodzą też młode osoby, które zaniechały
aktywności w okresie realizacji obowiązku szkolnego.
Atrakcyjność prowadzonych zajęć wpływa na osobowość uczestników, zmienia ich
spojrzenie na samego siebie jako jednostki społecznej, podnosi samoocenę i pozwala na
samorealizację.

18.Zajęcia hatha-joga – prowadząca Ewa Czernik
Zajęcia odbywają się w poniedziałki w dwóch grupach w godzinach
17:00-18:00 i 18:00-19:00. Przed pierwszymi zajęciami uczestnicy zapoznają się
z Regulaminem zajęć i jego znajomość potwierdzają podpisem. Zajęcia trwają 60
minut. Ostatnie 10 min każdego spotkania przeznaczone jest na relaks. Przebieg
typowych zajęć:
·

Powitanie

·

Ćwiczenia

·

Relaks

·

Pożegnanie

Ćwiczymy boso na matach. Odpowiedni ubiór to wygodny, luźny strój nie
krępujący ruchów. Podczas relaksu można założyć ciepłe skarpetki, bluzy i przykryć
się kocem. Podczas zajęć zachowujemy ciszę. Skupiamy się na ćwiczeniach i pracy
ze swoim ciałem. Program każdych zajęć stanowi całość. Uczestnicy realizują go
dokładnie zgodnie z instrukcjami podawanymi przez prowadzącego. Wszystkie asany:
pozycje stojące, siedzące, odwrócone, równoważne, wygięcia do przodu i do tyłu,
skręty itp. są optymalnie dobierane zarówno pod względem swoich oddziaływań jak i
możliwości grupy.
W sferze fizycznej uczymy się dbać o nasze ciało, ćwiczymy pozycje (asany)
i prawidłowe oddychanie, które nas odżywia (pranayamy). Pozycje jogi m.in. rozciągają
i uelastyczniają mięśnie, masują organy wewnętrzne, wzmacniają system nerwowy
oraz regulują wytwarzanie hormonów – wszystko to poprawia samopoczucie.
Właściwa regularna praktyka prowadzi do wewnętrznej równowagi - dobrostanu.
Działając od wewnątrz poznajemy swoje ciało i jego możliwości. Główną zasadą
jogi, jaką należy się kierować podczas ćwiczeń jest zasada „nie szkodzić”. Należy
zatem ćwiczyć rozważnie, biorąc pod uwagę stan swojego organizmu „na tu
i teraz”, a więc swoje możliwości, umiejętności, samopoczucie, ewentualne
dolegliwości zdrowotne.
W czasie zajęć uczestnicy przestrzegają zaleceń dotyczących problemów
zdrowotnych, zapamiętują je oraz stosują się do nich przy każdym powtórzeniu
ćwiczenia wymagającego dostosowania.
Systematyczne ćwiczenie asan i pranayamy prowadzi do stałego podnoszenia
się skali wibracji komórek i tkanek ciała oraz koordynowanie, rozwijanie
i harmonizowanie funkcji wszystkich jego organów wewnętrznych: mięśni, stawów,
ośrodków nerwowych i gruczołów dokrewnych. Ponadto ciało zdobywa umiejętność
pozostawania w spokoju i odprężeniu nawet pod naciskiem stresu zarówno podczas
medytacji jak i w życiu codziennym.

19.Zespół DZIECIĘCO – MŁODZIEŻOWY "RADOŚĆ" –
prowadzący Anna Musioł
Zespół dziecięco - młodzieżowy "Radość" liczy 9 dziewczyn w wieku 10 do 14 lat.
Zajęcia odbywają się w każdą środę w godz. 16.00 - 18.00 w sali audio - wizualnej na Placu
Farskim, z zwiększoną częstotliwością w okresach bezpośrednio poprzedzających ważniejsze
wydarzenia kulturalne. Współpracuję z osobami z środowiska muzycznego m. in.
Franciszkiem Moskwa, który tworzy aranżacje muzyczne do wykonywanych przez zespół
utworów.

Podstawowym celem zajęć zespołu wokalnego jest przygotowanie do świadomego
korzystania z dorobku światowej i rodzimej kultury, twórczego uczestnictwa w życiu
kulturalnym oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wokalnych. Ważny też jest aspekt
wychowawczy zajęć, gdzie dzieci kształtują w sobie poczucie odpowiedzialności,
systematyczności, świadomego wykorzystania czasu wolnego oraz umiejętność
współdziałania w grupie.
CELE ZESPOŁU WOKALNEGO:
- Kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych.
- Kształtowanie kultury muzycznej (umiejętność włączenia sztuki we własne, osobiste życie ).
- Stwarzanie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych, a także autorefleksji.
- Ukazanie różnej funkcji sztuki - estetycznej, poznawczej, wspólnotowej, religijnej,
emocjonalno - terapeutycznej.
ZAKRES TREŚCI KSZTAŁCENIA ZESPOŁU WOKALNEGO:
♪ Śpiew
- śpiewanie ze słuchu lub z obserwacją zapisu nutowego piosenek i pieśni na jeden lub dwa
głosy
a capella lub z akompaniamentem;
- przestrzeganie prawidłowej postawy przy śpiewie;
- śpiewanie kanonów;
- rozwijanie głosu poprzez ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, dykcyjne; wprawki emisyjne.
♪ Tematyka utworów:
- piosenki dziecięce
- popularne
- utwory okolicznościowe
- ludowe
- religijne
- kolędy i pastorałki
Zespół dziecięco - młodzieżowy "Radość" bierze czynny udział w prezentacjach,
konkursach, przeglądach i festiwalach w środowisku lokalnym i regionalnym.

Udział zespołu "Radość" w imprezach środowiskowych:
VI Przegląd Kolęd Pastorałek i Jasełek w Lędzinach
I miejsce w kategorii zespoły wokalne / 30.01.2015/
Sukcesy indywidualne członków zespołu:
Patrycja Ochojska - II miejsce w kategorii solo
Dominika Centner - wyróżnienie

Udział w I etapie XII Przeglądu Piosenki Dziecięcej im. Adolfa Dygacza
"Śląskie Śpiewanie" w Lędzinach / 10.04.2015/
Udział w II etapie XII Przeglądu Piosenki Dziecięcej im. Adolfa Dygacza
"Śląskie Śpiewanie" w Centrum Kultury w Chorzowie / 12.05.2015 /
Zakończenie kół zainteresowań Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach w sali
widowiskowej Piast - prezentacja programu artystycznego / 12.06.2015 /
Występ zespołu "Radość" w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w
Lędzinach na Koncercie dla Przyjaciół / 16.05.2015/
Udział w Festiwalu Piosenki Dziecięcej "TĘCZOWE PIOSENKI" im. Jana Wojdaka w
Bieruńskim Domu Kultury "Jutrzenka" / 24.10.2015 /
VII Przegląd Twórczości Chrześcijańskiej "Razem"/ 26.11.2015 /
II miejsce w kategorii zespoły wokalne
Sukcesy indywidualne członków zespołu:
Dominika Centner - I miejsce w kategorii solo
Wigilijka w MOKu - prezentacja programu artystycznego
Występ przed publicznością, możliwość usłyszenia oklasków i pochwał jest najwyższą
nagrodą dla dziewczyn, jest wynikiem wspólnej pracy wszystkich uczestników zespołu oraz
instruktora. Każdy występ to wielkie przeżycie dla "młodych artystek" daje poczucie własnej
wartości.
Uważam, że zajęcia koła zainteresowań są niezbędne w zgłębianiu tajników muzyki, służą
realizacji pasji i zainteresowań muzycznych wśród dzieci i młodzieży.

20.Zajęcia modelarstwa kartonowego – prowadzący Andrzej Niklas
Zajęcia z modelarstwa kartonowego były prowadzone raz w tygodniu.
( w poniedziałki) w godzinach od 16.00 do 18.00. w siedzibie Miejskiego Ośrodka
Kultury w Lędzinach. Pierwszy semestr od stycznia do czerwca po przewie wakacyjnej od
października do grudnia. W składzie 7 osobowej grupy.
Modelarstwo kartonowe to rodzaj modelarstwa , w którym głównym budulcem jest
karton, brystol, tektura oraz inne pochodne papieru. Jest to też najpopularniejszy rodzaj
modelarstwa redukcyjnego z uwagi na mały koszt materiałów i dużą ilość modeli będących
w sprzedaży. Modele przeważnie drukowane są na kartonie o standardowych formatach
A4 lub A3. Elementy wzbogacające mogą być także wykonane z drutu, sznurka, drewna i

tworzyw sztucznych. Najczęściej spoiwem są kleje do drewna typu wikol, butapren a także kleje
cyjano-akrylowe. Modele można uatrakcyjnić montując np. silniczki napędzające śmigła w
samolotach. Modelarze często wykorzystują zamieszczone rysunki do wykonania modeli z
innych materiałów np. z blachy, drewna.
W 2015 roku złożyliśmy duże modele takie jak bombowce, statki pasażerskie
i lotniskowce, parę samolotów, zamki, torpedowce oraz inne modele. Wszelkie materiały do
zajęć są finansowane przez Miejski Ośrodek Kultury.
Wszelkie modele wykonane na zajęciach są wystawiane w holu Urzędzie Miasta Lędziny, a
także na imprezach organizowanych przez miasto np.

Dni Lędzin prezentując dorobek

artystyczny .

21.Zajęcia taneczne - Remigiusz Kula
Od listopada ubiegłego roku dziewięciokrotnie odbyły się zajęcia z zakresu tańca
towarzyskiego z elementami innych tańców. Zajęcia te odbywały się w cyklu dwugodzinnym:
O godz. 17:00 - dzieci i młodzież
O godz. 18:00 - pary dorosłe.
Celem zajęć jest poznanie charakterystyki konkretnych tańców towarzyskich (samba,
cha cha, rumba, jive, walc angielski, foxtrot, tango, quickstep, walc wiedeński pasadoble, salsa,
mambo), nauka kroków, rozwijanie umiejętności muzycznych, poznanie podstaw rytmiki,
ćwiczenia związane z koordynacją, aktywność fizyczna oraz praca umysłowa. Te wszystkie
elementy łączy w sobie taniec i to one co tygodniowo są pogłębiane przez dzieci oraz osoby
dorosłe.
Na zajęciach przeznaczonych dla grupy młodszej włączone są również tematyczne gry
i zabawy, które mają pomagać w wykonywaniu coraz to trudniejszych elementów tanecznych.
Atmosfera panująca na zajęciach jest bardzo przyjazna, a dzieci z wielkim zainteresowaniem
biorą w nich udział. Stawiając pierwsze kroki indywidualnie są oni stopniowo łączeni w pary,
a tym samym doskonalą oni umiejętności pracy w parze oraz grupie. Grupa zaznajomiła się już
z podstawami tańców takich jak: samba, cha cha, walc angielski, jive oraz z podstawami tańca
nowoczesnego.
Pary dorosłe w głównej mierze uczyły się choreografii oraz techniki obowiązującej w
konkretnych tańcach. Zaznajomieni zostali z tańcami takimi jak: walc angielski, tango, foxtrot,
salsa, samba, cha cha, rumba, w których poznali sporą ilość kroków podstawowych. Nauczone
kroki są od razu tańczone przez nich w parach do muzyki.
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