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Sprawozdanie z imprez kulturalnych zrealizowanych
w poszczególnych miesiącach roku 2016r.
I.

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach działa na podstawie Statutu Miejskiego
Ośrodka Kultury w Lędzinach stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miasta
XXIX/165/04

Nr

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.

STYCZEŃ
1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – XXIV finał. Jak co roku wystąpiły dzieci
i młodzież lędzińskich szkół i przedszkoli. Na scenie sali „Piast” zaprezentowały się kolejno
orkiestra KWK Ziemowit, Zespół „Radość”, Zespół „Znajomi”, Zespół „In Spe”.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. Impreza odbyła się
w sali widowiskowej „Piast” – 400 uczestników.
2. Ludzie i Ich Pasje- Prelekcja Macieja Mastalskiego pt. „Polska – to warto zobaczyć”.
W dniu 14 stycznia w sali audiowizualnej na Placu farskim miała miejsce prelekcja pod w/w
tytułem , w której uczestniczyły 23 osoby.
3. Udział w Turnieju Szachowym Juniorów o Puchar Ryszarda Dorsa i Kristiana
Klimczoka – 16 stycznia w Miejskim Centrum Kultury „Sokolnia” w Imielinie odbył się
Turniej szachowy. Na imprezę zostało oddelegowanych dwóch pracowników. W turnieju
wzięło udział 10 uczestników.
4. Koncert z okazji Dnia Babci – 21 stycznia na Placu Farskim przy współudziale M.P. 1.
Liczba uczestników 100
5. VII Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek- 21 stycznia w sali widowiskowej „Piast”, odbył
się już VII Przegląd, w którym udział wzięli soliści, zespoły wokalno-instrumentalne, chóry,
grupy kolędnicze, oraz zespoły jasełkowe. W przeglądzie udział wzięło 224 osoby.
6. KONCERT KOLĘDOWY zespołu Laos Deo – 24 stycznia w Kościele Matki Boskiej
Różańcowej odbył się koncert, w którym uczestniczyły 96 osób.
7. Bal przebierańców słuchaczy UTW – odbył się 27 stycznia w restauracji „Słowanińska”,
w którym uczestniczyło 37 osób.
8. Spotkanie z piosenką z dawnych lat – 27 stycznia w M.P. 2 w Lędzinach
we współorganizacji z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Lędzinach. W spotkaniu udział wzięło
200 osób.
9. Uroczysta Gala VII Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Jasełek- 28 stycznia w sali
widowiskowej „Piast”, odbyła się Gala Przeglądu, w którym udział wzięli nagrodzeni soliści,

zespoły wokalno-instrumentalne, chóry, grupy kolędnicze, oraz zespoły jasełkowe.
W Uroczystej Gali udział wzięło 200 osób.
10. Kolędowanie z przedszkolakami – 29 stycznia w M.P. 2 w Lędzinach we
współorganizacji z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Lędzinach odbyło się kolędowanie, w
którym wystąpiły dzieci i zespół „Lędzinianie”. W kolędowaniu udział wzięło 150 osób.
11. Bezpłatne Artystyczne Warsztaty dla Dorosłych – szydełkowanie – 29 stycznie
w budynku MOK odbyły się warsztaty szydełkowania, które prowadziła Pani Danuta
Karkoszka. W warsztatach wzięło udział 12 osób.
12. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, z kroju i szycia, szachowe,
rytmiczne, jogi, taniec nowoczesny, zumba grafika komputerowa, kształcenie słuchu, koło
historyczno-regionalne, koło turystyczne, śpiew klasyczny, nauka gry instrumentach
klawiszowych, nauka gry na gitarze. Ponadto zespoły muzyczne tworzące pod egidą Mok:
chór „Akord”, Kameraliści Miasta Lędziny, „Lędzinianie”, zespół dziecięcy „Radość”.

LUTY
1. Wernisaż obrazów Henryka Reczki, oraz prelekcja Bartłomieja Jurzaka „KozyHołdunów. Wspólna historia” – 2 lutego w holu urzędu miasta odbył się wernisaż oraz
prelekcja, w którym wzięło udział 87 osób.
2. Spotkanie Wspólnoty Mieszkaniowej – które odbyło się 9 lutego w sali audiowizualnej
na Placu farskim. W spotkaniu udział wzięło 18 osób.
3. Koncert kwintetu smyczkowego – 12 lutego odbył się koncert w sali audiowizualnej
na Placu farskim, którego organizatorem była MBP Lędziny, a współorganizatorem MOK
Lędziny. W koncercie udział wzięło 25 osób.
4. Spektakl słowno-muzyczny „Pociąg relacji: kobieta-mężczyzna” – 14 lutego w sali
audiowizualnej na Placu farskim odbył się spektakl, w którym wzięło udział 37 osób.
5. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Lędzińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych – 23 lutego w sali widowiskowej „Piast” odbyło się zebranie, w którym
uczestniczyło 77 osób.
6. Bezpłatne Artystyczne Warsztaty dla Dorosłych – szydełkowanie – 24 lutego w budynku
MOK odbyły się warsztaty szydełkowania, które prowadziła Pani Danuta Karkoszka.
W warsztatach wzięło udział 15 osób.
7. „Ferie z MOK 2016” - w dniach od 15.02.2016 - do 26.02.2016 r.
Podczas tegorocznych dni feryjnych dzieci miały możliwość uczestniczenia w: pokazie
i warsztatach eksperymentów chemicznych „Chemia bez tajemnic”; pokazie eksperymentów
fizycznych „W świecie przyrody”; pokazie „Dwa żywioły”, czuli pokaz „Doświadczenia w
płomieniach” oraz warsztaty z suchym lodem „Lodowa kraina”; „Plastyka inaczej” –
rozwijanie kreatywności i wyobraźni, a także pokazie „Eko – logicznie, czyli jak mądrze
segregować śmieci”; warsztatach „Artystyczny recykling”; „Balonowy zawrót głowy”, w

ramach którego odbył się pokaz „Balonowe eksperymenty”. Równolegle w Zespole Szkół nr 4
odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach których mogły one uczestniczyć w:
zajęciach filmowych „Tajemniczy ogród”; zajęciach plastycznych, sportowych oraz
wspólnym czytaniu książki „Lessie wróć”, a także w zajęciach tanecznych, rękodzielniczych
(przygotowanie figur z masy solnej, a następnie malowanie i ozdabianie ich), komputerowych
oraz w turnieju badmintona. Dla dzieci przygotowano także wyjazd do Multikina w Tychach
na bajkę „Misiek w Nowym Jorku”, po którym dzieci zostały zaproszone do restauracji Mc
Donald’s

na poczęstunek; pokaz iluzjonistyczny „Magia na wesoło”, w

czasie którego dzieci bawiły się

z czarodziejem i wróżką. W kolejnych dniach

dzieci uczestniczyły w trzech przedstawieniach teatralnych wraz z warsztatami. W ramach
warsztatów poznawały tajniki zawodu aktora, samodzielnie wykonywały pacynki,
uczestniczyły w warsztatach taneczno-ruchowych oraz przygotowywały krótkie scenki
aktorskie. Łącznie w trakcie trwania programu „Ferie z MOK 2016” udział wzięło 1303
osoby.
8. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, z kroju i szycia, szachowe,
rytmiczne, jogi, taniec nowoczesny, zumba grafika komputerowa, kształcenie słuchu, koło
historyczno-regionalne, koło turystyczne, śpiew klasyczny, nauka gry instrumentach
klawiszowych, nauka gry na gitarze. Ponadto zespoły muzyczne tworzące pod egidą Mok:
chór „Akord”, Kameraliści Miasta Lędziny, „Lędzinianie”, zespół dziecięcy „Radość”.

MARZEC
1. Debata społeczna na temat bezpieczeństwa w sieci – 4 marca w sali audiowizualnej
na Placu farskim, KPP Bieruń przy współudziale MOK zorganizowała debatę, w której
uczestniczyło 18 osób.
2. Konkurs fotograficzny „Zima w obiektywie 2016”- 7 marca został rozstrzygnięty
konkurs fotograficzny. W konkursie udział wzięło 21 osób, Jury wyłoniło zwycięzców w 3
kategoriach: gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, dorośli.
3. Spotkanie z Czesławem Ryszką – pisarzem, publicystą – 7 marca w sali audiowizualnej
na Placu farskim Stowarzyszenie Mieszkańców Miasta Lędziny „Pod Klimontem” przy
współudziale MOK zorganizowało spotkanie, w którym udział wzięło 57 osób.
4. Spotkanie autorskie z Jarosławem Kretem – 11 marca MBP Lędziny przy współudziale
MOK w sali audiowizualnej na Placu farskim zorganizowało spotkanie, w którym
uczestniczyło 30 osób.
5. I Wojewódzki Przegląd Piosenki Chorwackiej. Występ Chóru „Akord” – 11 marca
w Bieruńskim Ośrodku Kultury „Gama” odbył się przegląd piosenki, w którym udział wzięło
25 osób.
6. Koncert zespołu „Mixer Band” – 12 marca w sali widowiskowej „Piast” odbył się
koncert, w którym wzięło udział 61 osób.

7. Wyjazd na sztukę „Dobry wojak Szwejk” – 13 marca został zorganizowany wyjazd
do Teatru „Zagłębia” w Sosnowcu na sztukę teatralną. W wyjeździe wzięło udział 48 osób.
8. Ludzie i ich Pasje „Prawda Górnośląskiej Tradycji” – prelekcja Alojzego Lysko – 14
marca w sali audiowizualnej na Placu farskim została zorganizowana prelekcja, w której
wzięły udział 52 osoby.
9. Spotkanie Wspólnoty Mieszkaniowej – które odbyło się 16 marca w sali audiowizualnej
na Placu farskim. W spotkaniu udział wzięło 18 osób.
10. Seminarium szkoleniowe MOPS w Lędzinach – 16 marca w sali audiowizualnej na
Placu farskim MOPS Lędziny przy współudziale MOK zorganizował seminarium, w którym
uczestniczyło 80 osób.
11. Bezpłatne Artystyczne Warsztaty dla Dorosłych – rękodzieło – 16 marca w budynku
MOK odbyły się warsztaty rękodzieła, które prowadziła Pani Danuta Karkoszka. W
warsztatach wzięło udział 19 osób.
12. Seminarium szkoleniowe pn.: „Budowanie systemu pomocy, wsparcia terapii dla
osób
i rodzin uwikłanych problemem alkoholowym oraz przemocy rodzinie – 16 marca w Sali
audiowizualnej na Placu farskim, UM Lędziny, Fundacja FASTRYGA, GKRPA w Lędzinach,
Zespół Interdyscyplinarny oraz MOK Lędziny zorganizowali seminarium szkoleniowe,
w którym uczestniczyło 96 osób.
13. Powiatowy konkurs świąteczny „Śląskie tradycje wczoraj i dziś – śląska kroszonka”w dniach od 1 do 17 marca trwał konkurs rękodzielniczy na śląskie kroszonki i kartkę
wielkanocną. W konkursie udział wzięły 300 podmioty wykonawcze.
14. Prezentacja drużyn MKS Lędziny – 18 marca w auli Powiatowego Zespołu Szkół, MKS
Lędziny przy współudziale MOK zorganizował prezentację drużyn, w której uczestniczyło
200 osób.
15. Spotkanie Wielkanocne LSNRzONiIR – 19 marca w Sali audiowizualnej na Placu
farskim LSNRzONiIR przy współudziale MOK zorganizowali spotkanie, w którym
uczestniczyło 100 osób.
16. Praktyczna lekcja Samorządności – „Młodzieżowy Burmistrz” – 21 marca w sali
widowiskowej „Piast”, UM Lędziny przy współudziale MOK zorganizował wydarzenie,
w którym udział wzięło 90 osób.
17. Wiosenny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora MOK – 21 marca w budynku
Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach odbył się w/w turniej, w którym udział wzięło 90
osób.
18. Spotkanie Wspólnoty Mieszkaniowej – 22 marca w Sali audiowizualnej na Placu
farskim Wspólnota mieszkaniowe Nieruchomości wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury
zorganizowała spotkanie, w którym udział wzięło 18 osób.
19. Wieczerza Pańska – 23 marca w sali widowiskowej „Piast”, Zbór we współudziale MOK

zorganizował wieczerzę Pańską, w której udział wzięło 400 osób.
20. Rozstrzygnięcie VII edycji konkursu „Śląskie tradycje wczoraj i dziś – śląska
kroszonka” – 23 marca 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 – 300 osób
21. Walne zebranie Towarzystwa Kulturalnego im. A. Fabery – 30 marca w sali
audiowizualnej na Placu farskim, Towarzystko Kulturalne im. A. Fabery we współudziale
MOK zorganizowało walne zebranie, w którym udział wzięło 20 osób.
22. Spotkanie Wspólnoty Mieszkaniowej – 30 marca w sali audiowizualnej na Placu farskim
wspólnota mieszkaniowa we współudziale MOK zorganizowała spotkanie, w którym udział
wzięło 16 osób.
23. Konkurs na „Najładniejszą marzannę” – 31 marca Miejski Ośrodek Kultury w
Lędzinach zorganizował w/w konkurs. Prace były oceniane w trzech kategoriach: przedszkola,
szkoły podstawowe i gimnazja. W konkursie udział wzięło 78 osób.
23. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, z kroju i szycia, szachowe,
rytmiczne, jogi, taniec nowoczesny, zumba grafika komputerowa, kształcenie słuchu, koło
historyczno-regionalne, koło turystyczne, śpiew klasyczny, nauka gry instrumentach
klawiszowych, nauka gry na gitarze. Ponadto zespoły muzyczne tworzące pod egidą Mok:
chór „Akord”, Kameraliści Miasta Lędziny, „Lędzinianie”, zespół dziecięcy „Radość”.

KWIECIEŃ
1. Spotkanie Kręgu Instruktorów Seniorów ZHP Hufca Ziemi Tyskiej – 2 kwietnia w sali
audiowizualnej na Placu farskim ZHP Hufca Ziemi Tyskiej we współudziale MOK
zorganizowało spotkanie, w którym udział wzięło 70 osób.
2. Ludzie i ich Pasje „Stroje ludowe w woj. Śląskim” – prelekcja Agnieszki Szymuli –
7 kwietnia w sali audiowizualnej na Placu farskim zorganizowano w/w prelekcję. W
wykładzie udział wzięło 31 osób.
3. Rozdanie nagród w konkursie na „Najładniejszą marzannę” – 7 kwietnia w sali
audiowizualnej na Placu farskim zostały przyznane nagrody w w/w konkursie. W ramach
konkursu przyznano 9 nagród, 2 wyróżnienia oraz 2 podziękowania za udział. – ogółem
wzięło udział 78 osób.
4. PZS – 70-lecie szkoły – 8-9 kwietnia w PZS Lędziny odbyły się uroczystości związane
z w/w rocznicą. Organizatorem obchodów był Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach.
W wydarzeniach wzięło udział 250 osób.
5. Konkurs recytatorski – 13 kwietnia w MP nr 2 w Lędzinach zorganizowany został
konkurs recytatorski, w którym udział wzięło 200 osób.
6. XXIII Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” – 14 kwietnia w sali

widowiskowej „Piast” zorganizowany został w/w przegląd. Do przesłuchań finałowych
zakwalifikowały się dwa zespoły z kategorii wykonawczej – zespoły pieśni i tańca, trzy
zespoły w kategorii wykonawcze – zespoły wokalne i wokalno-instumentalne oraz dwie
osoby

w kategorii – soliści. W przeglądzie udział wzięło 113 osób.

7. 25-lecie uzyskania samorządności Miasta Lędziny – w kwietniu w Urzędzie Miasta
w Lędzinach, UM Lędziny wraz z MOK Lędziny zorganizowali w/w obchody, w których
wzięło udział 250 osób.
8. Bezpłatne Artystyczne Warsztaty dla Dorosłych – rękodzieło – 20 kwietnia w budynku
MOK odbyły się warsztaty rękodzieła, które prowadziła Pani Danuta Karkoszka. W
warsztatach wzięło udział 10 osób.
9. Konkurs recytatorski „Entliczek-pentliczek” – 20 kwietnia w Sali audiowizualnej na
Placu farskim odbył się w/w konkurs, który został zorganizowany przez Miejski Ośrodek
Kultury

w Lędzinach. Dzieci zostały ocenione i nagrodzone w 2 kategoriach:

Przedszkola i szkoły podstawowe (klasy I-III). W konkursie udział wzięło 184 uczestników.
10. Spotkanie Stowarzyszenia Mieszkańców Miasta Lędziny „Pod Klimontem”
z senatorem Adamem Gawędą – 22 kwietnia w sali audiowizualnej na Placu farskim,
Stowarzyszenie „Pod Klimontem” we współudziale MOK zorganizowało spotkanie, w którym
udział wzięło 40 osób.
11. Spotkanie Stowarzyszenia Młodzi Aktywni – 23 kwietnia w sali audiowizualnej na
Placu farskim, w/w Stowarzyszenie we współudziale MOK, zorganizowało spotkanie, w
którym wzięło udział 20 osób.
12. Szkolenie społeczności lokalnej w zakresie uzyskiwania odszkodowań w przypadku:
zdarzeń drogowych i innych przypadków – 25 kwietnia w sali audiowizualnej na Placu
farskim Pan Dawid Obtułowicz we współudziale MOK zorganizował w/w szkolenie, w
którym wzięło udział 15 osób.
13. Blues Kwiecień Granie – 30 kwietnia na scenie plenerowej Placu farskiego, Miejski
Ośrodek Kultury w Lędzinach zorganizował koncert, podczas którego na scenie
zaprezentował się zespół „Levi”. W koncercie wzięło udział 40 osób.
14. Wręczenie nagród w konkursie recytatorskim „Entliczek-pentliczek” – 30 kwietnia
na scenie plenerowej Placu farskiego zostały wręczone nagrody za udział w w/w konkursie.
Nagrodzonych zostało 8 uczestników. Liczba uczestniczących 50 osób.
15. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, z kroju i szycia, szachowe,
rytmiczne, jogi, taniec nowoczesny, zumba grafika komputerowa, koło historycznoregionalne, koło turystyczne, śpiew klasyczny, nauka gry instrumentach klawiszowych, nauka
gry

na gitarze. Ponadto zespoły muzyczne tworzące pod egidą Mok: chór

„Akord”, Kameraliści Miasta Lędziny, „Lędzinianie”, zespół dziecięcy „Radość”.

MAJ

1. Majówka Lędzińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin – 7 maja w Rybaczówce na Osadniku, L.S.n.Rz.O.N.i.I.R we współudziale MOK
zorganizował w/w wydarzenie, w którym udział wzięło 80 osób.
2. Warsztaty Plecionkarskie – 11 maja, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w
Lędzinach odbyły się w/w warsztaty, w których wzięło udział 19 osób.
3. Konkurs recytatorski – wiersze Moniki Bednorz – 12 maja w budynku Miejskiego
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach, MP nr 2 we współudziale MOK
zorganizowało w/w konkurs, w którym wzięło udział 80 osób.
4. Ludzie i Ich Pasje: prelekcja Dariusza Faleckiego: „Historia pożarnictwa na Śląsku” –
12 maja w sali audiowizualnej na Placu farskim, Miejski Ośrodek Kultury zorganizował
prelekcję, w której wzięło udział 20 osób.
5. Bezpłatne Artystyczne Warsztaty dla Dorosłych – fotografia – 18 maja w budynku
MOK odbyły się warsztaty fotograficzne, które prowadził Pan Adam Rzechuła. W warsztatach
wzięły udział 4 osoby.
6. Szekspiriada – 19 maja w sali widowiskowej „Piast”, Szkoła językowa „Angmen”
we współudziale MOK zorganizowała konkurs, w którym udział wzięło 60 osób.
7. Walne Zebranie Regionalnego Forum Obywatelskiego w Lędzinach – 19 maja w sali
audiowizualnej na Placu farskim, w/w stowarzyszenie we współudziale MOK zorganizowało
zebranie, w którym uczestniczyło 30 osób.
8. Koncert z okazji Dnia Matki występ zespołów „Happy Folk” i „Znajomi” – 22 maja
w sali widowiskowej „Piast”, Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zorganizował w/w
koncert, w którym udział wzięło 60 osób.
9. Przedstawienie teatralne „Rozbójnik Rumcajs” – 23 maja w sali widowiskowej „Piast”,
Narodowy Teatr Edukacji zorganizował przedstawienie, w którym udział wzięło 600 osób
(3 przedstawienia).
10. Koncert z okazji Dnia Matki – 24 maja w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w
Lędzinach, MP nr 1 w Lędzinach we współudziale MOK zorganizowało koncert, w którym
wzięło udział 60 osób.
11. Szkolenie mieszkańców dot. Przemocy w rodzinie – 25 maja w sali audiowizualnej na
Placu farskim, Zespół Interdyscyplinarny w Lędzinach we współudziale MOK zorganizował
w/w szkolenie, w którym udział wzięło 60 osób.
12. Koncert Kameralistów Miasta Lędziny w Londynie – w dniach 27.05 do 31.05, Miejski
Ośrodek Kultury w Lędzinach zorganizował wyjazd na koncert, który odbył się w Londynie.
W wyjeździe do Londynu wzięło udział 11 osób.
13. Kabaretowi Imigranci, czyli pierwszy Lędziński Wieczór Śmiechu – 28 maja w sali
widowiskowej

„Piast”,

Stowarzyszenie

Młodzi Aktywni

przy współudziale

MOK

zorganizowali maraton kabaretowy, w którym udział wzięło 100 osób.
14. VI Turniej Szachowy Gminy Kozy – 29 maja W Domu Kultury w Kozach, Polskie

Towarzystwo Tatrzańskie – koło w Kozach, zorganizowało w/w turniej szachowy, w którym
z ramienia MOK udział wzięło 16 osób.
15. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, z kroju i szycia, szachowe,
rytmiczne, jogi, taniec nowoczesny, zumba grafika komputerowa, koło historycznoregionalne, koło turystyczne, śpiew klasyczny, nauka gry instrumentach klawiszowych, nauka
gry na gitarze. Ponadto zespoły muzyczne tworzące pod egidą Mok: chór „Akord”,
Kameraliści Miasta Lędziny, „Lędzinianie”, zespół dziecięcy „Radość”.

CZERWIEC
1. Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka – 1 czerwca w Ośrodku Błogosławionej
Karoliny, Miejski Ośrodek Kultury w Lędzianach zorganizował w/w turniej szachowy, w
którym wzięło udział 100 osób.
2. Dzień Dziecka z Miejskim Ośrodkiem Kultury – 1 czerwca w sali widowiskowej „Piast”
oraz na terenach zielonych przy UM Lędziny, Miejski Ośrodek Kultury zorganizował w/w
imprezę,

w ramach której odbył się pokaz iluzjonistyczny i pokaz strażacki, piknik,

malowanie buziek. Do dyspozycji dzieci zostały oddane dmuchańce. W imprezie wzięło
udział 150 osób.
3. Wyjazd do Staniątek i Niepołomic – 2 czerwca odbył się wyjazd do wsi Staniątki
i Niepołomic, w ramach wycieczki uczestnicy zwiedzali gminę Niepołomice, Zamek
Królewski, kościół i klasztor ss. Benedyktynek, a także inne zabytki. W wyjeździe wzięło
udział 57 osób.
4. Święto Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach – 7 czerwca, w sali widowiskowej „Piast”,
SP

nr 1 przy współudziale MOK Lędziny zorganizowały święto szkoły, w którym wzięło

udział 116 uczniów.
5. Spotkanie uczniów klas VI z redaktorem Mazurkiewiczem – 9 czerwca w S\sali
audiowizualnej na Placu farskim, MBP Lędziny przy współudziale MOK zorganizowały w/w
spotkanie, w którym wzięło udział 70 uczniów.
6. Finał XXIII Przeglądu Śląskie Śpiewanie, udział zespołów „Lędzinianki” i „Radość” –
8 czerwca w Koszęcinie, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk zorganizował finał konkursu, w którym
udział wzięło 30 osób, które reprezentowały MOK Lędziny. Zespół „Radość” wygrał 3
dniowe warsztaty wokalne w Koszęcinie.
7. Święto Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach – 10 czerwca w sali widowiskowej
„Piast”, SP nr 3 przy współudziale MOK zorganizowała imprezę, w której udział wzięło 120
osób.
8. Konferencja z Minister Edukacji – 13 czerwca w sali widowiskowej „Piast”, Biuro
Senatorskie Czesława Ryszki we współudziale MOK, zorganizował w/w konferencję, w której
uczestniczyło 160 osób.
9. Gala Śląskiego Śpiewania, udział zespołu „Radość” – 15 czerwca w Chorzowskim

Centrum Kultury, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, zorganizował uroczystą galę, w której udział
wzięli laureaci konkursu – zespół „Radość” (11 osób). Łącznie w imprezie wzięło udział 300
osób.
10. Ludzie i ich Pasje „Fascynacje Kościołem i Wzgórzem Św. Klemensa” – prelekcja
Stanisławy Kalety – 17 czerwca, w sali audiowizualnej na Placu farskim MOK Lędziny
zorganizował cykliczną imprezę, w której udział wzięło 10 osób.
11. Dni Lędzin- 18 czerwca na terenie stadionu MKS Lędziny, zorganizowano festyn z okazji
święta miasta. Odbyły się występy lędzińskich szkół i przedszkoli, wystąpił zespół „CocoAfro”. Gwiazdą wieczoru był Michał Szpak. W imprezie udział wzięło około 1500 osób.
11.Absolwenci Gimnazjum nr 1 w Lędzinach – 21 czerwca w sali widowiskowej „Piast”
Gimnazjum nr 1 przy współudziale MOK zorganizowało pożegnanie absolwentów, w którym
udział wzięło 101 osób.
12. Bezpłatne Artystyczne Warsztaty dla Dorosłych – fotografia – 22 czerwca w budynku
MOK odbyły się warsztaty fotograficzne, które prowadził Pan Adam Rzechuła. W warsztatach
wzięła udział 1 osoba.
13. Konferencja zorganizowana przez UM i ROWES o przyszłości przedsiębiorczości
w Lędzinach – 24 czerwca w Sali audiowizualnej na Placu farskim odbyła się konferencja,
w której wzięło udział 15 uczestników.
14. Wyjazd do Młoszowej na operetkę „Noc w Wenecji” – 24 czerwca MOK Lędziny
zorganizował wyjazd na operetkę, która odbyła się w zespole pałacowo-parkowym
w Młoszowej. W wyjeździ udział wzięło 56 osób.
15. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, z kroju i szycia, szachowe,
rytmiczne, jogi, taniec nowoczesny, zumba grafika komputerowa, koło historycznoregionalne, koło turystyczne, śpiew klasyczny, nauka gry instrumentach klawiszowych, nauka
gry na gitarze. Ponadto zespoły muzyczne tworzące pod egidą Mok: chór „Akord”,
Kameraliści Miasta Lędziny, „Lędzinianie”, zespół dziecięcy „Radość”.

LIPIEC
1. Zajęcia dla dzieci „Wakacje bez uzależnień 2016”- cykl imprez dla dzieci: zajęcia
plastyczne, rękodzielnicze, szachowe, taneczne, gry i zabawy sportowe, konkursy,
przedstawienia teatralne wycieczki wyjazdowe: Multikino w Tychach, Jaworzno –„Borowa
chata”, Z.O.O. w Opolu, Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie. Ponad to „ Wakacyjny Teatr
Małego Widza”- animacje z aktorami, zabawy w teatr, pokazy marionetek i kukiełek, ognisko
na Olszycach. Piknik na zakończenie wakacji. Liczba uczestników 1292 osoby.
2. Przedstawienie „ O skrzacie dobrym psotniku”- 6 lipca w sali widowiskowej „Piast”,
w ramach programu „ Wakacje bez uzależnień”, zorganizowano przedstawienie dla
wszystkich małych mieszkańców Lędzin. W przedstawieniu udział wzięło 180 osób.
3. Przedstawienie „ Bob budowniczy” 13 lipca w sali widowiskowej „Piast”, w ramach

programu „ Wakacje bez uzależnień”, zorganizowano przedstawienie dla wszystkich małych
mieszkańców Lędzin. W przedstawieniu udział wzięło 180 osób.
4. Obóz OSP Lędziny- FFW Mitterteich - 19 lipca na terenach trutowiska Murcki odbyło się
spotkanie integracyjne strażaków OSP Lędziny ze strażakami FFW Mitterteich .
W spotkaniu udział wzięło 40osób.
5. Koncert zespołu „ Claret Gospel”- 22 lipca na terenach farskich ogrodów przy parafii
M.B. Szkaplerznej, w ramach Światowych Dni Młodzieży, Miejski Ośrodek Kultury
zorganizował koncert zespołu „ Claret Gospel”. W imprezie udział wzięło 300 osób.
6. Nabożeństwo ekumeniczne w kościele p.w. św. Klemensa w Lędzinach- 22 lipca w
ramach Światowych Dni Młodzieży, odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. W spotkaniu
udział wzięło 600 osób.
7.Przedstawienie „ O skarbniku w głębokiej kopalni” -21 lipca w sali widowiskowej
„Piast”,

w ramach programu „ Wakacje bez uzależnień”, zorganizowano przedstawienie

dla wszystkich małych mieszkańców Lędzin. W przedstawieniu udział wzięło 180 osób.
8. Piknik dla młodych- 23 lipca na terenie Placu farskiego miejski Ośrodek Kultury wraz
z Miejską Biblioteką Publiczną zorganizował „ Piknik dla młodych”, na piknik przygotowano
szereg atrakcji, między innymi koncerty zespołów „ Lędzinianki”, „Mikosy”, „ Ikarband”.
Liczba uczestników 96 osób.
9. Spotkanie Stowarzyszenia Regionalne Forum Obywatelskie- 25 lipca w sali
audiowizualnej na Placu farskim odbyło się spotkanie RFO. W spotkaniu udział wzięło 20
osób.
10. Przedstawienie iluzjonistyczne- 27 lipca w ramach programu „ Wakacje bez uzależnień”,
w sali widowiskowej „Piast”, odbyło się przedstawienie iluzjonistyczne dla mieszkańców
Lędzin. W imprezie udział wzięło 180 osób.
11. Letnie koncerty „ Pod chmurką”- 30 lipca na Placu farskim wystąpił zespół „Magia”.
W koncercie udział wzięło 50 osób.

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, „Borowa chata”, Z.O.O. w Opolu,
Śląski Ogród Botaniczny

w Mikołowie. Ponad to „ Wakacyjny Teatr Małego Widza”-

animacje z aktorami, zabawy w teatr, pokazy marionetek i kukiełek.
2. „ Ja i bezpieczne wakacje” - 3 sierpnia, w sali widowiskowej „Piast”, w ramach programu
„ Wakacje bez uzależnień w sali widowiskowej „Piast”, przygotowano spektakl dla
najmłodszych. W imprezie udział wzięło 180 osób.
3. Letnie koncerty „ Pod chmurką”- 7 sierpnia na Placu farskim, Miejski Ośrodek Kultury
zorganizował biesiadę z Jerzym Sklorz. W imprezie udział wzięło 50 osób.

4. Przedstawienie „ W gospodarstwie cioci Wandy”- 10 sierpnia w sali widowiskowej
„Piast” zorganizowano przedstawienie teatralne dla najmłodszych. W imprezie udział wzięło
180 osób.
5. Rozpoczęcie sezonu piłkarskiego MKS Lędziny-13 sierpnia na stadionie klubu MKS
Lędziny, zorganizowano piknik z okazji rozpoczęcia sezonu. Miejski Ośrodek Kultury, zadbał
o oprawę muzyczną. Liczba uczestników 50 osób.
6. Przedstawienie „ Piracka przygoda”- 17 sierpnia w sali widowiskowej „Piast”
zorganizowano przedstawienie teatralne dla najmłodszych. W imprezie udział wzięło 180
osób.
7. Festyn na Świniowach- 20 sierpnia Miejski Ośrodek Kultury wraz z Radną zorganizował
festyn dla mieszkańców Lędzin. Przygotowano szereg atrakcji. Uczestniczyło w nim około
300 osób.
9. Letnie koncerty „Pod chmurką”- 20 sierpnia na Placu farskim wystąpił zespół
„ Kamerton”. Na koncert przybyło ok. 120 osób.
10. Śniadanie na trawie- 21 sierpnia w ogródku Miejskiego Ośrodka Kultury,
Stowarzyszenie Twórcy Jutra przygotowali piknik. Miejski Ośrodek Kultury zadbał o oprawę
muzyczną.

W imprezie udział wzięło 20 osób.

9. Piknik z okazji zakończenia lata „ Wakacji bez uzależnień” -25 sierpnia na Placu
farskim, zorganizowano piknik .Na dzieci i dorosłych czekały liczne atrakcje: warsztaty
doświadczalne, malarstwo emocjonalne, przeprowadzono szereg gier i konkursów. Odbyło
się przedstawienie teatralne” Pchła szachrajka” .W festynie udział wzięło ok. 200 osób.
10. Dzień Sąsiada- 27 sierpnia MOK wraz z Urzędem Miasta Lędziny, przygotował piknik na
Wałach. W imprezie udział wzięło około 300 osób.
11. Dożynki 2016- 28 sierpnia Miejski Ośrodek Kultury, wraz z Urzędem Miasta Lędziny,
zorganizował Dożynki. Pierw odbyła się msza w kościele pw. Chrystusa Króla w Hołdunowie,
później udano się na poczęstunek do restauracji „ Pinocy” w Lędzinach. W obchodach udział
wzięło 500 osób.
12. Letnie koncerty „Pod chmurką”- 20 sierpnia na Placu farskim wystąpił zespół
„ TEX”. Na koncert przybyło ok. 120 osób.

WRZESIEŃ
1. Ogólnopolskie czytanie „Quo Vadis” H. Sienkiewicza- 3 września na scenie plenerowej
Placu farskiego MOK, wraz z MBP przygotowali ogólnopolskie czytanie. W imprezie udział
wzięło 50 osób.
2. Konferencja FAS- 9 wrześni 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.
W imprezie udział wzięło około 200 osób.

3. Jubileusz OSP- 10 września na Placu farskim, odbyły się uroczyste obchody z okazji
jubileuszu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach. W uroczystościach udział wzięło około
100 uczestników.
4. Warsztaty florystyczne- 14 września w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury,
zorganizowano warsztaty florystyczne dla mieszkańców miasta. W warsztatach udział wzięło
20 osób.
5. Ludzie i Ich Pasje- 15 września na Placu farskim, zorganizowano prelekcję Magdaleny
Grunwald pt. „ Odkrywanie tajemnic sztuki filmowej”. W spotkaniu udział wzięło 20 osób.
6. Rozstrzygnięcie konkursu „Wakacje w obiektywie”- w siedzibie Miejskiego Ośrodka
Kultury, odbyło się posiedzenie Jury , w konkursie fotograficznym „ Wakacje w obiektywie”.
Jury w wyniku Liczba uczestników 48 osób.
7. 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.
8. Wycieczka do Miechowic i Racławic- 24 września, odbyła się wycieczka zorganizowana
przez koło turystyczne działające przy Miejskim Ośrodku Kultury. W wycieczce udział wzięło
57 osób.
9. XVII 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 . W koncertach
lędzińskich wzięło udział 360 osób.
10. Dzień otwarty Miejskiego Ośrodka Kultury- 30 września w siedzibie MOK
zorganizowano dzień otwarty MOK dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta.
Z oferty skorzystało około 60 osób.
11. Organizacja zajęć, kółek zainteresowań dla dzieci ,młodzieży i dorosłych: plastyczne,
twórczy świat malucha, rękodzieło artystyczne, z kroju i szycia, szachowe, rytmiczne, jogi
taniec nowoczesny, aorobic, turystyczne, koło historyczno- regionalne, nauka gry
instrumentach klawiszowych, nauka gry na gitarze- klasyczna, elektryczna, pilatesu, zumba,
koło fotograficzno- graficzne, zajęcia muzyczno- ruchowe. Ponadto zespoły muzyczne
tworzące pod egidą Mok:

chór „Akord”, Kameraliści Miasta Lędziny, „Lędzinianie”,

zespół dziecięcy „Radość”.
12. Wystawa autorskich mebli Darii Stanclik - 300 osób.

PAŹDZIERNIK
1. Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu III Wieku w Lędzinach - 06.10.2016 r.
w sali widowiskowej „Piast” rozpoczęto oficjalnie Nowy Roku Akademicki 2016/2017

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Współorganizacja MOK.
2. VIII Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej- 7 października w Sali audiowizualnej
na placu farskim, odbyła się ósma edycja konkursu wiedzy ekologicznej. W turnieju bierze
udział młodzież lędzińskich szkół podstawowych (kl. IV-VI) , oraz gimnazjów. Liczba
uczestników 24 osoby – finał konkursu.
3. II Otwarty Turniej Szachowy- 8 października w sali audiowizualnej Stowarzyszenie
Mieszkańców Miasta Lędziny, zorganizowało turniej szachowy. Sędziował instruktor MOK.
W turnieju udział wzięło 45 uczestników.
4. Warsztaty z brafittingu- 10 października w sali audiowizualnej na Placu farskim,
zorganizowano warsztaty dla mieszkanek miasta. W warsztatach udział wzięło 57
uczestniczek.
5. Lekcja savoir-vivre- 10 października w ramach programu „Lotto”, na Placu farskim
zorganizowano warsztaty , w których udział wzięło 60 osób.
6. Warsztaty plastyczne dla dorosłych- 19.10 w siedzibie MOK zorganizowano warsztaty
plastyczne dla dorosłych – 4 osoby.
7. Ludzie i Ich pasje-wykład Jana Gąsiora p.t. „ Lędziny w XVIII_ wiecznej kartografii”
20 października 2016 r. w sali audiowizualnej na Placu farskim zorganizowano spotkanie
dotyczące w/w tematu. Miejski Ośrodek Kultury jako współorganizator zapewnił obsługę
techniczną imprezy, oraz udostępnił sprzęt nagłaśniający. W spotkaniu udział wzięło 25 osób.
8. Spotkanie z w-ce Ministrem Sprawiedliwości- 22 października w sali widowiskowej
„Piast”, odbyło się spotkanie z w-ce Ministrem Sprawiedliwości Michałem Wójcikiem .
W spotkaniu udział wzięło 120 osób.
9. Konkurs recytatorski „ z Gwarą na Ty”- 27 października w Sali audiowizualnej na Placu
farskim, zorganizowano konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży powiatu bieruńskolędzińskiego, w konkursie udział wzięło 36 uczestników.
10. Rozgrywki szachowe- 29 października szachiści działający pod egidą MOK wyjechali na
turniej szachowy zorganizowany Klub szachowy „Rodos” – liczba rozgrywających z MOK 8
osób i dwóch opiekunów.
11. Promocja książki Anny Nowackiej -28 października w sali widowiskowej „Piast”,
odbyła się promocja książki pt. „ Niezłomny”- Rzecz o pułkowniku Jerzym Szewełło. W
spotkaniu udział wzięło 186 osób.
12. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, twórczy świat malucha, rękodzieło
artystyczne, z kroju i szycia, szachowe, rytmiczne, jogi taniec nowoczesny, aorobic,
turystyczne, koło historyczno- regionalne, nauka gry instrumentach klawiszowych, nauka gry
na gitarze- klasyczna, elektryczna, pilatesu, zumba, koło fotograficzno- graficzne, zajęcia
muzyczno- ruchowe. Ponadto zespoły muzyczne tworzące pod egidą Mok:
Kameraliści Miasta Lędziny, „Lędzinianie”, zespół dziecięcy „Radość”.

LISTOPAD

chór „Akord”,

1.Spotkanie Jubilatów obchodzących 50-tą rocznicę ślubu. Wręczanie orderów
Prezydenta R.P. 3 listopada 2016 r. w restauracji „Pinocy”, odbyło się spotkanie Jubilatów.
W spotkaniu udział wzięło 80 osób. Miejski Ośrodek Kultury odpowiadał za nagłośnienie.
Liczba uczestników 80 osób.
2. Wieczornica- 10 listopada 2016 r. Miejski Ośrodek Kultury, wraz ze Szkołą Podstawową
z Oddz. I. nr 1 w Lędzinach przygotował z okazji Święta Odzyskania NiepodległościWieczornicę. Wieczornica miała miejsce na Placu farskim. W spotkaniu udział wzięło 300
osób.
3. Warsztaty teatralne, oraz prelekcja filmu „Gimnazjaliści nie płaczą”- 14.11.2016 r.
w sali widowiskowej „Piast”, odbyły się dwa seanse wraz z warsztatami teatralnym. Miejski
Ośrodek Kultury odpowiadał za nagłośnienie i oświetlenie. W warsztatach udział wzięło 360
osób.
4. Warsztaty plastyczne dla dorosłych- 16.11.2016 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka
Kultury zorganizowano warsztaty plastyczne dla dorosłych. W warsztatach udział wzięło 14
osób.
5. XII Wojewódzki Festiwal Muzyki i Tańca- 08.11.2016 r. w sali widowiskowej „Piast”,
odbyła się XII edycja festiwalu Muzyki i Tańca. W festiwalu udział wzięło 120 osób.
Jury oceniało w III kategoriach: taniec- zespoły, taniec- soliści, śpiew- zespoły wokalne.
6. VIII Przegląd Twórczości Chrześcijańskiej „Razem”- 18 listopada w sali widowiskowej
„Piast”, odbył się już VIII w/w Przegląd. W tegorocznym przeglądzie uczestniczyło 19
podmiotów wykonawczych w kategoriach: zespół wokalny, wokalno - instrumentalny, solista,
duet. W Przeglądzie udział wzięły 160 osób.
7. Spektakl teatralny „ Rzecz wielce niebezpieczna”- 26 listopada w sali widowiskowej
„Piast”, odbył się spektakl teatralny dotyczący życia i śmierci ks. Pawła Kontnego. W
spektaklu udział wzięło 89 osób.
8. Spektakl teatralny- „Jaś i Małgosia”- 29 listopada w sali widowiskowej „Piast”, odbyły
się trzy spektakle teatralne „Jaś i Małgosia”, zorganizowane dla dzieci lędzińskich szkół
podstawowych. W przedstawieniu udział wzięło 540 osób.
9. Barbórka Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego - w dniu 30 listopada
2016 r. w sali widowiskowej „Piast” odbyła się uroczystość barbórkowa dla pracowników CB
i DGP w Lędzinach. Miejski Ośrodek Kultury udostępnił salę widowiskową, oraz zapewnił
obsługę techniczną. W uroczystościach udział wzięło 130 osób.
10. Gala XII Festiwalu Muzyki i Tańca- 24 listopada odbyła się uroczysta gala XII
Festiwalu Muzyki i tańca podczas której prezentowali się laureaci gali. Zwycięzcom wręczano
nagrody

i statuetki. W gali wzięło udział 120 osób.

11. Ogłoszenie konkursu „ Choinka bożonarodzeniowa 2016”, oraz „ Najładniejsza
kartka świąteczna”- w listopadzie ogłoszono konkurs na najładniejszą choinkę
bożonarodzeniową

i kartkę świąteczną. Konkurs przeznaczony dla każdej kategorii

wiekowej, oraz dla wszystkich mieszkańców powiatu bieruńsko- lędzińskiego.
12. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, twórczy świat malucha, rękodzieło
artystyczne,

z kroju i szycia, szachowe, rytmiczne, jogi taniec nowoczesny, aorobic,

turystyczne, koło historyczno- regionalne, nauka gry instrumentach klawiszowych, nauka gry
na gitarze- klasyczna, elektryczna, pilatesu, zumba, koło fotograficzno- graficzne, zajęcia
muzyczno- ruchowe. Ponadto zespoły muzyczne tworzące pod egidą Mok:

chór „Akord”,

Kameraliści Miasta Lędziny, „Lędzinianie”, zespół dziecięcy „Radość”.

GRUDZIEŃ
1. Gala wręczania nagród w Przeglądzie Twórczości Chrześcijańskiej „Razem”- 02 .
12.2016 r. w kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej, odbyło się uroczyste wręczanie nagród,
laureatom
Przeglądu.

Zorganizowano

występy

najlepszych

w

poszczególnych

kategoriach

wykonawczych. W uroczystościach udział wzięło 80 osób.
2. Spotkanie opłatkowe słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku- 5 grudnia 2016 r. w sali
widowiskowej „Piast”, miało miejsce spotkanie opłatkowe słuchaczy UTW. Spotkanie
uprzyjemniały występy zespołów działających pod egidą Miejskiego Ośrodka Kultury.
Wieczór zakończył się poczęstunkiem ufundowanym przez Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Liczba uczestników 150 osób.
3.Rozstrzygnięcie konkursu „Choinka bożonarodzeniowa”- 7 grudnia odbyło się
posiedzenie Komisji konkursowej. W wyniku podliczonych głosów Jury przyznało nagrody
w poszczególnych kategoriach: przedszkola oraz klasy I-III, klasy IV-VI, oraz gimnazja,
szkoły średnie do 18 lat, oraz dorośli powyżej 18 roku życia. Laureaci otrzymali nagrody
rzeczowe

i dyplomy W konkursie wzięło udział 124 osoby.

4. Rozstrzygnięcie konkursu „ Najładniejsza kartka świąteczna”- 7 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,
szkoły średnie do 18 lat, oraz dorośli powyżej 18 roku życia. Laureaci otrzymali nagrody
rzeczowe

i dyplomy. W konkursie wzięło udział 134 osoby.

5. Przedstawienie teatralne „ Draka u Świętego Mikołaja”- 6 grudnia 2016 r. w sali
widowiskowej

„Piast”, zorganizowano otwarte spotkanie dla dzieci. Odbyło się

przedstawienie, oraz wręczanie prezentów. W spotkaniu udział wzięło 70 osób.
7. Ludzie i Ich pasje: promocja książki Alojzego Lysko „ Literatura regionalna siłą
wspólnoty”. 9 grudnia w sali audiowizualnej na Placu farskim, odbyła się promocja książki,
oraz wykład Alojzego Lysko. Spotkanie uprzyjemnił koncert zespołu „Radość”, działającego

przy Miejskim Ośrodku Kultury. W spotkaniu udział wzięło 30 osób.
8. Sprawozdanie zdawczo- wyborcze Polskiego Związku Wędkarskiego- oddz. Lędziny10 grudnia w sali widowiskowej „Piast”, odbyło się spotkanie zdawczo- wyborcze PZW oddz.
w Lędzinach. MOK udostępnił salę, oraz zapewnił obsługę techniczną. W spotkaniu udział
wzięło 90 osób.
9. Jarmark Bożonarodzeniowy – w dniu 10 grudnia, na terenie Placu farskiego po raz trzeci
został zorganizowany przez Urząd Miasta Lędziny, oraz Miejski Ośrodek Kultury Jarmark
Bożonarodzeniowy. W trakcie, którego odbyły się: spektakl teatralny dla najmłodszych,
koncert „Die Schola”, kolędowanie na góralską nutę, warsztaty plastyczne dla dzieci,
warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych. Czas umilali szczudlarze częstujący łakociami.
Przygotowano animacje mikołajowe dla najmłodszych. W jarmarku wzięło udział ok. 600
uczestników.
10. Otwarty Turniej Szachowy „Mikołaj 2016” – 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.
11. Warsztaty dla dorosłych- origami- 14 grudnia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury,
odbyły się zajęcia z origami w ramach programu: bezpłatne artystyczne warsztaty dla
dorosłych.
W warsztatach udział wzięło 9 osób.
12. Wyjazd na Jarmark bożonarodzeniowy do Krakowa – 17 grudnia 2016 r. Miejski
Ośrodek

Kultury

w

Lędzinach

zorganizował

wyjazd

do

Krakowa

na

Jarmark

bożonarodzeniowy. W wycieczce udział wzięło 57 osób.
13. Projekt Lotto- „Spełniamy marzenia”- 19 grudnia w sali widowiskowej „Piast”, miało
miejsce spotkanie podsumowujące projekt – liczba uczestników 327 osób.
14. „Spotkanie mieszkańców miasta z Nowym Rokiem” – tegoroczne spotkanie miało
miejsce na parkingu przy Urzędzie Miasta Lędziny. Impreza rozpoczęła się godzinie 23.30.
Oprawę muzyczną zapewnił pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury. Tradycyjnie o godzinie
24.00 odbył się pokaz sztucznych ogni, oraz życzenia składane przez Burmistrza Miasta
Lędziny. Zabawa trwała do godziny 00.30 . W imprezie udział wzięło 400 osób.
15. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, twórczy świat malucha, rękodzieło
artystyczne z kroju i szycia, szachowe, rytmiczne, jogi taniec nowoczesny, aorobic,
turystyczne, koło historyczno- regionalne, nauka gry instrumentach klawiszowych, nauka gry
na gitarze- klasyczna, elektryczna, pilatesu, zumba, koło fotograficzno- graficzne, zajęcia
muzyczno- ruchowe. Ponadto zespoły muzyczne tworzące pod egidą Mok:
Kameraliści Miasta Lędziny, „Lędzinianie”, zespół dziecięcy „Radość”.
16. Konkurs recytatorski „ Szelest mijającego czasu” - 140 uczestników.

chór „Akord”,

UWAGA: Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach był uzupełniany
propozycjami miejskich instytucji: Urzędu Miasta, Szkoły, Przedszkola, Biblioteka,
MZOZ, MOPS itd. itp.
uaktualniany

i

w ramach posiadanych środków.

uzupełniany.

Niektóre

imprezy

ze

Był

on comiesięcznie

względów

technicznych

i organizacyjnych w poszczególnych miesiącach względem Planu Działalności były
przesuwane jednak wszystkie zgodnie z planem zostały zrealizowane.

SPRAWOZDANIE 2016 ROK

Lp
.

Nazwa Imprezy

Ilość
osób

1. 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

400

2. Ludzie i ich pasje „Polska – to warto zobaczyć” M. Mastalski

23

3. Udział w Turnieju Szachowym Juniorów o Puchar Ryszarda Dorsa i Kristiana
Klimczoka

10

4. Koncert z okazji Dnia Babci

100

5. Koncert kolędowy zespołu Laos Deo

96

6. Bal przebierańców słuchaczy UTW

37

7. VII Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek

224

8. Gala VII Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek

200

9. Spotkanie z piosenką z dawnych lat

200

10. Kolędowanie z przedszkolami

150

11. Bezpłatne Artystyczne Warsztaty dla Dorosłych - szydełkowanie

12

12. Wernisaż obrazów H. Reczki oraz prelekcja B. Jurzaka „Kozy – Hołdunów.
Wspólna historia”

87

13. Spotkanie wspólnoty mieszkaniowej

18

14. Koncert kwintetu smyczkowego

25

15. Spektakl słowno – muzyczny „Pociąg relacji: kobieta - mężczyzna”

37

16. Zebranie sprawozdawczo – wyborcze LSnRON

77

17. Bezpłatne Artystyczne Warsztaty dla Dorosłych - szydełkowanie

15

18. Konkurs fotograficzny „Zima w obiektywie 2016”

21

19. VII Powiatowy Wielkanocny Konkurs Plastyczny

300

20. Rozdanie nagród VII Powiatowy Wielkanocny Konkurs Plastyczny

59

21. Debata społeczna na temat bezpieczeństwa w sieci

18

22. Spotkanie z Czesławem Ryszką – pisarzem, publicystą

57

23. Spotkanie autorskie z J. Kretem

30

24. I Wojewódzki Przegląd Piosenki Chorwackiej. Występ Chóru „Akord”

25

25. Koncert zespołu „Mixar Band”

61

26. Wyjazd na sztukę „Dobry wojak Szwejk”

48

27. Ludzie i ich pasje „Prawda Górnośląskiej Tradycji” A. Lysko

52

28. Spotkanie Wspólnoty Mieszkaniowej

18

29. Seminarium szkoleniowe MOPS w Lędzinach

80

30. Bezpłatne Artystyczne Warsztaty dla Dorosłych - rękodzieło

19

31. Prezentacja drużyn MKS Lędziny

200

32. Spotkanie Wielkanocne LSNRzONiIR

100

33. Seminarium szkoleniowe pn.: „Budowanie systemu pomocy, wsparcia terapii
dla osób i rodzin uwikłanych problemem alkoholowym oraz przemocy w
rodzinie”

96

34. Praktyczna lekcja Samorządności - „Młodzieżowy Burmistrz”

90

35. Spotkanie Wspólnoty Mieszkaniowej

18

36. Wieczerza Pańska

400

37. Konkurs Świąteczny ‘ Śląskie tradycje świąteczne wczoraj i dziś”

300

38. Wiosenny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora MOK

90

39. Walne zebranie Towarzystwa Kulturalnego im. A. Fabery

20

40. Spotkanie Wspólnoty Mieszkaniowej

16

41. Spotkanie Kręgu Instruktorów Senioró ZHP Hufce Ziemi Tyskiej

70

42. Ludzie i ich pasje „Stroje ludowe w woj. śląskim” A. Szymula

31

43. Konkurs na „Najładniejszą marzannę”

78

44. PZS – 70 – lecie szkoły

250

45. Konkurs recytatorski

200

46. XXIII Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie”

113

47. 25 – lecie uzyskania samorządności Miasta Lędziny

250

48. Bezpłatne Artystyczne Warsztaty dla Dorosłych - rękodzieło

10

49. Konkurs recytatorski „Entliczek - pentliczek”

184

50. Spotkanie Stowarzyszenia Mieszkańców Miasta Lędziny „Pod Klimontem” z
senatorem A. Gawędą

40

51. Spotkanie Stowarzyszenia Młodzi Aktywni

20

52. Szkolenie społeczności lokalnej w zakresie uzyskiwania odszkodowań w
przypadku: zdarzeń drogowych i innych przypadków

15

53. Blues Kwiecień Granie

40

54. Wręczenie nagród w konkursie recytatorskim „Entliczek - pentliczek”

58

55. Majówka Lędzińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i
Ich Rodzin

80

56. Konkurs recytatorski – wiersze M. Bednorz

80

57. Ludzie i ich pasje: „Historia pożarnictwa na Śląsku” D. Faleckiego

20

58. Bezpłatne Artystyczne Warsztaty dla Dorosłych - fotografia

4

59. Warsztaty plecionkarskie

19

60. Szekspiriada

60

61. Walne Zebranie Regionalnego Forum Obywatelskiego w Lędzinach

30

62. Koncert z okazji Dnia Matki występ zespołu „Happy Folk”

60

63. Przedstawienie teatralne „Rozbójnik Rumcajs”

600

64. Koncert z okazji Dnia Matki

60

65. Szkolenie mieszkańców dot. przemocy w rodzinie

60

66. Koncert Kameralistów Miasta Lędziny w Londynie

11

67. Kabaretowi Imigranci, czyli pierwszy Lędziński Wieczór Śmiechu

100

68. VI Turniej Szachowy Gminy Kozy

16

69. Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka

100

70. Dzień Dziecka z MOK

150

71. Wyjazd do Staniątek i Niepołomnic

57

72. Święto Szkoły Podstawowej

116

73,

2500

Dni Ledzin

74. Spotkanie uczniów klas VI z redaktorem Mazurkiewiczem
75. Finał XXIII Przeglądu Śląskiego Śpiewania, udział zespołu „Lędzinianki”
i „Radość”

70
30+ 800

76. Święto Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach

120

77. Konferencja z Ministrem Edukacji

160

78. Gala Śląskiego śpiewania, udział zespołu „Radość”

11

79. Ludzie i ich pasje: „Fascynacje Kościołem i Wzgórzem Św. Klemensa” S.
Kaleta

10

80. Absolwenci Gimnazjum nr 1 w Lędzinach

101

81. Bezpłatne Artystyczne Warsztaty dla Dorosłych - fotografia

1

82. Konferencja zorganizowana przez UM i ROWES o przyszłości
przedsiębiorczości w Lędzinach

15

83. Wyjazd do Młoszowej na operetkę „Noc w Wenecji”

56

84. Przedstawienie „O skrzacie dobrym psotniku”

180

85. Przedstawienie „Bob Budowniczy” w ramach programu: „Wakacje bez
uzależnień 2016”

180

86. Spotkanie integracyjne OSP Lędziny za strażakami FFW Mitterteich

40

87. Koncert zespołu „Claret Gospel”

300

88. Nabożeństwo Ekumeniczne w kościele św. Klemensa w Lędzinach

600

89. Przedstawienie „O skarbniku w głębokiej kopalni” w ramach programu:
„Wakacje bez uzależnień 2016”

180

90. Piknik dla młodych

96

91. Spotkanie stowarzyszenia Regionalnego Forum Obywatelskiego

20

92. „Przedstawienie iluzjonistyczne” w ramach programu: „Wakacje bez
uzależnień 2016”

180

93. „Ja i bezpieczne wakacje” w ramach programu: „Wakacje bez uzależnień
2016”

180

94. Przedstawienie „W gospodarstwie cioci Wandy” w ramach programu:
„Wakacje bez uzależnień 2016”

180

95. Zajęcia w ramach programu „Wakacje bez uzależnień 2016” (lipiec,
sierpień)

1292

96. Rozpoczęcie sezonu MKS

50

97. Przedstawienie „Piracka przygoda” w ramach programu: „Wakacje bez
uzależnień 2016”

180

98. Piknik na Świniowach

300

99. Śniadanie na trawie

20

100. „Pikin na zakończenie wakacji” w ramach programu: „Wakacje bez
uzależnień 2016”

200

101. Dzień Sąsiada

300

102. Dożynki 2016

500

103. Letni koncert „Pod chmurką” - zespół „Kamerton”

120

104. Letni koncert „Pod chmurką” - zespół „Magia”

50

105. Letni koncert „Pod chmurką” - Biesiada z J. SZklorzem

50

106. Letni koncert „Pod chmurką” - zespół „TEX”

120

107. Ogólnopolskie czytanie „Quo Vadis” H. Sienkiewicza

50

108. Konferencja FAS

200

109. Jubileusz OSP w Lędzinach

100

110. Bezpłatne Artystyczne Warsztaty dla Dorosłych - rękodzieło

20

111. Konkurs fotograficzny „Lato w obiektywie 2016”

48

112. Ludzie i ich pasje: „Odkrywanie tajemnic sztuki filmowej”

20

113. Wycieczka do Miechowa i Racławic

57

114. XVII Jesień Organowa 2016r.

360

115. Dzień Otwarty MOK

60

116. VIII Międzygminny Turniej Wiedzy Ekologicznej

24

117. II Otwarty Turniej Szachowy

45

118. Warsztaty brafititngu

57

119. Program „Lotto” - lekcja savoir viver

60

120. Bezpłatne Artystyczne Warsztaty dla Dorosłych - malarstwo

4

121. Ludzie i ich pasje: „Lędziny w XVIII – wiecznej kartografii” J. Gąsior

25

122. Spotkanie z w-ce Ministrem Sprawiedliwości M. Wójcikiem

120

123. Konkurs recytatorski „Z gwarą na Ty”

36

124. Rozgrywki szachowe – Ruda Śląska

8

125. Promocja książki A. Sawickiej „Niezłomny”

186

126. Wystawa autorskich mebli D. Stanclik

300

127. Spotkanie Jubilatów obchodzących 50 – tą rocznicę ślubu

80

128. Wieczornica z okazji Święta Niepodległości

300

129. Warsztaty teatralne i prelekcja filmu „Gimnazjaliści nie płaczą”

360

130. Bezpłatne Artystyczne Warsztaty dla Dorosłych - malarstwo

14

131. XII Wojewódzki Festiwal Muzyki i Tańca

120

132. Gala XII Wojewódzkiego Festiwalu Muzyki i Tańca

120

133. Spektakl teatralny „Rzecz wielce niebezpieczna”

89

134. Teatr Edukacji - „Jaś i Małgosia” przedstawienie dla SP nr 1 oraz SP nr 3

540

135. Uroczystość Barbórkowa – CBiDGP w Lędzinach

130

136. VIII Przegląd Twórczości Chrześcijańskiej „Razem”

160

137. Gala VIII Przegląd Twórczości Chrześcijańskiej „Razem”

80

138. Spotkanie opłatkowe UTW

150

139. Konkurs „Choinka bożonarodzeniowa 2016”

124

140. Konkurs „Najładniejsza kartka świąteczna”

134

141. Spotkanie z Mikołajem – bajka pt.: „Draka u św. Mikołaja”

70

142. Konkurs recytatorski - „Szelest mijającego czasu”

140

143. Ludzie i ich pasje: „Literatura regionalna – siłą wspólnoty” A. Lysko

30

144. Sprawozdanie zdawczo – wyborcze Polskiego Związku Wędkarskiego oddz.
Lędziny

90

145. Świąteczne arcydzieło artystyczne - Jarmark

600

146. Bezpłatne Artystyczne Warsztaty dla Dorosłych - origami

9

147. Wyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy do Krakowa

57

148. Projekt Lotto – Spełniamy marzenia

327

149. Spotkanie mieszkańców miasta z Nowym Rokiem 2017

400
Razem:

II.

21007
osób

Imprezy cykliczne organizowane i współorganizowane 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”, „ Wielkie granie” przegląd kapel młodzieżowych, Przegląd piosenki chrześcijańskiej „ Razem”, konkurs
rękodzielniczy

„ Ozdoba choinkowa – choinka bożonarodzeniowa ”, konkurs plastyczny

„ Kartka świąteczna”, „ Spotkanie z Mikołajem”,

„ Jarmark Świąteczny”, „ Sylwester

miejski – spotkanie z mieszkańcami”. Miejski Ośrodek Kultury organizuje 32 konkursy;

twórcze – plastyczne, rękodzielnicze, wokalne, recytatorskie, literackie, historyczne,
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. Sala służy 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 2016 odbyło się 19 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 podyktowana była
zainteresowaniem, potrzebami, oczekiwaniami społeczności lędzińskiej. W Miejskim Ośrodku
Kultury były powołane – utworzone koła: plastyczne, rękodzielnicze, kroju i szycia, szachowe,
rytmiczne, nauki gry na instrumentach klawiszowych, gitarach, jogi, fotograficzne, koło
gitarowe,

tańca

nowoczesnego,

grafiki

komputerowej,

nauki

śpiewu

klasycznego

i rozrywkowego, a także historyczno - regionalne „ Ziemi Lędzińskiej”, dziennikarskie, zumby,
fotograficzne, kształcenia słuchu. Koła muzyczne MOK to: 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.
Koła zainteresowań prowadzone są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury ul. Hołdunowska
39, na Placu farskim ul. Lędzińska 86 a, a także w sali „ Piast” i Zespole Szkół na Goławcu,
i Szkole Podstawowej nr 1 z O.I. w Lędzinach .
W Miejskim Ośrodku Kultury w 2016 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, śpiew solowy – prowadząca Anna Sandecka
Koło taneczne:
a) Rytmika dla najmłodszych ( cztery grupy) - Bożena Sikora i Elżbieta Szubert
b) Taniec nowoczesny Marta Jasińska, Bartosz Bieroński
Koło plastyczne:
a) Koło plastyczne prowadząca Sabina Fatyga ( dwie grupy)
b) Koło plastyczne – prowadząca Urszula Klyczka
b) Twórczy Świat Malucha – prowadząca Sabina Fatyga
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 z O.I nr 1 - prowadzący Józef Kaleta
e) Zajęcia SP z O.I 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 – prowadzący Adam Rzechuła
Koło aerobicu:
a) Zajęcia z aerobiku – prowadząca Joanna Przybysz,
Koło regionalne:
a) Koło historyczne „Ziemi Lędzińskiej” – prowadzący Józef Kaleta, Bogdan Żogała
Koło dziennikarskie:
a) Prowadzący Damian Kostyra
Zumba:
a) Zumba – prowadząca Magdalena Konopka
Dietetyka – warsztaty zdrowego stylu życia:
a) zajęcia na Placu Farskim - Katarzyna Czarnynoga
W Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach przeprowadzone zostały również zajęcia
dla dorosłych - raz w miesiącu z różnorodnej artystycznej tematyki.
szydełkowania, fotografiki, malarstwa, rysunku,

Dotyczyły one :

origami, de cupage. Prowadzone były

również warsztaty z wizerunku, wizażu i makijażu.

MOK wspiera również zajęcia

Uniwersytetu III Wieku – planuje ćwiczenia dla naszych nieaktywnych zawodowo
mieszkańców: zumba, szachy, nowe technologie 0 komputery, zajęcia ze zdrowego żywienia
i stylu zycia, warsztaty prawnicze, język niemiecki, język angielski, zajęcia z psychologii,
rehabilitacji, muzyczne, wizażu i makijażu, relaksacji.

Prowadzone są również zajęcia

Akademii Seniora – gdzie seniorzy wykonują prace plastyczne, rękodzielnicze – twórcze.
Prowadzone są również przez MOK raz w miesiącu w ramach spotkań podróżniczych
prelekcje – Ludzie z pasją . Spotkania o różnorodnej tematyce począwszy od podróży po
spotkania autorskie - pisarskie, historyczne, regionalne.
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.

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.

Plakaty i dyplomy:
STYCZEŃ
1. VI Przegląd Kolęd Pastorałek i Jasełek - projekt i wydruk plakatów (20),
2. VI Przegląd Kolęd Pastorałek i Jasełek - projekt i wydruk dyplomów (9),
3. VI Przegląd Kolęd Pastorałek i Jasełek - projekt i wydruk podziękowań (33),
4. Walentynki: spektakl słowno-muzyczny - projekt i wydruk plakatów (20),
5. WOŚP – projekt plakatu na stronę internetową (1),
6. Ludzie i ich pasje (Mastalski) – projekt i wydruk plakatów (20),
7. Warsztaty dla Dorosłych – projekt i wydruk plakatów (20),

8. Ferie zimowe – projekt i wydruk plakatów (10),
9. Wernisaż H. Reczki i prelekcja B. Jurzaka – 2 projekty i wydruk plakatów (5),
10. Wernisaż H. Reczki i prelekcja B. Jurzaka – projekt i wydruk folderów (30),
11. Wernisaż H. Reczki i prelekcja B. Jurzaka – projekt i wydruk podziękowania (1),
12. Wernisaż H. Reczki i prelekcja B. Jurzaka – projekt 2 plakatów na stronę UM (2)

LUTY
1. Konkurs fotograficzny „Zima w obiektywie 2016” - projekt i wydruk plakatów (5),
2. Konkurs fotograficzny „Zima w obiektywie 2016” - projekt i wydruk dyplomów (9),
3. Konkurs fotograficzny „Zima w obiektywie 2016” - projekt plakatu na stronę UM (1),
4. Teatr Zagłębia - projekt i wydruk plakatów (10),
5. „Tradycje śląskie wczoraj i dziś - projekt i wydruk plakatów (20),
6. „Tradycje śląskie wczoraj i dziś - projekt i wydruk dyplomów (25),
7. Baner na budynek MOK-u – projekt i wydruk baneru (1),
8. Ferie na Goławcu – zmiana projektu plakatu (1),
9. Wiosenny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora MOK – projekt i wydruk plakatów (16),
10. Wiosenny Turniej Szachowy MOK – projekt i wydruk dyplomów (9),
11. Informacja o parkingu – projekt i wydruk (4),
12. Koncert Mixer Band – projekt i wydruk plakatów (20),
13. Koncert Mixer Band – projekt i wydruk biletów (187)
MARZEC
1. Konkurs: Marzanna – projekt i wydruk plakatów (2),
2. Konkurs: Marzanna – projekt i wydruk dyplomów (13),
3. Życzenia Wielkanocne – 2 projekty i wydruk życzeń (54),
4. Życzenia Wielkanocne – projekt życzeń na stronę internetową (1),
5. Ludzie i ich pasje (Lysko) – projekt i wydruk plakatów (20),
6. Warsztaty dla Dorosłych – projekt plakatu na stronę internetową (1),
7. Życzenia na Dzień Kobiet – projekt i wydruk plakatu na stronę internetową (2),
8. Podziękowania na spotkanie CBIDGP – projekt (2),
9. Harmonogram zajęć – zmiana projektu i wydruk plakatów (5),
10. Plan sali kinowej – projekt i wydruk (1),
11. Dyplomy dla Pani Danusi Karkoszki – projekt i wydruk (15),
12. Ludzie i ich pasje (Szymula) – projekt i wydruk plakatów (20),
13. Podziękowania (CLEMENS'2015) – projekt i wydruk podziękowań (1)
KWIECIEŃ
1. „Entliczek Pentliczek” - projekt plakatu na stronę (1),
2. „Entliczek Pentliczek” - projekt i wydruk dyplomów (8),
3. „Entliczek Pentliczek” - projekt i wydruk podziękowań (50),
4. Blues Kwiecień Granie” – projekt i wydruk plakatów (20),

5. „Śląskie śpiewanie” - wydruk dyplomów (20),
6. „Śląskie śpiewanie” - wydruk baneru (1),
7. Biesiada na Dzień Matki – projekt i wydruk plakatów (20),
8. Biesiada na Dzień Matki – projekt i wydruk biletów (187),
9. Kalendarz Imprez (Kwiecień) – projekt i wydruk plakatu (3),
10. Warsztaty Plecionkarskie – projekt i wydruk plakatu (6),
11. Warsztaty Plecionkarskie – projekt i wydruk ulotek (20),
12. XXV-lecie Samorządności – projekt i wydruk plakatów (10),
13. Chrzest Polski – projekt plakatu na stronę (1),
14. Lędzinianie – projekt bębna (1),
15. Podziękowanie (Goławiec) – projekt i wydruk podziękowań (2),
16. Dzień Flagi – projekt plakatu na stronę (1),
17. Dzień św. Floriana – projekt plakatu na stronę (1)
MAJ
1. Ludzie i ich pasje (Falecki) – projekt i wydruk plakatów (20),
2. Warsztaty dla Dorosłych – projekt plakatu na stronę internetową (1),
3. Kalendarz Imprez (Maj) – projekt i wydruk plakatów (3),
4. Opis sal – projekt i wydruk (3),
5. Dyplom (Koła zainteresowań) – projekt i wydruk dyplomów (86),
6. Życzenia na Dzień Matki – projekt i wydruk plakatu na stronę internetową (2),
7. Ogłoszenie do gazety – projekt i wydruk (20),
8. Warsztaty gitarowe (Kapołka) – projekt i wydruk plakatów (20),
9. Wyjazd do Koszęcina – projekt plakatu na stronę internetową (1),
10. Gliwicki Teatr Muzyczny („Noc w Wenecji”) – projekt i wydruk plakatów (20),
11. Dzień Dziecka – projekt i wydruk plakatów (20),
12. Turniej Szachowy na Dzień Dziecka – projekt i wydruk plakatów (15),
13. Turniej Szachowy na Dzień Dziecka – projekt i wydruk dyplomów (14)

CZERWIEC
1. Budżet Obywatelski - projekt plakatu (1),
2. Kalendarz Imprez (Czerwiec) – projekt i wydruk plakatów (3),
3. Dni Lędzin – projekt (3) i wydruk plakatów (50),
4. Dni Lędzin – projekt (3) i wydruk banerów (6),
5. Dni Lędzin – projekt i wydruk podziękowań dla sponsorów (81),
6. Dni Lędzin – projekt i wydruk tablic informacyjnych (3),
7. Konkurs fotograficzny „Lato w obiektywie 2016” - projekt i wydruk plakatów (5),
8. Podziękowanie (Musioł) – projekt (1),
9. Ludzie i ich pasje (Kaleta) – projekt i wydruk plakatów (3),
10. Wakacje bez uzależnień 2016 – projekt i wydruk plakatów (30),

11. Wakacje bez uzależnień 2016 – Teatr Małego Widza – projekt i wydruk plakatów (20),
12. Wakacje pod Chmurką – projekt i wydruk plakatów (20)

LIPIEC
1. Teatr Nowy w Zabrzu („Hotelowe Manewry”) – projekt i wydruk plakatów (20),
2. Piknik dla Młodych – projekt i wydruk plakatów (20),
3. Piknik dla Młodych – projekt i wydruk ulotek (12),
4. Kalendarz Imprez (Lipiec) – projekt i wydruk plakatów (3),
5. ŚDM (Claret Gospel) – projekt plakatu na stronę internetową (1),
6. UTW – projekt plakatu na stronę internetową (1)
7. Letnie koncerty pod chmurką - projekt plakatu na stronę internetową (1)

SIERPIEŃ
1. Piknik na zakończenie wakacji – projekt i wydruk plakatów (20),
2. Piknik na zakończenie wakacji (ulotki) – projekt i wydruk ulotek (22),
3. Prelekcja „Ja i bezpieczne wakacje” (podziękowania) – projekt i wydruk podziękowań
(6),
4. Podziękowanie dla instruktorów (wakacje) – projekt i wydruk podziękowań (24),
5. Kalendarz Imprez (Sierpień) – projekt i wydruk plakatów (3),
6. Turniej Szachowy na zakończenie wakacji – projekt i wydruk dyplomów (12),
7. Dzień Sąsiada – projekt i wydruk plakatów (10)
8. Letnie koncerty pod chmurką - projekt i wydruk plakatów (20)

WRZESIEŃ
1. Koła zainteresowań – 15 różnych projektów i wydruk plakatów,
2. Plakat zbiorczy kół zainteresowań – projekt i wydruk plakatów (20),
3. Hotelowe manewry - projekt i wydruk plakatów (20),
4. Ludzie i ich pasje (Grunwald) – projekt i wydruk plakatów (20),
5. Wycieczka do Miechowa i Racławic - projekt plakatu na stronę internetową (1),
6. Warsztaty dla Dorosłych – projekt plakatu na stronę internetową (1),
7. Konkurs fotograficzny „Lato w obiektywie 2016” - projekt i wydruk dyplomów (6),

PAŹDZIERNIK
1. VIII Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ekologiczny – projekt i wydruk dyplomów oraz
podziękowań (12),
2. II Otwarty Turniej Szachowy – projekt i wydruk dyplomów (9),
3. Konkurs recytatorski „Z gwarą na Ty” - projekt i wydruk dyplomów oraz podziękowań
(12),
4. Promocja książki Anny Nowackiej „Niezłomny” - projekt i wydruk plakatów (20),
5. Promocja książki Anny Nowackiej „Niezłomny” - projekt i wydruk zaproszeń (200),
6. XII Wojewódzki Festiwal Muzyki i Tańca – projekt i wydruk zaproszeń (4),

7. Warsztaty dla Dorosłych – projekt plakatu na stronę internetową (1),

LISTOPAD
1. Wystawa autorskich mebli Darii Stanclik – projekt i wydruk plakatów (5),
2.„Wieczornica z okazji Święta Niepodległości – projekt plakatu na stronę internetową (1),
3. XII Wojewódzki Festiwal Muzyki i Tańca – projekt i wydruk plakatów (20),
4. XII Wojewódzki Festiwal Muzyki i Tańca – projekt i wydruk podziękowań (15),
5. XII Wojewódzki Festiwal Muzyki i Tańca – projekt i wydruk dyplomów (4),
6. Spektakl teatralny „Rzecz wielce niebezpieczna” - projekt i wydruk plakatów (8),
7. Bilety na Teatr dla dorosłych – projekt i wydruk biletów (89),
8. VIII Przegląd Twórczości Chrześcijańskiej – projekt i wydruk plakatów (20),
9. VIII Przegląd Twórczości Chrześcijańskiej – projekt i wydruk podziękowań (21),
10. VIII Przegląd Twórczości Chrześcijańskiej – projekt i wydruk dyplomów (8),
11. Warsztaty dla Dorosłych – projekt plakatu na stronę internetową (1),

GRUDZIEŃ
1. Turniej Szachowy „Jarmark 2016” – projekt i wydruk plakatów (5),
2. Turniej Szachowy „Jarmark 2016” - projekt i wydruk dyplomów (9),
3. Życzenia z okazji Barbórki – projekt i wydruk życzeń (1),
4. Życzenia z okazji Barbórki – projekt plakatu na stronę internetową (1),
5. Jarmark Bożonarodzeniowy 2016 – projekt i wydruk plakatów (25),
6. Jarmark Bożonarodzeniowy 2016 – projekt i wydruk baneru (3),
7. „Najładniejsza Kartka Świąteczna” - projekt plakatu na stronę internetową (1),
8. „Najładniejsza Kartka Świąteczna” - projekt i wydruk dyplomów (15),
9. Życzenia Świąteczne – projekt plakatu na stronę internetową (1),
10. Kartka Świąteczna z życzeniami - projekt i wydruk kartki (30),
11. Choinka Bożonarodzeniowa 2016 – projekt plakatu na stronę internetową (1),
12. Choinka Bożonarodzeniowa 2016 – projekt i wydruk dyplomów (15),
13. Powitanie Nowego Roku 2017 - projekt i wydruk plakatów (20),
14. Powitanie Nowego Roku 2017 - projekt i wydruk baneru (3),
15. Spotkanie z św. Mikołajem - projekt i wydruk plakatów (20),
16. Ludzie i ich pasje (Lysko) – projekt i wydruk plakatów (20),
17. Warsztaty dla Dorosłych – projekt plakatu na stronę internetową (1),
18. Wyjazd na Jarmark Świąteczny do Krakowa - projekt i wydruk plakatów (25),
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. W mieście Lędziny największymi planowanymi

imprezami plenerowymi były: Blues Kwiecień Granie V edycja, Międzynarodowy Dzień
Dziecka, Powitanie i pożegnanie lata , „ Wakacje bez uzależnień”,

„ Letnie koncerty pod

chmurką” ( cotygodniowe na Placu Farskim) Jarmark Bożonarodzeniowy, Sylwester Miejski
jak i liczne festyny

( w tym festyny szkolne, przedszkolne, radnych, organizacji

pozarządowych , parafialne, MOK ). Każdy z mieszkańców chcący zaprezentować swoje
umiejętności ma wsparcie MOK poprzez nieodpłatne udostępnienie i nagłośnienie.

X. Remonty i modernizacje, przeglądy.
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 ( naprawa instrumentów, remont maszyn,
urządzenie mechanicznych – kosiarka, drukarka). Doposażenie sal w sprzęt konieczny do
realizacji kół zainteresowań . Strojenie fortepianu na sali widowiskowo – kinowej Piast.
Naprawy bieżące wynikające z codziennego użytkowania budynku i sali Piast. Przeglądy
kotłów, kontrola budowlana – protokoły budowlane, kontrole związane z budynkiem – p.poż
( gaśnice, węże, hydranty, oświetlenie awaryjne, wyłącznik prądu), systemy oddymiające,
deratyzacja, kominiarz i inne

przeglądy obowiązkowe budynku MOK zgodnie z

obowiązującymi przepisami .
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 2016. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Plan działalności MOK
został znacznie poszerzony i rozbudowany o dodatkowe imprezy ( imprezy ponadplanowe w
ramach posiadanych środków finansowych). Każdy z mieszkańców znalazł coś dla siebie.
Ośrodek Kultury upowszechniał działania kulturalne w naszym mieście a także stwarzał bazę
dydaktyczną konieczną do rozwoju artystycznego naszych mieszkańców. Organizował wiele
wycieczek edukacyjnych a także wyjazdów do teatru, opery, a także rozpoczął ścieżkę
turystyczną – śladami historii mojego miasta. Mieszkańcy mieli zapewnione bilety, transport,
ubezpieczenie.
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. Miejski Ośrodek Kultury w 2016r zatrudniał
9 osób w tym łączna liczba etatów wynosi 7 i ¼ etatu dodatkowo dozatrudnione były dwie
osoby na zastępstwo matek będących na urlopie rodzicielskim.
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

międzypokoleniowych.

łączące

Współpracuje

różne

media,

z organizacjami

nie

boi

się

przedsięwzięć

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:
1) sprawozdania z kół zainteresowań
2) plakaty, podziękowania, wzory dyplomów

Załącznik nr 1
Sprawozdania z działalności kół zainteresowań :
1. Anita Piszczek – koło krawieckie
2. Jacek Piłatyk – Nauka gry na instrumentach klawiszowych
3. Jacek Piłatyk – Chór „Akord”
4. Maria Zuber – Kameraliści Miasta Lędziny
5. Anna Musioł – Zespół dziecięco – młodzieżowy – „Radość”
6. Franciszek Moskwa – Zespół „Lędzinianie”
7. Sabina Czarnecka – Twórczy Świat Malucha
8. Sabina Czarnecka – Rękodzieło Artystyczne
9. Dawid Kiełbasa – Nauka gry na gitarze
10. Bogusław Żogała – Koło historyczno-regionalne
11. Bożena Sikora – Rytmika dla najmłodszych
12. Janusz Gondzik i Józef Kaleta – Szachy - MOK
13. Józef Kaleta – Szachy - Szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 1
w Lędzinach
14. Józef Kaleta – Szachy - Zespół Szkół w Goławcu
15. Marta Zapert – Taniec nowoczesny
16. Magdalena Konopka – Zumba
17. Anna Sandecka – Nauka kształcenia słuchu

18. Maciej Mastalski – Koło tyrustyczne
19. Ewa Czernik – Joga
20. Urszula Klyczka - Koło plastyczne
21. Elżbieta Szubert – Zajęcia muzyczno-ruchowe
22. Joanna Przybysz – Aerobic, Dance Latino, Pilates
23. Katarzyna Czarnynoga – Warsztaty Zdrowego Żywienia
24. Damian Kostyra – Koło dziennikarskie
25. Adam Rzechuła – Koło fotograficzno-graficzne

1. Anita Piszczek – Koło krawieckie
Styczeń
Kursantki wykroiły, z materiału poliestrowo-wełnianego o kolorze szarym, klasyczną , wąską
spódniczkę. Zszyły boki materiału, wyprasowały i wszyły zamek, podszewkę oraz pasek.
Całość wyprasowały i po przymiarce skorygowały całkowitą długość spódnicy.
Mama małej córki, postanowiła uszyć jej sukienkę z koszuli męża. Wykroiła przód, tył
i rękawki sukienki oraz całość zszyła. Do gotowego ubrania przyszyła guziki.
Pani Gosia również zastosowała recykling. Uszyła dla swojego syna, nowe spodnie z starych
jeansów. Wykroiła wg miary materiał, zszyła boki i krocze spodni, na koniec przyszyła pasek
i podwinęła dół nogawek.
Kursantki zakupiły materiał etaminę, w celu uszycia bluzki koszulowej z kołnierzem.
Z gotowego wzoru z gazety Burda, wyrysowały krój na materiale i skroiły materiał. Zszyły
boki, ramiona, następnie doszyły rękawy i plisę. Po przymiarce doszyły kołnierz, usztywniany
flizeliną. Całość odprasowały i przyszyły ozdobne guziki.
Luty
Panie zakupiły filc, z którego postanowiły uszyć torebki. Po wykrojeniu wzoru, zszyły boki
i doszyły dno torebki. Następnie, wszyły podszewkę z kieszonkami na telefon i drobne rzeczy.
Doszyły również uchwyty i ozdobiły przód torebki kwiatkami z kolorowego filcu.
Kursantki z okazji nadchodzących świąt wielkanocnych, szyją lambrekiny i zasłony. Różne
wzory wyrysowały na materiale, następnie wylamowały dół skosówką, a do góry wszyły
taśmę usztywniającą.
Marzec
Panie szyją baskinki do bluzki klasycznej. Wykroiły na podkroju półkole o długości 35 cm,
wg obwodów pasa. Następnie zszyły jeden bok i podwinęły dół baskinki, a do góry wszyły
paseczek.
Święta już blisko, szyliśmy z tej okazji serwetki do koszyka wielkanocnego. Z białego atłasu,
wykroiły koła i obszyły koronką oraz przyszyły kwiatki.
Pani Agnieszka uszyła sobie płaszcz wiosenny. Z gotowego wzoru w gazety Burda,
wyrysowała formę i wykroiła z bukli wszystkie elementy. Następnie zszyła całość i doszyła
kołnierz oraz kieszenie.
Kursantki szyją podszewkę do spódnicy. Po skrojeniu według wymiarów pasa, bioder
i długości podszewki, zszyły boki oraz dół. Następnie doszyły podszewkę do spódnicy.
KWIECIEŃ
Panie na jednych z zajęć, stworzyły opaski na głowę. Wykroiły z materiału „polar” dany krój

i zszyły ściegiem zigzakowym.
Jedna z kursantek postanowiła wymienić podszewkę w kurtce. Po wypruciu starej, należało ją
wyprasować i według niej skroić nową. Następnie zszyto złączenia, wyprasowano, i ręcznie
wszyto ściegiem zaciąganym.
Panie zakupiły skóropodobny materiał na spódniczki. Po skrojeniu, zszyły boki, podwinęły
dół, wszyły zamek i pasek do góry.
Na kolejnym zajęciu zostały uszyte lambrekiny do pokoju. Każda z kursantek wymyśliła swój
wzór, skroiły materiał, zszyły środek i wylaminowały brzegi skosówką. Do góry wszyły
sztywnik.
MAJ
Kursantki na jednym z zajęć, skroiły zasłony z szantungu i poduszki ozdobne. Boki materiału
podwinęły podwójnym ściegiem, do góry wszyły taśmę ozdobną. Poduszki złożyły na pół,
zszyły boki i ozdobiły brzegi ściegiem falistym.
Na kolejnym kursie szyto bluzki z długim rękawem. Z gazety „burda” odrysowano formę,
według niej skroiły bluzkę i zszyły. Następnie doszyto rękawy, kołnierz, plisę i guziki.
Następnym pomysłem na kursie było uszycie firan. Do górnej krawędzi panie wszyły taśmę
„smok”, a boki podwinęły podwójnie.
Jedna z kursantek skroiła z materiały „sztruks” wąskie spodnie. Zszyła boki, doszyła pasek
i zamek. Szwy rozprasowała o podwinęła dół spodni.
CZERWIEC
Na jednym z zajęć panie szyły fartuszek dla dziecka. Z kolorowego materiału wykroiły wzór
małego fartucha. Boki zszyły i na przodzie wyhaftowały misia.
Kolejnym zadaniem pań, było uszycie sukienki z szyfonu haftowanego na podszewce. Po
ściągnięciu z gazety „burda” fasonu, wykroiły elementy sukni i zszyły całość. Następnie
poprawiły szczegóły i odprasowały całość.
Kursantki uszyły zasłony z dwukolorowego materiału. Na dole, górnego materiału innego
koloru doszyły kolejny materiał innego koloru na odległość 40 cm. Do góry wszyły taśmę,
a boki odszyły podwójnym szwem.

2. Jacek Piłatyk – Nauka gry na instrumentach klawiszowych

3. Jacek Piłatyk – Chór „Akord”

4. Maria Zuber – Kameraliści Miasta Lędziny

5. Anna Musioł – Zespół dziecięco – młodzieżowy – „Radość”

Zespół dziecięco - młodzieżowy "Radość" liczy 10 dziewczyn w wieku 10 do 15 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.
Program zajęć był propozycją realizowania edukacji muzycznej wśród dzieci i młodzieży w
formie zajęć pozalekcyjnych. Dawał możliwość rozwijania uzdolnień muzycznych, kształtował
zainteresowania muzyczne, przygotowywał do świadomego i aktywnego uczestniczenia w
kulturze muzycznej. Młodzież swoje umiejętności i wiedzę prezentowała w formie występów
na uroczystościach lokalnych i muzycznych konkursach, przeglądach, festiwalach
regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.
Realizacja programu przyczyniła się do rozwijania umiejętności muzykowania w zespole,
rozbudziła twórcze postawy oraz wpłynęła na wrażliwość estetyczną dzieci i młodzieży,
kształtując ich jako świadomych odbiorców sztuki. Ważny też jest aspekt wychowawczy zajęć,
gdzie członkowie zespołu kształtowali w sobie poczucie odpowiedzialności, systematyczności,
świadomego wykorzystania czasu wolnego oraz umiejętność współdziałania w grupie.
CELE ZAJĘĆ:
♪ kształcenie poprawnego oddechu, wydłużenie frazy oddechowej;
♪ kształcenie poprawnej dykcji poprzez ćwiczenia;
♪ rozwój umiejętności operowania aparatem głosowym: intonacja, dynamika;
♪ kształcenie umiejętności śpiewu w brzmiącym dwugłosie, trzygłosie;
♪ wdrażanie do odpowiedzialności za pracę zbiorową;
♪ rozwój osobowości poprzez współpracę ze środowiskiem;
♪ kształtowanie postaw społecznych;
♪ rozwijanie postaw twórczych;
♪ nuka kultury osobistej oraz scenicznej;
♪ pokonywanie własnych barier, oswajanie się ze sceną i szeroką publicznością;
Ponadto w skład repertuaru zespołu wchodzą piosenki o różnorodnej tematyce - w zależności
od potrzeb:
● MOKu - spotkania środowiskowe;
● tematyki konkursów, przeglądów, festiwali w których zespół brał udział:
- okazjonalne - ekologiczne;
- z repertuaru dziecięco - młodzieżowego;
- pieśni ludowe;
- kolędy i pastorałki;
- religijne.
Istotnym zadaniem zajęć koła zainteresowania muzycznego jest uświadomienie sobie korzeni
i tradycji kulturalnych oraz wyrobienie w dzieciach i młodzieży z jednej strony poczucia
tożsamości własnej i narodowej, z drugiej zaś - tolerancji w stosunku do odmienności do
innych kultur i obyczajów. Ostatecznym celem nauczania jest wszechstronny rozwój pełnej
i twórczej osobowości dzieci i młodzieży.
Zespół dziecięco - młodzieżowy "Radość" bierze czynny udział w spotkaniach
okolicznościowych, konkursach, przeglądach i festiwalach w środowisku lokalnym
i regionalnym:
 24 finał Wielkiej Orkiestry Pomocy Świątecznej /10.01.2016/
 VII Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek w Lędzinach /21.01.2016/

 Gala VII Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Jasełek w Lędzinach / 30.01.2015/

II miejsce w kategorii zespoły wokalne
Sukcesy indywidualne członków zespołu:
Dominika Centner - II miejsce w kategorii soliści i duety
 Koncert Kolęd i Pastorałek w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 2

w Lędzinach /29.01.2016/
 Wielkanocny Konkurs Plastyczny „Tradycje śląskie wczoraj i dziś” – śląskie kroszonki, –
kartki wielkanocne" - prezentacja programu artystycznego /23.03.2016/
 I etap XIII Przeglądu Piosenki Dziecięcej im. Adolfa Dygacza

"Śląskie Śpiewanie" w Lędzinach / 14.04.2015/
 Przegląd Finałowy XIII Przeglądu Piosenki Dziecięcej im. Adolfa Dygacza

"Śląskie Śpiewanie" w Koszęcinie /08.06.2016/
 Chorzowskie Centrum Pieśni i Tańca - odbiór nagrody XIII Przeglądu Piosenki Dziecięcej

im. Adolfa Dygacza Śląskie Śpiewanie" /15.06.2016/
I miejsce w kategorii zespoły wokalne z kapelą ludową
 Uroczystość środowiskowa "Najlepsi Absolwenci Lędzińskich Szkół"- prezentacja

programu artystycznego / 22.06.2016/
Wyróżnienie i nagrodzenie Zespołu Radość przez Burmistrza Miasta Lędziny za zajęcie
I miejsca w XXIII Finale Śląskiego Śpiewania w Koszęcinie oraz Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Kultury w Lędzinach za dotychczasowe sukcesy i promowanie miasta.
 Eliminacje Festiwalu Piosenki Dziecięcej "TĘCZOWE PIOSENKI" im. Jana Wojdaka

w Bieruńskim Domu Kultury "Jutrzenka" / 05.11.2016 /
Sukcesy indywidualne członków zespołu:
Patrycja Ochojska - udział w kategorii soliści
Weronika Żerańska - udział w kategorii soliści
 "Literatura Regionalna Siłą Wspólnoty" - spotkanie z Alojzem Lysko - prezentacja pieśni

śląskich
 Międzynarodowy Konkurs Kolęd i Pastorałek w Będzinie.

Przesłuchanie w Domu Kultury Katowice - Szopienice /14.12.2016/
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 umuzykalniające są niezbędne w zgłębianiu tajników szeroko pojętej
sztuki, służą realizacji pasji i zainteresowań muzycznych wśród dzieci i młodzieży.

6. Franciszek Moskwa – Zespół „Lędzinianie”

Środowisko kulturowe jest nieodzownym warunkiem życia i rozwoju człowieka, który w niej
wzrasta i może wpływać na jej cechy. Kultura regionalna zawiera w sobie najbardziej
przyswajalne dla człowieka wartości, głównie ukształtowane przez rodzime środowisko.
Dlatego też Zespół Regionalny „Lędzinianie” bierze aktywny u dział w imprezach
organizowanych w mieście .
W 2016 roku w zespole było13 osób, w tym czterech członków kapeli.
Zespół wystąpił 14-krotnie w tym:
Styczeń -kolędowanie w Przedszkolu Nr 2 w Hołdunowie
-biesiada „Powróćmy jak za dawnych lat”
Kwiecień -rejonowy Przegląd Śląskiego Śpiewania
-uroczystości XXV-lecia Samorządności Kościół św. Klemensa
- występ na uroczystej sesji
Maj - ognisko dla Lędzińskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich
rodzin.
- występ na jubileuszu 80-lecia SP-2 w Hołdunowie
Czerwiec - finał Śląskiego Śpiewania Koszęcin 2016
- występ części zespołu na Juwenaliach w Mysłowicach.
Sierpień - festyn na placu farskim
Październik - inauguracja UTW Lędziny
Listopad - oprawa spotkania lędzińskich jubilatów
- przegląd pieśni Chrześcijańskiej (III-miejsce)
Grudzień - gala przeglądu w kościele Matki Bożej Różańcowej
Zespół spotyka się cyklicznie w każdą środę na próbach i zaprasza wszystkich chętnych do
śpiewania.

7. Sabina Czarnecka – Twórczy Świat Malucha
Czas wolny w rozwoju dzieci oraz młodzieży jest bardzo istotny i ważny. Umiejętne
wykorzystanie go stanowi współcześnie dla rodziców wyzwanie. Z pomocą wychodzą
naprzeciw różne instytucje, np. szkoły, świetlice czy miejskie ośrodki kultury, proponując
różnego rodzaju zajęcia, rozwijające zainteresowania młodych ludzi.
Zajęcia plastyczne stanowią właśnie jedną z form wypełniania czasu wolnego dzieci
i młodzieży, należąc równocześnie do jednych z najprzyjemniejszych form aktywności
twórczej. 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.
Ważną zaletą zajęć plastycznych, w przypadku najmłodszych grup jest także
wspomaganie rozwoju motoryki małej.
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 „Twórczy Świat Malucha” odbywające się w Miejskim Ośrodku
Kultury w Lędzinach w miesiącach styczeń czerwiec realizowane były w jednej grupie,
mieszanej wiekowo (6-12 lat). Ze względu na dużą rozbieżność wiekową, zajęcia są dzielone
na poziom łatwiejszy i trudniejszy. Na przykład dzieci starsze wykonując tą samą technikę
plastyczną co dzieci młodsze, wykonują ją na wyższym, trudniejszym poziomie. Zajęcia
odbywały się cyklicznie raz w tygodniu i trwały dwie godziny zegarowe. Jednakże po
przerwie wakacyjnej, czyli od października, kiedy tworzą się nowe grupy zajęciowe,
struktura zajęć została zmieniona. Twórczy Świat Malucha został podzielony na dwie grupy
wiekowe 4-6 lat oraz 7-13 lat, każda z grup w tygodniu ma 1 godzinę zegarową zajęć. Podział
ten umożliwi każdej z grup większy rozwój.
Podczas zajęć realizowane są następujące cele:


Stymulacja ogólnego rozwoju dziecka;



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) „Zimowy krajobraz za oknem mojego domu” malowanie pastą do zębów na kolorowym tle oraz wycinanie i nauka tworzenie śnieżynek z papieru.
W miesiącu styczniu zostały zrealizowane tylko jednej zajęcia z powodu mojej
długotrwałej choroby. Tworzono prace jedną z bardziej lubianych technik. Dzieci bardzo lubią
wykorzystywać w czasie zajęć materiał, który na co dzień wykorzystywany jest w innym celu,
dzięki temu uczą się różnorodnego używania materiałów codziennego użytku.
LUTY
W miesiącu lutym przeprowadzono zajęcia o następującej tematyce:
1) „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę – plakat, technika wydzieranki. Maski
karnawałowe – papieroplastyka. Roślinne motywy – kolorowanki i bazgranie.
2) „Święto zakochanych – Walentynki 2016- tworzenie kartek, ramki na zdjęcia
w kształcie serca oraz serca z papierowej wikliny (dzieci starsze)
3) Wycieczka do lodowej krainy” – świat pingwinów z rolek po papierze toaletowym
oraz orgiami kółkowego. Mój ulubiony sport zimowy – rysunek pastelami (dodatkowa praca dla dzieci starszych)
4)

Magiczne zawijasy – quilling=- nauka nowej techniki w uproszczonej wersji dla

najmłodszych. Zwierzaki składaki z papieru – żyrafa i nosorożec.
W miesiącu lutym zostało zrealizowanych 8 godzin zegarowych.
W czasie zajęć lutowych zostały zrealizowane wszystkie założone cele i zadania:
dzieci poznały nowe techniki (quilling oraz orgiami kółkowe) 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. Ponadto po skończonych zajęciach dzieci sprzątały swoje
stanowisko pracy (zarówno grupa młodsza i starsza), a uważam, iż jest to istotne, aby u dzieci
wykształcił się nawyk sprzątania.
.
MARZEC
W miesiącu marcu zrealizowano następującą tematykę
1)

„Portret wewnętrzny” – malowanie oraz poznanie twórczości Arcimboldo
Giuseppe.

2) 8 marca Dzień Kobiet – kwiatki z butelek, zakrętek oraz malowanie portretu kobiety (dodatkowa praca dla dzieci starszych)
3) Wielkanocne pisanki – ozdabianie jajek styropianowych techniką dowolną oraz
tworzenie kartek wielkanocnych.

W miesiącu marcu zostało zrealizowanych 6 godzin zegarowych.
Podczas zajęć marcowych zrealizowano wszystkie założone cele i zadania: uczestnicy
koła poznali nowe techniki plastyczne (starsze dzieci decopuage, technika ta ozdabiali jajka
wielkanocne) oraz stworzyli bardzo ciekawe wytwory plastyczne. W czasie zajęć w miarę
możliwości korzystamy z materiałów codziennego użytku, wykorzystując recykling, tym
razem zostały wykorzystane butelki plastikowe oraz zakrętki. 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 marcowych głównie dotyczyła
Dnia Kobiet oraz Świąt Wielkanocnych.
KWIECIEŃ
W kwietniu zostały zrealizowane następujące zajęcia.
1) „Wiosenne tulipany – orgiami z kółek, wiosenne motyle oraz obrazy abstrakcyjne
z kleksów.
2) Zabawy z plasteliną – zagroda zwierząt, pies z orgiami oraz świat Dinozaurów –
wydzieranka.
3) Sztuka malowania palcami – wiosenne motyle i kwiaty. Motyl z rolki po papierze
toaletowym.
4) Stonoga z rolek. Malowanie farbami za pomocą gąbki. Rysunek – moja podróż kosmiczna (starsze dzieci)
W czasie zajęć kwietniowych zrealizowano 8 godzin zegarowych. Zostały
zrealizowane wszystkie założone cele i zadania: uczestnicy koła poznali nowe techniki
plastyczne
i stworzyli bardzo ciekawe wytwory plastyczne. Po raz kolejny dzieci potwierdziły, iż jedną
z ulubionych ich technik jest malowanie palcami. Technika ta sprawia im wiele radości
i zabawy.
MAJ
W czasie zając majowych zrealizowano następujące zajęcia:
1) „Tworzenie prezentów na dzień Mamy. Portret Mamy oraz koszyczek z kwiatami
(dzieci starsze.
2) „Dzień Mamy” – papieroplastyka – kartki okolicznościowe oraz tworzenie serc
z masy solnej.
3) Ozdabianie serc z masy solnej techniką dowolna (decoupage, cekiny, akwarele.
Kwiaty z bibuły.
4) Muzykoterapia – malowanie palcami do muzyki klasycznej obrazów abstrakcyjnych. „Moja rodzina” – portret wykonany farbami.
W czasie zajęć majowych zrealizowano 8 godzin zegarowych. Tematyka zajęć

majowych skupiona była wokół dnia Matki, tworzono podarunki dla mam. Dodatkowo po raz
pierwszy wprowadzono na zajęciach element muzykoterapii, dzieci malowały do muzyki
klasycznej abstrakcyjne obrazy. Powstały bardzo ciekawe prace oraz zauważyłąm pozytywne
opinie na temat tego typu zajeć.
Ponadto 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. Pracowali z zaangażowaniem,
przykładając coraz większą uwagę do dokładności oraz estetyczności.
CZERWIEC
W miesiącu czerwcu zrealizowana następującą tematykę zajęć:
1) „Malowanie twarzy: - Dzień Dziecka.
2) Wakacyjne marzenia – pastele. Małe zoo - origami przestrzenne- żyrafa, lew oraz
słoń.
3) Moje plany wakacyjne – kolaż. Podróż podwodna - origami.
4) Skarbonka świnka – masa papierowa. Zakończenie zajęć – podsumowanie, podziękowanie za uczestnictwo.
W czerwcu zostało zrealizowanych 8 godzin zegarowych. Czerwcowe zajęcia
umożliwiły realizacje wszystkich celów i zadań. W czerwcu utrwalono poznane wcześniej
techniki origami (kółkowego oraz przestrzennego) oraz dzieci poznały ciekawą technikę
tworzenia skarbonek wykorzystując masę papierową. Zajęcia czerwcowe były ostatnimi, gdyż
w czasie wakacji zajęcia się nie odbywały. Dlatego też, na ostatnich zajęciach przed
wakacjami został podsumowany cały dorobek uczestników oraz dzieci zostały pożegnane
małym słodkim poczęstunkiem.
Od październiku zajęcia zostały wznowione, jednakże w nowej strukturze
organizacyjnej, gdyż tworzyły się nowe grupy uczestników. Twórczy Świat Malucha został
podzielony na dwie grupy wiekowe 4-6 lat oraz 7-13 lat, każda z grup w tygodniu ma
1 godzinę zegarową zajęć. Podział ten umożliwi każdej z grup większy rozwój, ponieważ
zróżnicowanie umiejętności manualnych dzieci między 4 a 10 rokiem jest zbyt duże, aby
dzieci mogły mieć zajęcia w tej samej grupie wiekowej. W przypadku pierwszej grupy
wiekowej głównym celem zajęć jest przede wszystkim dobra zabawa, rozwój kreatywności
i wyobraźni oraz opanowanie podstawowych umiejętności manualnych takich jak: wycinanie,
odrysowanie od szablonu, poprawne trzymanie kredek oraz kolorowanie. Natomiast
w starszej grupie do głównych celów i zadań zajęć należą: rozwój zainteresowań
plastycznych, nauka ciekawych technik plastycznych oraz rozwój ekspresji twórczej.
PAŹDZIERNIK
W miesiącu październiku zostały zrealizowana następująca tematyka:

GR. I
1) Zajęcia organizacyjne, przedstawienie regulaminu zajęć oraz zasad BHP.
„Ludziki z liści”.
2) „Jesienny wazon z liści” oraz kolorowanie.
3) Jesienne słoneczniki – wydzieranka z bibuły.
4) Rudy listek – wykorzystujemy rolki z papieru toaletowego.
5) Ćwiczymy motorykę małą kolorowanki i wycinanki.
GR. 2
2) 1) Zajęcia organizacyjne, przedstawienie regulaminu zajęć oraz zasad BHP. Kalkografia jesienne drzewo.
3) Stempelkowanie korkiem – jesienne drzewo.
4) Jesienne słoneczniki – malowanie na soli.
5) Bukiet z liścia – zabawy rękodzielnicze.
6) Tworzymy figurki z koralików zgrzewanych żelazkiem.
Podczas pierwszych zajęć dzieci oraz ich rodzice zostali zapoznani z regulaminem
zajęć i pracowni plastycznej oraz zasadami BHP.

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. Grupy były stałe
liczyły około kilkunastu osób. Zrealizowano 10 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.
Tematyka zajęć głównie dotyczyła aktualnej pory roku jesieni.
LISTOPAD
Zrealizowano następującą tematykę:
GR. 1
1) Ocean – orgiami płaskie z kółek
2) Jesienny słonecznik – suche pastele.
3) Jesienny wazon z liśćmi – odbijanki z liści malowanych farbami.
4) Kartki świąteczne – papieroplastyka.
GR.2
1) Tworzenie biżuterii artystycznej z koralików.
2) Szyjemy zwierzaki z filcu.

3) Jesienny krajobraz – malowanie farbami na soli.
4) Masa solna – tworzenie ozdób choinkowych.
W listopadzie zrealizowano 6 godzin zegarowych. W Obu grupach uczestnicy zostali
zapoznani z nowymi technikami plastycznymi. Podczas zajęć listopadowych zrealizowano
wszystkie założone cele i zadania: uczestnicy stworzyli bardzo ciekawe wytwory plastyczne.
Tematyka zajęć była zróżnicowana, głównie jeszcze dotyczyła jesieni.
GRUDZIEŃ
W miesiącu grudniu przeprowadzono zajęcia o następującej tematyce:
GR. 1
1) „Święty Mikołaj” – papieroplastyka.
2) Bałwanki solne – malowanie na soli.
3) Malowanie i ozdabianie figurek gipsowych.
GR. 2
1) Malowanie i ozdabianie masy solnej tworzonej na poprzednich zajęciach.
2) Tworzenie figurek gipsowych na upominki świąteczne.
3) Malowanie i ozdabianie figurek gipsowych.
Podczas zajęć grudniowych zrealizowano wszystkie założone cele i zadania: uczestnicy
koła poznali nowe techniki plastyczne i stworzyli bardzo ciekawe wytwory plastyczne.
W związku z zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia tematyka zajęć głównie dotyczyła
świąt. Stworzono piękne upominki dla bliskich.
Podsumowując dzieci uczestniczące na zajęciach rozwijali

swoje zainteresowania

plastyczne, opanowywali zdolności manualne oraz poznawali ciekawe techniki plastyczne
i rękodzielnicze. Panująca atmosfera przyjaznej, twórczej pracy sprzyjała powstawaniu więzi
w grupie, wyzwalała u dzieci radość tworzenia i wiarę we własne uzdolnienia. Tematyka
zajęć dobierana była stosownie do pór roku, przypadających świąt, oraz zainteresowań dzieci.
Ta różnorodność tematyczna stworzyła możliwość do wprowadzania i poznawania przez
dzieci wielu technik plastycznych. Dzieci poznały wiele ciekawych technik plastycznych
takich jak np. : orgiami, kalkografia, dekalkomania, decoupage, quilling, filcowanie,
stempelkowanie, papierowa wiklina oraz wiele innych. Uczestnicy zajęć eksperymentowali
tworząc ciekawe, bogate i pomysłowe prace. Podczas zajęć dzieci kształciły

zmysły

kompozycyjne, rozwijały wrażliwość, estetyczną wyzwalała się u nich radość tworzenia.
Czynniki te sprzyjały wzmożonej ich aktywności, rozbudzały ich pasję poznawczą, pozwoliły
uwierzyć we własne możliwości i uzdolnienia jak również wyrabiały

poczucie

odpowiedzialności za sumienne wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków.
Systematycznie prowadzone wystawy prac plastycznych w sali stały się swoistą promocją

uzdolnień uczestników zajęć. Ponadto zawsze po skończonych zajęciach dzieci sprzątały
swoje stanowisko pracy, co wykształciło u tych młodych ludzi również poczucie
odpowiedzialności, sumienności i porządku.
Ważne zawsze było dla mnie to, iż dzieci z zajęć wychodziły zadowolone,
uśmiechnięte, gdyż to była informacja zwrotna, iż zajęcia się podobają.

1. Sabina Czarnecka – Rękodzieło Artystyczne
Zajęcia koła rękodzieła artystycznego 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) „Współpraca w grupie – malowanie plakatu w grupach pastą do zębów. Tworzenie
zawieszek z koralików zgrzewanych żelazkiem na ciepło.
W miesiącu styczniu zostały zrealizowane tylko jedne zajęcia, ze względu na moja
długotrwałą chorobę. Grupa uczestników była stała i wynosiła do pięciu uczestników
LUTY
Podczas zajęć lutowych zrealizowano następującą tematykę:

1) Papierowa wiklina – serca walentynkowe – poznajemy nową technikę rękodzielniczą.
2) Święto zakochanych – tworzenie kartek walentynkowych metodą quillingu.
3) Uczymy się szyć z filcu – zabawy z igłą i nitką.
4) Czynności porządkowe.
W lutym zrealizowano 7 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 nową, bardzo ciekawą technikę rękodzielniczą – papierową wiklinę,
która bardzo się spodobała uczestnikom zajęć. Technika ta ma dużo walorów, a jednym
z nich jest to, iż do jej tworzenie wykorzystuje się tylko stare gazety, czyli materiał
przetwórczy.
MARZEC
W miesiącu marcu zrealizowano następująca tematykę:
1) „Portret wewnętrzny” – malowanie oraz poznanie twórczości Arcimboldo Giuseppe.
2) Wiosenne kwiaty – technika origami.
3) Wielkanocne pisanki – technika dowolna (guilling, decoupage, filcowanie)
W marcu zrealizowano sześć godzin zegarowych, czyli odbyły się trzy zajęcia po dwie
godziny. Grupa uczestników była stała i wynosiła od pięciu do sześciu osób. Zrealizowano
wszystkie założone cele i zadania, uczestnicy poznali nową technikę

oraz twórczość

ciekawego artysty Arcimboldo Giuseppe, tworząc jego technika bardzo interesujący portret
wewnętrzny. Technika te pobudziła bardzo wyobraźnię dziewczyn oraz pozwoliła mi bardziej
szczegółowo poznać ich zainteresowania i upodobania. Ponadto tematyka zajęć dotyczyła
również świąt Wielkanocnych.
KWIECIEŃ
W miesiącu kwietniu przeprowadzono następujące zajęcia:
1) Szkicowanie wiosennego pejzażu kolorowe abstrakcje – kleks oraz origami z kółek.
2) Filcowanie na sucho – nauka tworzenia kolczyków.
3) Decoupage – technika rękodzielnicza – zdobienie szklanych butelek.
4) Sztuka plecienia z żyłek.
W miesiącu kwietniu zostały zrealizowane cztery zajęcia. Grupa uczestników była
stała, wynosiła pięć osób. W czasie zajęć kwietniowych dziewczyny poznały dwie nowe
techniki rękodzielnicze – filcowanie na sucho raz plecienie z żyłek. Obie z nich bardzo się
spodobały, jednakże dziewczyny zaznaczały, iż filcowanie na sucho jest trudniejsze, wymaga
więcej skupienia i cierpliwości. Warto zaznaczyć, iż zrealizowano wszystkie założone cele
i zadania.
MAJ

W czasie zajęć majowych zrealizowano następującą tematykę:
1) Prezenty na Dzień Mamy z masy solnej – serce jako ozdoba do okien.
2) Ozdabianie serc z masy solnej – tehchnika decoupage.
3) Moje upominki dla mamy – biżuteria artystyczna.
W czasie zajęć majowych zrealizowano 6 godzin zegarowych. Tematyka zajęć
majowych 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.
W miesiącu czerwcu ze względu na zgłoszenie przez rodziców, iż trzy dziewczynki nie będą
mogły uczestniczyć w zajęciach, grupa została przeniesiona wyjątkowo na zajęcia twórczego
świata malucha. Grupa realizowała dalej cele i zadania zajęć rękodzielniczych, jednakże
przychodziła w czasie zajęć grupy twórczego świata malucha.
Przeprowadzone zajęcia umożliwiły realizacje wszystkich celów i zadań. Zajęcia
czerwcowe były ostatnimi, gdyż w czasie wakacji zajęcia się nie odbywały.
W miesiącu październiku została utworzona nowa grupa uczestników zajęć. Zajęcia
odbywały się raz w tygodniu po 1,5 godziny. Uczestnikami zajedz były dziewczynki w wieku
10-15 lat, w związku z tym tematyka została dopasowana do ich zainteresowań i zdolności.
PAŹDZIERNIK
W miesiącu październiku zostały zrealizowana następująca tematyka:


Zapoznanie z zasadami BHP oraz regulaminu zajedź. Szkic - jesienne drzewo.



Technika kalkografi – jesienne drzewo.



Malowanie na puzzlach – jesienny las.



Wyszywanie z filcu zwierzątek.



Figurki z koralików zgrzewanych żelazkiem.
Podczas pierwszych zajęć grupa została zapoznana z regulaminem zajęć oraz

regulaminem pracowni plastycznej oraz zasadami BHP. Zajęcia październikowe były
pierwszymi zajęciami po wakacyjnej przerwie, grupa uczestników się zmieniła, choć kilka
dziewczynek uczęszczało na zajęcia także przed wakacjami. Zajęcia październikowe
pozwoliły przede wszystkim poznać grupę, jej możliwości, zdolności oraz poziom
umiejętności manualnych. Dostarczone informacje wykorzystałam w przygotowywaniu
kolejnych

zajęć,

zgodnych

z

uzdolnieniami

oraz

zainteresowaniami

plastycznymi

dziewczynek.. Zrealizowano 8 godzin zegarowych, tematyka zajęć był zróżnicowana głównie
dotyczyła jesieni. Zrealizowano wszystkie cele i zadania.
LISTOPAD
W miesiącu listopadzie zostały zrealizowana następująca tematyka:
1) Tworzenie biżuterii artystycznej z koralików.
2) Filcowanie na sucho – tworzenie kolczyków.

3) Papierowa wiklina – choinka cz. 1
W czasie zajęć listopadowych zrealizowano 6 godzin zegarowych Dziewczyny
poznały nowe techniki rękodzielnicze: filcowanie na sucho oraz papierową wiklinę.
W szczególności spodobały im się ta druga, do której wykorzystuje się stare gazety.
Zrealizowano wszystkie założone cele i zadania.
GRUDZIEŃ
W miesiącu grudniu została zrealizowana następująca tematyka:
1) Papierowa wiklina cz. 2 – dokańczanie plecienia.
2) Malowanie choinek z papierowej wikliny oraz tworzenie figurek gipsowych
(Choinki, anioły, Mikołaj, itp.)
3) Malowanie farbami figurek gipsowych oraz tworzenie stroików świątecznych.
placów oraz wymagają cierpliwości i skupienia.
W miesiącu grudniu zostało zrealizowanych 4,5 godzin zegarowych. 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.
Podsumowując

dziewczynki

uczestniczące

na

zajęciach

rozwijały

swoje

zainteresowania plastyczne, opanowały zdolności manualne oraz poznały ciekawe techniki
plastyczne i rękodzielnicze.

Panująca atmosfera przyjaznej, twórczej pracy

sprzyjała

powstawaniu więzi w grupie, wyzwalała u nich radość tworzenia i wiarę we własne
uzdolnienia. Tematyka zajęć dobierana była stosownie do pór roku, przypadających świąt,
oraz zainteresowań grupy. Dziewczyny opanowały w większym oraz mniejszym stopniu wiele
technik plastycznych oraz rękodzielniczych: np. orgiami, kalkografia, dekalkomania,
decoupage, quilling, filcowanie na sucho i mokro, papierowa wiklina oraz wiele innych.
Uczestnicy zajęć eksperymentowali tworząc ciekawe, bogate i pomysłowe prace. Podczas
zajęć kształciły zmysły kompozycyjne, rozwijały wrażliwość, estetyczną wyzwalała się u nich
radość tworzenia. Czynniki te sprzyjały wzmożonej ich aktywności, rozbudzały ich pasję
poznawczą, pozwoliły uwierzyć we własne możliwości i uzdolnienia jak również wyrabiały
poczucie odpowiedzialności za sumienne wywiązywanie się z przyjętych na siebie
obowiązków. Ponadto zawsze po skończonych zajęciach dzieci sprzątały swoje stanowisko
pracy, co wykształciło u tych młodych ludzi również poczucie odpowiedzialności,
sumienności i porządku.
Ważne zawsze było dla mnie to, iż dzieci z zajęć wychodziły zadowolone,
uśmiechnięte, gdyż to była informacja zwrotna, iż zajęcia się podobają.
1.

Dawid Kiełbasa – Nauka gry na gitarze

Od początku 2015 roku Koło Gitarowe cieszyło się dużą popularnością. Na zajęcia
uczestniczyło regularnie 13 - 15 osób, Były utworzone trzy grupy o różnym stopniu

zaawansowania:
Dwie grupy początkujące (gitara klasyczna/akustyczna): Do niej należały dzieci w
wieku do około 7 do 12 lat. Większość z nich miała pierwszy raz styczność z gitarą lub grały
dopiero kilka miesięcy. 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.
Grupa średnio-zaawansowana – (gitara akustyczna/elektryczna): Była to grupa
utworzona z młodzieży w wieku 10 – 14 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.
Od październiku 2016 roku, kiedy rozpoczął się nowy rok szkolny w zajęciach
uczestniczyć zaczęło około 10 nowych gitarzystów. Utworzyli oni ponownie dwie grupy
początkujące, natomiast gitarzyści grający w MOKu w poprzednim roku szkolnym utworzyli
grupę bardziej doświadczoną i uczyli się kolejnych utworów muzyki rozrywkowej. Od
października w zajęciach uczestniczyło regularnie około 12-15 osób.
Dawid Kiełbasa

2. Bogusław Żogała – Koło historyczno-regionalne
W drugiej połowie sezonu 2015/2016 i pierwszej sezonu 2016/2017, kontynuowano założenia
przyjęte od początku działalności, które realizowano na poniedziałkowych spotkaniach (22
spotkania do czerwca 2016 roku i 10 spotkań w kolejnym sezonie).
W ramach współpracy z Kozami, 2 lutego 2016 roku w holu Urzędu Miasta odbył się
wernisaż wystawy malarstwa Henryka Reczko z Kóz i prelekcja Bartłomieja Jurzaka z
Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz, pt. „Kozy – Hołdunów. Wspólna
historia”.
Inne organizowane prelekcje miały już miejsce na lędzińskim Placu Farskim :
2016.04.07 – „Stroje ludowe w woj. Śląskim” – Agnieszka Szymula kustosz Działu Etnologii
Muzeum Miejskiego w Tychach.
2016.05.12 – „Historia pożarnictwa na Śląsku” – Dariusz Falecki Naczelnik Wydziału
Naukowo – Oświatowego Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.
2016.10.20 – „Lędziny w XVIII wiecznej kartografii” – Jan Gąsior z Klubu MCK Tychy –
Wilkowyje.
W wyniku połączonych sił koła turystycznego i koła historyczno – regionalnego,
postanowiono realizować programy edukacyjne w terenie, mające za zadanie, na wycieczkach
przybliżać

mieszkańcom

wspólną

historię.

Pierwszy

taki

projekt

zrealizowano

2 czerwca ubiegłego roku, podczas wyjazdu do opactwa Benedyktynek w Staniątkach i do
Niepołomic. Jako, że pomysł się przyjął z pozytywnym odzewem, kolejny wyjazd
zorganizowano 24 września do Miechowa, Racławic i Niezwojowic.
Uczestnicy spotkań w ramach koła, regularnie uczestniczą w prelekcjach, sympozjach
i kameralnych spotkaniach, organizowanych przez Muzeum Miejskie w Tychach, Muzeum
Miasta Mysłowice, Mysłowicki Detektyw Historyczny, czy w ramach projektu „Historia

Śląska Widziana Inaczej”, jak i cyklicznych spotkań „Beranie i łosprowianie o Wilkowyjach”,
co owocuje wymianą doświadczeń, kontaktów i pozyskiwaniem nowych prelegentów.
Osoby związane z kołem historyczno – regionalnym chętnie dzielą się wiedzą, zdjęciami
i swoimi pamiątkami, które wykorzystano m. in. na wystawie w Gimnazjum nr 2 z okazji
80 – lecia istnienia szkoły (14 maja 2016 roku), czy podczas wystawy w kościele
ewangelickim w Hołdunowie z okazji wystawy „Bóg, słowo i obraz” towarzyszącej
obchodom 30 rocznicy konsekracji hołdunowskiego kościoła (27 listopada 2016 roku).
Na cotygodniowych spotkaniach wspólnie analizowane są zdobywane dokumenty, omawiane
i identyfikowane stare fotografie, badane mapy, referowane spotkania wyjazdowe
i zapoznawanie się na bieżąco z czasopismami o tematyce historycznej i nowymi publikacjami
o tematyce historyczno – regionalnej. W ramach spotkania 14 listopada ubiegłego roku,
oprowadzono przybyłych gości (m. in. Bartłomiej Jurzak z Kóz, wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego Marek Spyra) po hołdunowskich obiektach sakralnych
i zapoznano z przedmiotami zasługującymi na godniejsze siebie miejsca.

3. Bożena Sikora – Rytmika dla najmłodszych
W roku 2016 zajęcia rytmiki odbywały się w dwóch Lędzińskich placówkach: Miejskim
Ośrodku Kultury oraz w budynku przy Placu Farskim. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i
trwały 40 minut.
Przeznaczone były dla najmłodszych i cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem. Rytmika prowadzona była w dwóch grupach wiekowych; młodszej 3-4
i starszej 5-7 lat, co pozwalało na obcowanie z muzyką głównie dzieciom w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Nierzadko na zajęciach pojawiały się też młodsze dzieci,
dla których kontakt z innymi był pierwszą formą zawierania znajomości i możliwością
wspólnej zabawy z wykorzystaniem muzyki. W ciągu całego roku w zajęciach uczestniczyło
bardzo dużo dzieci z Lędzin i okolic. Liczba stałych uczestników bywała zmienna. Średnia
liczba osób uczestniczących w zajęciach to około 25 dzieci.
Zajęcia rytmiki służą rozwojowi najmłodszych, kształtują ich wrażliwość
muzyczną i rozwijają dyspozycje muzyczne. Dzieci przełamują swoją nieśmiałość, ograniczenia
i bariery. Podejmując nowe zadania i wykonując polecenia, uczą się samodzielności.
Zaczynają zwracać uwagę na to, co w muzyce stałe i zmienne. Uczą się uważnie wsłuchiwać w
teksty, rozpoznawać charakter utworów i wyrażać to ruchem. Kształtują również swoje
poczucie rytmu, uczą się dyscypliny, koncentracji i współpracy w grupie. Dzieci bardzo chętnie
uczą się nowych piosenek i pojęć muzycznych, które potem z ochotą wykorzystują.
Rytmika pozwala zaspokoić najmłodszym potrzebę ruchu, uczy zgodnego
poruszania się z muzyką i uwrażliwia na piękno. Zabawy ruchowe ze śpiewem rozwijają
wyobraźnię maluchów. Dzieci potrafią kojarzyć muzykę z pozytywnymi przeżyciami i radością
jaką może sprawiać ruch i taniec. Najmłodsi integrują się i tworzą więź z rodzicami przez
wspólne wykonywanie ćwiczeń. Tematyka zajęć krąży wokół danej scenerii, jest nią np. pora
roku czy wypadające okazje i święta. Przez wielokrotne wykonywanie piosenek dzieci uczą się
tekstów, ćwicząc swoją pamięć muzyczną.
Dzieci uczą się współpracy w parze, w grupie ale również samodzielnego
myślenia i uważnego słuchania. Reagują na zmiany zachodzące w rejestrach, rytmie,

dynamice, artykulacji, barwie. Dzięki uczęszczaniu na zajęcia bez problemu potrafią dostrzec
różnice w muzyce, które działają na zasadzie kontrastu, np. forte-piano, szybko-wolno,
wesoło-smutno, czy wysoko-nisko. Na każdą zmianę reagują odpowiednio ruchem czy
gestem. Każde rozpoznanie zmiany w muzyce to dla dziecka niezwykły sukces, który rozwija
jego słuch muzyczny i wysokościowy. Taka umiejętność może przerodzić się w chęć głębszego
odkrywania muzyki np. przez naukę gry na jakimś instrumencie muzycznym. Podczas zajęć
wykorzystywane są instrumenty perkusyjne, a zabawy z ich udziałem dają najmłodszym wiele
radości i kształtują ich poczuciu rytmu.
Podczas zajęć dzieci mają możliwość wysłuchania barw różnych instrumentów.
Ćwiczenia polegające na odpowiednim dopasowaniu obrazków do słuchanych fragmentów,
uczą rozpoznawania kształtu, sposobu gry i brzmienia poszczególnych instrumentów.
Pojawiają się również ćwiczenia w rozróżnianiu większych składów instrumentalnych, jak np.
kwartety, kwintety, czy orkiestra.
Następnym ważnym elementem jest śpiew. Gama durowa wykonywana jest
z solmizacją w postawie siedzącej, gdzie wspólnie pokazywany jest kierunek melodii. Duże
znaczenie odgrywa też dynamika, która jest nieodzowną częścią utworu muzycznego. Teksty
piosenek recytowane są nie tylko po to, by lepiej je zrozumieć i łatwiej się ich nauczyć, ale też
by zachować odpowiedni rytm i tempo.
Muzyka klasyczna ukazuje nieco poważniejszy obraz kompozytorski.
Wykorzystując przy niej kolorowe pompony i taneczne ruchy staje się przyjemna, łatwa w
odbiorze, wyczekiwana i z ochotą tańczona przez najmłodszych.
W grupie młodszej królują zabawy kształtujące orientację w schemacie ciała
i przestrzeni. Dzieci chętnie pokazują części ciała wykonując przy tym charakterystyczne dla
nich czynności. Jest to jedna z najłatwiejszych zabaw, którą potrafią wykonać nawet najmłodsi
uczestnicy. W tej grupie przeważa śpiew z powtarzającym się refrenem
o zrozumiałym tekście, rytmie i łatwej melodii. Piosenki ilustrowane są ruchem, pojawia się
również improwizacja ruchowa.
W grupie starszej materiał poszerzany jest o trudniejsze pojęcia muzyczne,
bardziej zaawansowane kroki, trudniejsze piosenki i układy taneczne. Przy pomocy obrazków
dzieci poznają nuty o różnych wartościach rytmicznych, uczą się je zapisywać i określać czas
ich trwania. Wystukują skomplikowane ćwiczenia rytmiczne i podejmują próby
samodzielnego ich wykonywania.
Podsumowując, zajęcia rytmiki są wspaniałą formą spędzenia wolnego czasu.
Obserwując najmłodszych łatwo dostrzec ich ogromną radość. Przez uczestnictwo
w zajęciach dzieci mogą zaspokoić potrzebę ruchu, a przy okazji wiele się nauczyć. Zajęcia
dają możliwość wspólnej zabawy z wykorzystaniem muzyki i wspaniale wpływają na rozwój
dziecka. Zadowolone dzieci i uśmiechnięci rodzice po spędzonej rytmice, są świetnym
dowodem na potrzebę istnienia tego typu zajęć.

4. Janusz Gondzik i Józef Kaleta – Szachy – MOK

5.

Józef Kaleta – Szachy - Szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 1 w Lędzinach

6. Józef Kaleta – Szachy - Zespół Szkół w Goławcu

7. Marta Zapert – Taniec nowoczesny
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 poniedziałki

od godziny 16 do 17.00. Dzięki dobrej reklamie, którą przygotował MOK na zajęcia chodziło
zdecydowanie więcej dzieciaków niż w ubiegłym roku. Na zajęcia przychodzi średnio 15-20
tancerek.
Dzieci uczą się choreografii z dance aerobiku, hip-hopu, dance hallu, zumby. Dodatkowo
poznają ćwiczenia wzmacniające na poszczególne partie mięśniowe oraz ćwiczenia
rozciągające.
Dzieci bardzo chętnie uczęszczają na zajęcia, są zaangażowane, chętne do poznawania
nowych układów. 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 duża frajdę.
Na Facebooku utworzyłam grupę dla tancerzy. Układy z zajęć nagrywałam, a potem
wrzucałam na grupę. Dzięki tej grupie dzieci mogą pochwalić się swoimi umiejętnościami
rodzicom oraz znajomym oraz dzięki nagraniom mogły zauważyć swoje błędy
i niedociągnięcia, a następnie je poprawiać.

1. Magdalena Konopka – Zumba
1. Opis zajęć
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 – rozluźnianie i rozciąganie mięśni po
zakończeniu części właściwej 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.
2. Program realizowany w okresie II półrocza 2015/2016
W II semestrze roku 2015/2016 uczestniczki zapoznały się z dwoma podstawowymi
rytmami tanecznymi opracowanymi przez twórcę zumby Alberto „Beto” Pereza: cumbią oraz
reggaetonem. Każdy z tych rytmów posiada warianty zmiany rytmu, tempa i kierunku,
a także dodatkowo elementy fitness. Następnie klientki zapoznały się z podstawami rytmów z
zakresu programu zumba basic 2: flamenco, tango, taniec brzucha. Zakończenie stanowiło
powtórzenie wszystkich rytmów oraz naukę strechingu.
3. Program realizowany w okresie I półrocza 2016/2017
Drugi rok zajęć będzie przebiegał dwutorowo. Z jednej strony uczestniczki będą
utrwalać wiadomości z zakresu podstawowych rytmów. Z drugiej strony większy nacisk
zostanie położony na naukę samej techniki tańca.
I semestr obejmował przypomnienie czterech podstawowych rytmów: merengue, salsa,
cumbia, reggaeton. Na powtórzenie składała się zarówno nauka kroków charakterystycznych
dla danego rytmu, jak i przypomnienie całych układów choreograficznych (ze zmianą rytmu,
tempa i kierunku). Jednocześnie klientki zostały zapoznane z koniecznością przyjmowania
właściwej postawy podczas wykonywania ćwiczeń oraz z technikami oddychania podczas
wysiłku. Zajęcia I semestru będą wstępem do doskonalenia techniki tańca, którą zajmiemy się
w II semestrze.
W ramach programu odbyły się także zajęcia w luźniejszej formie. Przed świętami
Bożego Narodzenia klientki bawiły się przy piosenkach świątecznych (Mariah Caraey „All
I want for Christmas is you”, Britney Spears „My only wish”, Ricky Martin „Ay, ay, ay, it's
Christmas).

Świąteczny nastrój uzupełniły czapki świętego Mikołaja, o które zadbały

uczestniczki zajęć.

4. Specyfika zajęć
Zajęcia „zumba fitness” odbywają się raz w tygodniu, we wtorki, w siedzibie MOK
w Lędzinach – Hołdunowie. Uczestnicy mają do wyboru dwie godziny (17.00 lub 18.00).
W jednych zajęciach „zumba fitness” bierze udział od 3 do 15 osób. W omawianym okresie
z zajęć korzystały wyłącznie kobiety. Wiek uczestniczek od 15 do 55 lat.

17. Anna Sandecka – Nauka kształcenia słuchu
Styczeń 2016- grupa młodsza/ zajęcia z grupą starszą nie odbyły się

W związku ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem, w styczniu w
trakcie zajęć z dziećmi po dłuższej przerwie, nauczyciel utrwalił wiadomości na
tematy:
- gama C- dur
- wartości rytmiczne w zakresie: cała nuta- do ósemki
– poznane piosenki,
Do realizacji tematów, nauczyciel wykorzystał następujące ćwiczenia:
- Śpiewanie gamy C- dur w określonym rytmie.
- Rozpoznawanie metrum.
- Śpiewanie poznanymi wartościami gamy C- dur.
- Powtórzenie piosenek z akompaniamentem.
Luty 2016- grupa młodsza/ zajęcia z grupą starszą nie odbyły się
Zajęcia z dziećmi głównie opierały się na przekazie intersomatycznym tj. słuchanie
muzyki, malowanie ilustracji. Dzieci poznały również nową piosenkę „Idzie wiosna”,
której nauczyły się na pamięć, a także poznały jej zapis nutowy.
W lutym trwały również ferie zimowe, co skutkowało odwołaniem dwóch zajęć.
Marzec 2016- zajęcia odwołane z powodu choroby nauczyciela
Kwiecień 2016- grupa młodsza/ zajęcia z grupą starszą nie odbyły się
W msc kwietniu dzieci poznały poszczególne grupy instrumentów:
- aerofony
- idiofony
- membranofony
- strunowe
Nauczyciel prezentował nagrania, żeby dzieci poznały brzmienie każdego
instrumentu z osobna. Poświęcone temu tematowi były trzy kwietniowe lekcje.
Maj 2016- grupa młodsza/ zajęcia z grupą starszą nie odbyły się
Maj to zajęcia poświęcone powtórzeniu wiadomości z całego roku, podsumowanie i
sprawdzenie tego, czego nauczyły się i czym zainteresowały się dzieci. Zajęciom
towarzyszyło wielokrotne słuchanie muzyki klasycznej, podczas którego dzieci
opowiadały o instrumentach które słyszą, o swoich wyobrażeniach podczas słuchania
utworu, a także emocjom im towarzyszącym.
Czerwiec 2016- zajęcia z obiema grupami nie odbyły się.

18.Maciej Mastalski – Koło turystyczne
Był to okres kontynuacji działalności podjętej na jesieni 2015 r.
Do końca okresu sprawozdawczego, odbyło się 16 spotkań stacjonarnych w lokalu
MOK-u oraz jedno wyjazdowe (wycieczka do Staniątek i Niepołomic) – opis wycieczki
poniżej.
Przykładowa tematyka spotkań:
- prelekcje z prezentacją komputerową, związane z turystycznymi wędrówkami
prowadzącego;
- wirtualne wycieczki po świecie połączone z prezentacją komputerową:
„Zaginione miasta”;
„Cuda Świata”;
Z cyklu wielkie rzeki świata: „Lena”;
„Śladami Castrum Romanum”;
„Kobiety Podróżniczki „Królowe Afryki”;
„Hiszpania – Maurowie – zabytki”;
- omawianie projektów przyszłych wycieczek;
- propozycje tematów kolejnych spotkań;
Po każdym spotkaniu odbywa się dyskusja na temat prezentacji, wspomnienia członków
sekcji z odbytych wycieczek.
Liczebność sekcji w okresie sprawozdawczym, wzrosła od 11 osób w styczniu do 19 osób na
koniec czerwca. Frekwencja wahała się od 67 – 70 % , do 95 -100% w miarę rozwoju
działalności sekcji.
Wycieczka do Staniątek i Niepołomic została przeprowadzona 2 czerwca br. wspólnie
z działająca w MOK-u, sekcją historyczną.
Zwiedzanie obejmowało m.in. 800- letni klasztor sióstr Benedyktynek. Wizyta w nim
miała związek z faktem, że Ziemia lędzińska należała przez parę wieków do w/w. klasztoru.
Odległe o 4 km Niepołomice, to stara zabytkowa miejscowość, której główną atrakcją jest
renesansowy zamek, zwany drugim Wawelem, układ urbanistyczny oraz ogrody królowej
Bony. Uczestnicy zwiedzali wnętrza zamkowe oraz ekspozycję malarstwa polskiego
„Sukiennice – 2”.
Ostatnim punktem programu było zwiedzanie XV-wiecznego gotyckiego kościoła, z pięknym
barokowym wystrojem.
We wszystkich obiektach, uczestnicy byli oprowadzani przez ich gospodarzy lub przez
profesjonalnych przewodników.
Zdjęcia z wycieczki - za zgodą ich autora pana Mirosława Leszczyka - w załączeniu.
Plany na II połowę 2016 r, obejmują zwiększenie liczebności sekcji, dalszą integrację
jej członków, organizację wycieczek, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim oraz odczyty
i prezentacje komputerowe.
Na ostatnim plenerowym spotkaniu sekcji, padła propozycja zorganizowania 2 lub 3dniowej wycieczki do Warszawy. Niezależnie od powyższej propozycji, jest duże
zainteresowanie wycieczkami do galerii „Szyb Wilson” równocześnie ze zwiedzaniem
Nikiszowca i Giszowca, jak i do Krakowa.
Do końca okresu sprawozdawczego, odbyło się 8 spotkań stacjonarnych w lokalu MOK-u,
oraz dwa wyjazdowe - wycieczka do Miechowa, Racławic i Niezwojowic – opis wycieczki
poniżej, oraz spacer turystyczno - historyczny nazwany „7 wzgórz Lędzin”.
Przykładowa tematyka spotkań:
- prelekcje z prezentacją komputerową, związane z turystycznymi wędrówkami
prowadzącego;

- wirtualne wycieczki po świecie połączone z prezentacją komputerową:
„Szlakiem zamków Gotyckich”;
„Rowerem po Białorusi” - opowieść Roberta Janoty członka sekcji.;
Z cyklu koleje świata - „Podróże Orient Expresem”;
„Wirtualne zwiedzanie różnych kopalń na świecie”;
„Dziwne jeziora 6 kontynentów”;
„Z Polski do Polski???” - historyczno - turystyczna podroż śladami martyrologii i
walk, II Korpusu generała Władysława Andersa;
- omawianie projektów przyszłych wycieczek;
- propozycje tematów kolejnych spotkań;
Po każdym spotkaniu odbywała się dyskusja na temat prezentacji, wspomnienia członków
sekcji z odbytych wycieczek.
Liczebność sekcji w okresie sprawozdawczym, wynosiła 17 członków. Jest to zwarta
zgrana grupa, a frekwencja wahała się od 94% do 100%
Wycieczka do Miechowa, Racławic i Niezwojowic została przeprowadzona 24 września
br. Za część historyczną wycieczki odpowiedzialny był p. Bogusław Żogała współkierujący
sekcją, a za treści turystyczno – poznawcze i organizację wyjazdu odpowiadał niżej
podpisany.
Pierwsza część wyjazdu poświęcona była Jaksie z Miechowa ( rycerz Jaksa Gryfita),
który był w XII wieku właścicielem Ziemi Lędzińskiej. Uczestnicy poznali tę postać
zwiedzając Muzeum Ziemi Miechowskiej i bazylikę kolegiacką Grobu Bożego
(Bożogrobców).
Druga część dnia była poświęcona pamięci Tadeusza Kościuszki. Zwiedzono pole bitwy
pod Racławicami, kopiec poświęcony naszemu bohaterowi i wspominano postać Bartosza
Głowackiego, stojąc pod jego pomnikiem. Dopełnieniem wyjazdu była wizyta
w Niezwojowcach w Fundacji Tradycji Kościuszkowskiej.
W wycieczce wzięło udział 59 osób.
We wszystkich zwiedzanych obiektach, uczestnicy byli oprowadzani przez ich gospodarzy lub
przez profesjonalnych przewodników.
Zdjęcia z wycieczki - za zgodą ich autora pana Bogusława Żogały - w załączeniu.
Plany na rok 2017 obejmują zwiększenie liczebności sekcji, dalszą integrację jej członków,
organizację wycieczek, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim oraz odczyty i prezentacje
komputerowe.
Na chwilę obecną planowana jest wycieczka do Krakowa (Rynek podziemny) oraz wyjazd na
kulig w góry. Na pewno powstaną inne projekty wyjazdowych imprez adresowanych do
mieszkańców naszego miasta.
Na ostatnim tegorocznym spotkaniu podjęto decyzję o organizacji wycieczek
wyłącznie dla członków sekcji. Wyjazdy takie będą urządzane własnym sumptem ich
uczestników. Nie do przecenienia jest rola integracyjna takich turystycznych imprez.
Kończąc, należy zaznaczyć bardzo dobrą współpracę z panem Bogusławem Żogałą
kierującym częścią sekcji. Połączenie w jedną całość działających uprzednio osobno Sekcji
(turystycznej i historycznej ), było strzałem w „10”.

19.Ewa Czernik – Joga
Zajęcia hatha-jogi odbywają się w MOK-u w poniedziałki w dwóch grupach
w godzinach 17:15-18:15 i 18:15-19:15. W trakcie zajęć 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.
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.
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.

Opracowanie: Ewa Czernik

20.Urszula Klyczka - Koło plastyczne I półrocze

Zajęcia w I półroczu 2016 r. odbywały się we wtorki począwszy od stycznia
w godzinach 15:00-17:00 w pracowni w sali na PLACU FARSKIM w Lędzinach.
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.
bądź

Dzieci podejmowały też kształtowanie form przestrzennych lepiąc z plasteliny
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
temat jak chociażby z krainy fantastyki i bajki
II półrocze
Zajęcia w II półroczu rozpoczęły się w październiku t tym samym miejscu i
terminie jak w I półroczu.
Część uczestników brało udział we wcześniejszych zajęciach zaś kilkoro dzieci
dołączyło do grupy po raz pierwszy. Kilkakrotnie w zajęciach wzięły udział 2 i 3 latki
pod bezpośrednią opieką Babć .Praca z takimi dziećmi jest specyficzna ,bo instrukcji
trzeba raczej udzielić opiekunom i to oni właściwie pracują z dziećmi i dopiero w
miarę upływu czasu dzieci oswajają się ze starszymi dziećmi i instruktorem .
Dzieci starsze samodzielnie przygotowują stanowiska pracy jak też czynnie
uczestniczą w ich sprzątaniu. W drugim półroczu dość dużym zainteresowaniem
cieszyły się tematy związane z sezonowymi wydarzeniami i uroczystościami .
Głównie było to wykonywanie płaskich i przestrzennych elementów dekoracyjnych
takich jak : kartki okazjonalne elementy dekoracyjne ( serwetki ,gwiazdki , kwiaty z
liści , dzwonki ,choinki, bombki, latarenki, różnymi technikami : origami, wyklejanki
.mozaiki,
Dzieci malowały różnymi poznawanymi technikami : akwarela ,gwasz , kredki
pastelowe suche i olejne. Tematy prac były związane z dobrze znanym dzieciom
sytuacjami rodzinnymi a także dotyczyły ich

wyobrażeń dotyczącymi tak przyszłości ( na obcej planecie ) jak i przeszłości (wśród
dinozaurów )

21.Elżbieta Szubert – Zajęcia muzyczno-ruchowe
Zajęcia prowadzone są od listopada 2016 r. w czwartki, w sali tanecznej przy Placu
Farskim. Funkcjonują dwie grupy wiekowe: dzieci od 3 do 5 lat i od 6 do 8 lat.
Do końca roku 2016 na zajęcia zapisanych zostało 30 dzieci.
Tematyka muzyczna każdych zajęć dobierana jest w zależności od pory roku, świąt,
różnych okazji. Podczas zajęć przeprowadzane są ćwiczenia, których celem jest rozwijanie
twórczej inwencji dziecka np. improwizacje ruchowe, śpiewanie, granie. Zajęcia łączą ruch
z muzyką przez co poprawiają koordynację ruchową, rozwijają wyobraźnię dziecka,
wzbogacają słownictwo i poprawiają wymowę.
Wśród najczęściej stosowanych zabaw i ćwiczeń można wymienić następujące formy:
 ćwiczenia inhibicyjno–incytacyjne, kształtujące reakcję na bodźce muzyczne, np. na
zmianę tempa, dynamiki, wysokości dźwięku itd.


ćwiczenia ruchowej interpretacji różnych wartości rytmicznych, kształtujące poczucie
rytmu i korelacji ruchowej



zabawy z instrumentami perkusyjnymi



swobodne zabawy przy muzyce z rekwizytem (chustki, wstążki, pompony)

22.Joanna Przybysz – Aerobic, Dance Latino, Pilates
W ramach współpracy porozumienie o współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury
w Lędzinach, po raz kolejny zorganizowane zostały zajęcia fitness, mające na celu
zaangażowanie mieszkańców Lędzin do samorealizacji w szeroko rozumianej aktywności
fizycznej.
Zajęcia z aerobiku odbywały się na salach udostępnionych przez Miejski Ośrodek
Kultury. Od stycznia do czerwca 2016r. program zajęć obejmował 3 dni w tygodniu –
2 x w sali MOK oraz 1 x w sali tanecznej na Placu Farskim. W lipcu i sierpniu 2016 r., jak co
roku trwała przerwa wakacyjna. Od października do grudnia 2016r. zorganizowano nowe
grupy oraz ustalono harmonogram zajęć na 3 x w tygodniu – 2 x w sali MOK oraz 2 x w sali
tanecznej na Placu Farskim.
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 w ramach zajęć
fitness realizowano szeroki wachlarz form aktywności:
Aerobik – ćwiczenia ogólnorozwojowe, wydolnościowe, wzmacniające poszczególne
partie mięśniowe. Ćwiczenia z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu – hantle,
stepy, piłki fitball, taśmy terra-band.
Zajęcia te odbywały się po 1 h tygodniowo w siedzibie MOK oraz na Placu Farskim.
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.
Zajęcia odbywały się 1 h w tygodniu na Placu Farskim.
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.
Zajęcia odbywały się 1 h w tygodniu w siedzibie MOK.
Uczestnikami zajęć są zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Coraz częściej na zajęcia
przychodzą też młode osoby, które zaniechały aktywności fizycznej 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.

23.Katarzyna Czarnynoga –
Warsztaty Zdrowego Żywienia
1. Warsztaty odbywały się w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 18.00 do
20.00 na Placu Farskim w „Wieżyczce”.
1. W warsztatach brało udział 17 osób.
2. Na zajęciach dokonywany był pomiar wagi , oraz innych parametrów niezbędnych do
obliczenia współczynników BMI, oraz WHR.
3. Każdy z uczestników miał możliwość określić na podstawie testu swój profil zdolności przeciwutleniających.
4. Na zajęciach zostały omówione między innymi takie tematy jak:

1. Jak wzmocnić swoją odporność i chronić się przed infekcjami.
1)
Czego wystrzegać się, aby nie popełniać podstawowych błędów żywieniowych.
2)

Jak pozbyć się zbędnych kilogramów nie będąc na diecie.

3)
Analizujemy skład różnych produktów ze sklepowych półek. Wybieramy najlepszy produkt czytając skład na opakowaniu ( np. najlepszy jogurt, sok do wody, itp.)
1. Zostały poruszane również następujące zagadnienia:
1. Czynniki hamujące spadek masy ciała.
1)

Termogeniki i ich wpływ na przyspieszenie metabolizmu.

2)

Dieta obniżająca poziom cholesterolu.

3)

Śniadanie daje moc.

I wiele innych.
Serdecznie zapraszam:
Magister Inżynier Technologii Żywności i Żywienia Człowieka:

24.Damian Kostyra – Koło dziennikarskie
Kółko dziennikarskie w okresie od 6.10. 2015 r. do 26.01.2016 r. zrealizowało następujące
zagadnienie niąTeoretyczne podstawy tworzenia krótkiej informacji prasowej.

1.
Warsztaty z tworzenia krótkiej informacji prasowej. Omówienie budowy zdania
prostego i złożonego.
2.
Informacja na przykładzie warsztatu dziennikarza radiowego wraz z elementami dykcji
w czytaniu tekstu.
3.
Nauka dykcji na przykładzie wybranych materiałów prasowych. Wyrażanie emocji
podczas czytania tekstu. Podstawy gramatyki języka polskiego.
4.

Nauka czytania serwisów informacyjnych w radiu.

5.

Wywiad – forma dziennikarska w prasie i radiu.

6.

Warsztaty z prowadzenia wywiadu w radiu.

7.

Zasady przygotowania dziennikarza do przeprowadzenia wywiadu.

8.

Omówienie warsztatu dziennikarza prasowego.

9.

Warsztaty z inscenizacji przeprowadzenia wywiadu radiowego (nagrywanie rozmów).

10.

Spotkania z ludźmi prasy i telewizji.

11.

Ćwiczenie nagrania inscenizacji spotu do telewizji.

12.

Warsztat i praca dziennikarza TV.

13.

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.

25. Koło fotograficzno-graficzne
Koło fotograficzno - graficzne rozpoczęło swoją działalność w maju 2016 roku.
W pierwszym roku działania warsztatów, udało się przedstawić podstawy techniki fotografii
cyfrowej, obróbki zdjęć za pomocą komputera oraz podstaw sztuk związanych z grafiką
komputerową. Uczestnicy odbyli kilka sesji plenerowych, w której z pasją fotografowali
Lędziny oraz mieszkańców miasta. Między innymi uczestnicy fotografowali okolice
Lędzińskiego skateparku, kortów tenisowych i „Zalewu”. Spacerowali również po osiedlu

domków fińskich. Uczestnicy uwielbiają te zajęcia, ponieważ można pokazać swoje fotografie
i porozmawiać o nich. Mniej więcej co drugie zajęcia przynoszą swoje dzieła, omawiamy
je wspólnie, zwracamy uwagę na to co można poprawić, a co jest plusem danego zdjęcia.
Choć uczestników zajęć nie jest wielu – zaledwie 16 osób, uważam, że zajęcia są dużym sukcesem. Dowodem na to są zdjęcia wykonane przez uczestników, które na początku 2017 roku
chciałbym pokazać na wystawie. Oto niektóre z nich:

GODZINY PRACY INSTRUKTORÓW

Instruktor
Franciszek
Franciszek

Rodzaj zajęć
Sala „Piast”
ZESPOŁY

I
35,5
14

II
33
12

III
52
15

IV
28
16

V
59,5
18

VI
30
16

VII
32
-

VIII
28
-

IX
41
-

X
47,5
18

XI
31
20

XII
63
17

Razem
480,5
146

„Lędzinianie”
Józef

Szachy MOK

10

17

7

12

17

11,5

-

-

-

18

11

13

116,5

Józef

Szachy SP1

8

5

6

8

8

8

-

-

-

10

8

6

67

Józef

Goławiec

8

8

6

8

6

6

-

-

8

8

6

64

Janusz

Szachy MOK

10

17

7

12

17

11,5

-

-

-

18

14

14

120,5

Bożena

Rytmika

8

14

6

8

8

8

-

-

-

19
17

18
12

18
9

107
113

Anita

Koło krawieckie

12

12

15

12

15

9

-

-

-

Marta

Taniec

3

4

5

4

4

5

-

-

-

4

4

2

Rękodzieło

2

7

6

8

6

-

-

-

-

8

4,5

4,5

46

artystyczne
Koło

2

8

6

8

8

8

-

_

-

10

6

6

62

29

8

17

20

11

22

-

-

-

15

18

13

153

35
nowoczesny

Sabina

plastyczne /
Twórczy Świat
Jacek

Malucha
Chór „Akord”

Ewa

Joga

Maria

Kameraliści

8

10

6

8

10

8

-

-

-

-

11

10

8

6

74

13

18

13

55

Miasta Lędziny
Anna

Zespół „Radość” 13

-

7

10

8

19

-

-

-

14

11

12

94

Dawid

Gitara elektr. i

6

3

6

6

4

3

-

-

-

9

14

0

51

akustyczna
707
Jacek

Instrumenty

83

63

82

76

67

66

-

-

54

76

77

63

Magdalena
Bogusław

klawiszowe
Zumba
Koło

16
8

18
13

14
5

16
11

14
10

18
7

-

-

-

10
8

13
9

11
2

130
73

6
5

6
-

7
4

4
-

4
-

-

-

-

7
-

-

8
-

46
22

-

-

-

8

12

12

-

-

-

12

15

9

68

6

8

8

6

11

10

-

-

-

8

11

10

78

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

4

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

historycznoregionalne ziemi
Maciej
Anna

lędzińskiej
Koło turystyczne 4
Nauka
13
kształcenia
słuchu
Warsztaty

Adam

fotograficznograficzne
(umowa z firmą)

Urszula
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(Plac Farski)
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żywienia
(umowa o
dzieło)

Damian

Koło
dziennikarskie

