MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W LĘDZINACH

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY

ROK 2017

Opracowanie
Joanna Figura
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Lędzinach

Spis treści

Kalendarz imprez kulturalnych 2017r.
2.
Imprezy cykliczne MOK
3.
Działalność kina „ Piast”.
4.
Działalność sali widowiskowo - kinowej
5.
Działalność wystawiennicza
6.
Koła zainteresowań
7.
Współpraca Miejskiego Ośrodka Kultury z innymi
ośrodkami i partnerami
8.
Działalność wydawnicza
9.
Imprezy plenerowe – estrada plenerowa
10. Prace remontowe
11. Zakończenie
12. Załączniki:
- sprawozdania z kół zainteresowań,
- plakaty
1.

Sprawozdanie z imprez kulturalnych zrealizowanych
w poszczególnych miesiącach roku 2017r.
I.

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach działa na podstawie Statutu Miejskiego
Ośrodka Kultury w Lędzinach. Statutowe obowiązki MOK rozpoczął z dniem 01.09.2005 r.
Nadzór nad działalnością MOK sprawuje Burmistrz Miasta Lędziny.

STYCZEŃ
1. „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” – XXV finał. Jak co roku wystąpiły dzieci
i młodzież lędzińskich szkół i przedszkoli, zespoły i artyści, którzy chcieli wesprzeć wielką
akcję serca – około 400 uczestników. MOK był instytucją wspierającą.
2. „Przegląd Kolęd Pastorałek i Jasełek” - w przeglądzie wzięło udział 250 uczestników,
zgłosiło się 26 podmiotów wykonawczych. Przyznano w konkursie 13 nagród w trzech
kategoriach wykonawczych. Konkurs ma już rangę przeglądu wojewódzkiego .
3. Prelekcja plus prezentacja filmu edukacyjnego dla Gimnazjum nr 1 z O.I. - wsparcie
techniczne MOK ( obsługa i udostępnienie sali) . Ilość uczestników to ok.250 osób.
4. Przedstawienie jasełkowe Szkoły Podstawowej nr 1 z Odz. I. – wsparcie techniczne
MOK ( obsługa i udostępnienie sali ). Ilość uczestników to około 360 osób.
5. Kolędowanie z zespołem „ Radość” i Kameralistami Miasta Lędziny „ Pro Arte et
Musica” - koncert zespołu „Radość” w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi
nr 2. Kolędowanie dla dzieci przedszkolnych i ich rodzin. Ilość uczestników ok 100 osób.
6. Koncert kolędowy zespołu Kameralistów Miasta Lędziny „ Pro Arte et Musica” – 14
stycznia 2017r

w Derby – Anglia. Liczba uczestników - 16 osób z zespołu. W koncercie

wzięło udział około 700 osób.
7. „ Zdrowa rodzina to ja to ty to my” – wystawa w holu Urzędu Miasta Lędziny. Liczba
uczestników ok. 200 osób.
8. „Ferie z MOK 2017” - w dniach od 16.01.2017 - do 27.01.2017 r.
Podczas tegorocznych dni feryjnych dzieci miały możliwość uczestniczenia w: pokazie
i warsztatach komputerowych, zajęciach sportowych, plastycznych, rękodzielniczych – mały
jubiler, przedstawieniach. Dzieci uczestniczyły w wycieczce do Palmiarni w Gliwicach i do
Bacówki „ U Harnasia” w Zembrzycach. Na zakończenie odbył się bal przebierańców
z wyborem króla i królowej balu. Równolegle odbywały się zajęcia w Zespole Szkół nr 4.
Łącznie w trakcie trwania programu „Ferie z MOK 2017” udział wzięło 511 osób.
9. Uroczysta Gala VIII Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Jasełek- 12 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 około150 osób.
10. Kolędowanie z przedszkolakami – 29 stycznia 2017r 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. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, z kroju i szycia, szachowe,
rytmiczne, jogi, taniec nowoczesny, zumba, grafika komputerowa,

koło historyczno-

regionalne, koło turystyczne, śpiew klasyczny, nauka gry instrumentach klawiszowych, nauka
gry na gitarze, warsztaty fotograficzne, taneczno – ruchowe, szydełkowania. Ponadto zespoły
muzyczne tworzące pod egidą MOK: chór „Akord”, Kameraliści Miasta Lędziny „Pro arte et
musica” , „Lędzinianie”, zespół dziecięcy „Radość” .
12. Koncert Kameralistów Miasta Lędziny „ Pro Arte et Musica” w Peterborough –
Anglia – wyjazd na zaproszenie zespołu Amen Adoramus – liczba uczestników 7 osób. Na
koncercie było obecnych około 300 osób.
13. Przedstawienie jasełkowe MP z O.I nr 2 w Lędzinach – wsparcie techniczne MOK
( obsługa imprezy). Uczestniczyło w przedstawieniu około 190 osób.
14. Warsztaty szydełkowania dla dorosłych – warsztaty dla dorosłych – 14 uczestników.
15. Koncert Kameralistów Miasta Lędziny „ Pro Arte et Musica” w Bath – Anglia –
wyjazd na zaproszenie zespołu Amen Adoramus – liczba uczestników 7 osób. Na koncercie
było obecnych około 300 osób.
16. Koncert Kameralistów Miasta Lędziny „ Pro Arte et Musica” w Reading – Anglia –
wyjazd na zaproszenie zespołu Amen Adoramus – liczba uczestników 7 osób. Na koncercie
było obecnych około 300 osób.

LUTY
1. Wyjazd na kulig – wycieczka dla mieszkańców na kulig do Brennej. W wycieczce
uczestniczyły 52 osoby. Wycieczka miała również wymiar turystyczno – historyczny.
2. Konkurs fotograficzny „ Zima w obiektywie”- w tym roku w konkursie udział wzięło 30
uczestników. Jury przyznało nagrody w III kategoriach wiekowych: gimnazja, szkoły
ponadgimanzjalne i dorośli.
3. Walentynkowy Turniej Szachowy – 13 lutego 2017r w siedzibie Miejskiego Ośrodka
Kultury odbył się turniej szachowy, w kategoriach; open, do 18 lat i do lat 12. W turnieju
udział wzięło 40 uczestników.
4. Koncert walentynkowy z zespołem „ Radość” – 14 lutego w sali audiowizualnej na Placu
farskim miał miejsce koncert, w którym uczestniczyło 60 osób. Koncert wykonały dzieci
i młodzież zespołu działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach.
5. „Lirycznych wspomnień czar”- koncert walentynkowy – 17 lutego 2017r w sali
audiowizualnej na „Placu Farskim”, odbył się koncert walentynkowy zespołu „ Magia”,
w koncercie udział wzięło 35 osób. Tego wieczoru mieszkańcy naszego miasta wysłuchali
koncertu, który porwał ich do tańca.
6. Pokonkursowa wystawa fotografii „ Zima w obiektywie 2017”- 22 lutego 2017rw sali
audiowizualnej na Placu farskim zorganizowano pokonkursową wystawę, w której udział

wzięło 40 osób.
7. Ludzie i Ich pasje - „ Szkoła głodna świata”- 23 lutego w sali audiowizualnej na Placu
farskim odbyło się spotkanie z podróżnikiem Ireneuszem Oleksikiem, w spotkaniu udział
wzięło 40 osób.
8. Wystawa fotografii koła fotograficznego „ Kadry 2016”- 23 lutego 2017r na Placu
Farskim miało miejsce otwarcie wystawy koła fotograficznego działającego przy Miejskim
Ośrodku Kultury. W otwarciu wystawy udział wzięło 60 osób.
9. Warsztaty dla dorosłych- „ Szydełkowanie”- 28 lutego w siedzibie Miejskiego Ośrodka
Kultury, odbyły się warsztaty dla dorosłych z szydełkowania, w których udział wzięło 9 osób.
8. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, z kroju i szycia, szachowe,
rytmiczne, jogi, taniec nowoczesny, zumba, grafika komputerowa,

koło historyczno-

regionalne, koło turystyczne, śpiew klasyczny, nauka gry instrumentach klawiszowych, nauka
gry na gitarze, warsztaty fotograficzne, taneczno – ruchowe, szydełkowania. Ponadto zespoły
muzyczne tworzące pod egidą MOK: chór „Akord”, Kameraliści Miasta Lędziny „Pro arte et
musica” , „Lędzinianie”, zespół dziecięcy „Radość” .

MARZEC
1. Koncert z okazji Dnia kobiet „ Klasycznie, folkowo, i rozrywkowo” – 8 marca w sali
audiowizualnej na Placu farskim, odbył się koncert tria smyczkowego muzyków orkiestry
Akuso. W koncercie udział wzięło 50 osób.
2. Wiosenne metamorfozy- 9 i 10 marca sali audiowizualnej na Placu farskim, odbyły się
warsztaty z okazji Dnia kobiet, w pierwszym dniu ze stylistką i trenerem kreowania
wizerunku, drugiego dnia odbyło się spotkanie pt. „ Bądź piękna wiosną”- trendy
w makijażu. W warsztatach udział wzięło 50 uczestniczek.
3. Prelekcja firmy MASTER dla mieszkańców Lędzin – 10 marca w sali audiowizualnej na
Placu farskim, odbyła się prelekcja dla mieszkańców firmy Master. W spotkaniu udział wzięło
20 osób.
4. Bądź piękna wiosną- trendy w makijażu – 10 marca w siedzibie Miejskiego Ośrodka
odbyły się warsztaty z makijażu, w których udział wzięło 25 osób.
5. Koncert Kameralistów Miasta Lędziny – 19 marca w kościele św. Szczepana
w Katowicach- Bogucicach, odbył się koncert pieśni pasyjnych. W koncercie udział wzięło 70
osób.
6. Wiosenny turniej szachowy – 20 marca w siedzibie MOK miał miejsce turniej szachowy
o puchar dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury. W turnieju udział wzięło 45 osób.
7. Konkurs plastyczny- „Dzień ziemi” – konkurs odbył się w marcu przeznaczony był dla
uczniów szkół podstawowych. W konkursie udział wzięło 10 osób.
8. Clemensy 2016 – 23 marca w sali widowiskowej „ Piast” , odbyła się uroczysta gala
wręczania nagród Starosty bieruńsko- lędzińskiego „ Clemensy 2016”. W uroczystościach

udział wzięło 170 osób
9. Spotkanie z Posłem do parlamentu Europejskiego- Markiem Plurą – 24 marca w sali
audiowizualnej na Placu farskim odbyło się spotkanie pt. „ Sytuacja osób niepełnosprawnych
i seniorów w Unii europejskiej- nowe rozwiązania”. W spotkaniu udział wzięło 46 osób.
10. Koncert Damiana Holeckiego – 24 marca w sali widowiskowej „Piast”, odbył się
koncert Damiana Holeckiego, w którym udział wzięło 86 osób.
11. Wokół śląskiej sceny – 26 marca, odbył się wyjazd do Teatru Zagłębia w Sosnowcu na
sztukę teatralną pt. „ Prezent urodzinowy”. W wyjeździe udział wzięło 50 osób.
12. Warsztaty dla dorosłych- „ Szydełkowanie”- 28 marca w siedzibie Miejskiego Ośrodka
Kultury odbyły się cykliczne warsztaty z szydełkowania, w których udział wzięło 8 osób.
13. Ludzie i Ich pasje- „ Świniobici”- 30 marca w Sali audiowizualnej na Placu farskim
odbyła się prelekcja Grzegorza Sztolera pt. „ Świniobici”. W spotkaniu udział wzięło 60 osób.
14. Święto Szkoły- 31 marca w sali widowiskowej „Piast”, odbyły się uroczystości szkolne,
w których udział wzięło 229 osób
15. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, z kroju i szycia, szachowe,
rytmiczne, jogi, taniec nowoczesny, zumba, grafika komputerowa,

koło historyczno-

regionalne, koło turystyczne, śpiew klasyczny, nauka gry instrumentach klawiszowych, nauka
gry na gitarze, warsztaty fotograficzne, taneczno – ruchowe, szydełkowania. Ponadto zespoły
muzyczne tworzące pod egidą MOK: chór „Akord”, Kameraliści Miasta Lędziny „Pro arte et
musica” , „Lędzinianie”, zespół dziecięcy „Radość” .

KWIECIEŃ
1.. Koncert zespołu „ Radość”- 1 kwietnia w sali audiowizualnej na Placu farskim zespół
„Radość”, zorganizował koncert dla członków L.S.N.Rz.O.N.i.I.R. W koncercie udział wzięło
140 osób.
2. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży- 5 kwietnia w sali widowiskowej „Piast”, parafia p.w.
Chrystusa Króla przygotowała film dla dzieci lędzińskich szkół. W seansach udział wzięło
554 osoby.
3. Spotkanie z ekologią- 7 kwietnia w Sali audiowizualnej na Placu farskim odbyła się
prelekcja dla mieszkańców firmy „Master”. W spotkaniu udział wzięło 27 osób.
4. Trzydniowe warsztaty wokalne zespołu „ Radość” w Koszęcinie- od 7 do 9 kwietnie
w siedzibie zespołu „Śląsk”, w Koszęcinie, odbyły się warsztaty dla zespołu „Radość”,
warsztaty odbyły się w formie nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie „ Śląskie śpiewanie”.
W warsztatach udział wzięło 15 osób.
5. Koncert Pieśni Pasyjnych- 9 kwietnia w kościele p.w. M.B. Bolesnej w MysłowicachBrzezince odbył się koncert Kameralistów Miasta Lędziny, z rozważaniami” Adoramus te,
Christe”. W koncercie udział wzięło 80 osób.
6. Wystawa klubu plastyka „ Kontrast”- 10 kwietnia w holu Urzędu Miasta, odbyło się

otwarcie wystawy klubu plastyka „ Kontrast”, w której udział wzięło 300 osób.
7. Ludzie i ich Pasje „Wokół wielkanocnego stołu” – prelekcja Agnieszki Szymuli –
10 kwietnia w sali audiowizualnej na Placu farskim zorganizowano w/w prelekcję,
w której udział wzięło 40 osób.
8. IX Powiatowy Wielkanocny konkurs plastyczny- Rozstrzygnięcie IX edycji konkursu
„Śląskie tradycje wczoraj i dziś – śląskie kroszonki” – 10 kwietnia odbyło się wręczanie
nagród laureatom w/w konkursu w poszczególnych kategoriach: Przedszkola, Szkoły
Podstawowe kl. I-III, Szkoły Podstawowe kl. I-IV, oraz Gimnazja. W rozdaniu nagród udział
wzięło 40 osób. Również w kwietniu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach,
odbyła się pokonkursowa wystawa prac– 300 osób. W konkursie ogółem udział wzięły 322
osoby.
9. Spotkanie Świadków Jehowy- 11 kwietnia w Sali widowiskowej „Piast” odbyło się
spotkanie świadków, w którym udział wzięło 180 osób.
10. Konkurs recytatorski „Entliczek-pentliczek” – 11 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 110 uczestników.
11. Przedstawienie teatralne dla dzieci lędzińskich szkół- 20 kwietnia w sali widowiskowej
„ Piast”, odbyły się przedstawienia teatralne, w których udział wzięło 360 osób.
12. Gala wręczania nagród” Entliczek- pentliczek”- 21 kwietnia na Placu farskim w sali
audiowizualnej odbyła się gala wręczania nagród, w której udział wzięło 30 osób.
13.Warsztaty dla dorosłych- „ Szydełkowanie”- 25 kwietnia w siedzibie Miejskiego
Ośrodka Kultury odbyły się cykliczne warsztaty z szydełkowania, w których udział wzięło 10
osób.
14. „Koncert wiosenny” Miejskiego Przedszkola z Oddz. I. nr 1 w Lędzinach24 kwietnia w sali widowiskowej „Piast”, odbył się koncert M.P. z Oddz. I. nr 1, dla rodziców
i dziadków. W Koncercie udział wzięło 80 osób.
15. XXIV Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” –25 kwietnia w sali
widowiskowej „Piast” zorganizowany został w/w przegląd. Do przesłuchań finałowych
zakwalifikowały się dwa zespoły z kategorii wykonawczej – zespoły pieśni i tańca, cztery
zespoły w kategorii wykonawcze – zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne oraz solistka.
W przeglądzie udział wzięło 250 osób.
16. Blues Kwiecień Granie – 30 kwietnia w sali audiowizualnej na Placu farskim, Miejski
Ośrodek Kultury w Lędzinach zorganizował koncert, zespołu „ Cheap Tobacco” W koncercie
wzięło udział 80 osób.
17. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, z kroju i szycia, szachowe,
rytmiczne, jogi, taniec nowoczesny, zumba, grafika komputerowa,

koło historyczno-

regionalne, koło turystyczne, śpiew klasyczny, nauka gry instrumentach klawiszowych, nauka

gry na gitarze, warsztaty fotograficzne, taneczno – ruchowe, szydełkowania. Ponadto zespoły
muzyczne tworzące pod egidą MOK: chór „Akord”, Kameraliści Miasta Lędziny „Pro arte et
musica” , „Lędzinianie”, zespół dziecięcy „Radość” .

MAJ
1. Spotkanie uczniów Gimnazjum nr 2 z Alojzym Lysko- spotkanie odbyło się w dniu
9 maja w sali audiowizualnej na Placu farskim, w którym udział wzięło 70 osób.
2. Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską – 10 maja, w sali widowiskowej „Piast”,
odbyło się spotkanie dla uczniów Powiatowego zespołu szkół w Lędzinach. W spotkaniu
udział wzięło 90 osób.
3. Spotkanie z autorem książek Alojzym Lysko – 16 maja w sali audiowizualnej na Placu
farskim, odbyło się spotkanie mieszkańców miasta. W spotkaniu udział wzięło 40 osób.
4. Prelekcja- „ Jak przekonać swój mózg do odchudzania” -16 maja w sali audiowizualnej
na Placu farskim, Miejski Ośrodek Kultury zorganizował prelekcję, Pani Patrycji Kłósek.
W prelekcji wzięło udział 13 osób.
5. Spotkanie z Alojzym Lysko- promocja książki- 18 maja w sali audiowizualnej odbyła się
promocja książki A. Lysko. W spotkaniu udział wzięło 40 osób.
6. Turniej szachowy- 21 maja koło szachowe działające przy Miejskim Ośrodku Kultury,
brało udział w turnieju szachowym organizowanym przez Centrum kultury w Kozach.
W turnieju udział wzięło 8 osób.
7. Prelekcja- „ Pszczelarstwo jako zawód, misja i pasja”- 22 maja w sali widowiskowej
„Piast”, odbyła się prelekcja Artura Głowackiego, w której udział wzięło 23 osoby.
8. Spotkanie „ Dla mam”- 25 maja w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, zostało
zorganizowane spotkanie dla mam, w którym udział wzięły 4 osoby.
9. Koncert dla Matki- 26 maja w Sali widowiskowej „Piast”, zespół „ Radość” przygotował
koncert dla mam. W koncercie udział wzięło 100 osób.
10. Przegląd Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej- 28 maja zespól „ Lędzinianie”,
wziął udział w „Spotkaniach pod Brzymem”. W przeglądzie udział wzięło 13 osób.
11. „ Afera Makbecioka”- 28 maja Teatr dla dorosłych na zaproszenie Miejskiego Ośrodka
Kultury, wystawił sztukę „ Afera Makbecioka”, która miała miejsce w sali widowiskowej
„Piast”. W przedstawieniu udział wzięło 217 osób.
12. XIII Wojewódzki Festiwal Muzyki i Tańca „ Na talent nie ma rady”- 29-30 maja
w sali widowiskowej „Piast”, został zorganizowany XIII Wojewódzki Festiwal Muzyki
i Tańca. W konkursie przyznano nagrody w kategoriach: soliści, zespoły wokalnoinstrumentalne, taniec- soliści, zespoły taneczne. W Festiwalu udział wzięło 100 osób.
13. Warsztaty dla dorosłych- szydełkowanie- 30 maja odbyły się cykliczne warsztaty dla
dorosłych z szydełkowania, w których udział wzięło 16 osób.
14. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, z kroju i szycia, szachowe,

rytmiczne, jogi, taniec nowoczesny, zumba, grafika komputerowa,

koło historyczno-

regionalne, koło turystyczne, śpiew klasyczny, nauka gry instrumentach klawiszowych, nauka
gry na gitarze, warsztaty fotograficzne, taneczno – ruchowe, szydełkowania. Ponadto zespoły
muzyczne tworzące pod egidą MOK: chór „Akord”, Kameraliści Miasta Lędziny „Pro arte et
musica” , „Lędzinianie”, zespół dziecięcy „Radość” .

CZERWIEC
1. Przedstawienia teatralne dla dzieci lędzińskich szkół – 1 czerwca w sali widowiskowej
„Piast”, odbyły się przedstawienia teatralne zorganizowane przez Teatr Edukacji
z Krakowa. W sumie we wszystkich przedstawieniach udział wzięło 750 uczniów lędzińskich
szkół.
2. Dzień Dziecka z Miejskim Ośrodkiem Kultury – 1 czerwca na Placu farskim Miejski
Ośrodek Kultury zorganizował w/w imprezę, w ramach której odbyły się: zajęcia taneczne
bajka „ Księżniczka na ziarnku grochu”, warsztaty plastyczno- artystyczne, zajęcia rytmiczne
i rękodzielnicze, malowanie buziek.

Do dyspozycji dzieci zostały oddane dmuchańce.

W imprezie wzięło udział 300 osób.
3. Koncert dla seniorów finalistów „ Talent show” – 5 czerwca w sali widowiskowej
„Piast”, Miejski Ośrodek Kultury zorganizował koncert dla seniorów, w którym udział wzięło
80 osób.
4. Eliminacje finałowe XXIV Regionalnego Przeglądu Pieśni i Tańca „ Śląskie
Śpiewanie” – 9 czerwca, w siedzibie zespołu „Śląsk”, udział wzięły zespoły „Radość”
i „ Lędzinianie”, działające przy Miejskim Ośrodku Kultury. W eliminacjach udział wzięło 35
osób.
5. Koncert laureatów XIII Wojewódzkiego Festiwalu Muzyki i Tańca- 13 czerwca w sali
widowiskowej „Piast”, miał miejsce koncert laureatów, wraz z wręczaniem nagród.
W koncercie udział wzięło 100 osób.
6. Ludzie i Ich pasje- 19 czerwca w sali widowiskowej „Piast” miało miejsce spotkanie
autorskie z Gerardem Trefoniem, połączone z wystawą malarska jego prac. W spotkaniu
udział wzięło 90 osób.
7. Prelekcja- ekologia w Lędzinach– prelekcja odbyła się w dniu 19 czerwca w sali „ Piast”,
organizatorem była firma „Węglokoks”. W spotkaniu udział wzięło 80 osób.
8. Konkurs wiedzy o samorządności – 19 czerwca w Sali audiowizualnej na Placu farskim,
odbył się konkurs organizowany przez stowarzyszenie Młodzi Aktywni. W konkursie udział
wzięło 60 osób.
9. Dni Lędzin- 10 czerwca na terenie stadionu MKS Lędziny, zorganizowano festyn z okazji
święta miasta. Odbyły się występy lędzińskich szkół i przedszkoli, odbyła się biesiada
z humorem, wystąpił zespól z coverami „ Disco polot- Disco- odlot”. Gwiazdą wieczoru był
„Honey”- Honorat Skarbek W imprezie udział wzięło około 1000 osób.

10. Absolwenci lędzińskich placówek – 21 czerwca w sali widowiskowej „Piast”,
zorganizowano spotkanie najlepszych absolwentów szkół lędzińskich placówek. Wybitnym
uczniom wręczono nagrody rzeczowe, ufundowane przez Urząd Miasta. W spotkaniu
uczestniczyło około 150 osób.
11. Pożegnanie Absolwentów Gimnazjum nr 1 w Lędzinach-

22 czerwca w sali

widowiskowej „Piast” odbyło się pożegnanie gimnazjalistów. W spotkaniu udział wzięło 140
osób.
12. Przedstawienie teatralne- 23 czerwca w sali widowiskowej „Piast”, odbyła się projekcja
filmu dla podopiecznych Ośrodka Błogosławiona Karolina. W projekcji filmu udział wzięło
140 osób.
13. Warsztaty dla dorosłych- szydełkowanie- 27 czerwca, w siedzibie Miejskiego Ośrodka
Kultury, odbyły się cykliczne warsztaty z szydełkowania dla dorosłych, w których udział
wzięło 5 osób.
14. Wokół śląskiej sceny- 30 czerwca Miejski Ośrodek Kultury, zorganizował wyjazd do
Toszka na arie operetkowe w plenerze pt. „ W krainie operetki”. W wyjeździe udział wzięło
50 osób.
15. Otwarcie wystawy- 30 czerwca w holu Urzędu Miasta odbyło się otwarcie wystawy pt.
„ Ginące zawody i obyczaje śląskie”. Wystawa trwała do 5 lipca, szacowana liczba
zwiedzających około 700 osób.
16. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, z kroju i szycia, szachowe,
rytmiczne, jogi, taniec nowoczesny, zumba, grafika komputerowa,

koło historyczno-

regionalne, koło turystyczne, śpiew klasyczny, nauka gry instrumentach klawiszowych, nauka
gry na gitarze, warsztaty fotograficzne, taneczno – ruchowe, szydełkowania. Ponadto zespoły
muzyczne tworzące pod egidą MOK: chór „Akord”, Kameraliści Miasta Lędziny „Pro arte et
musica” , „Lędzinianie”, zespół dziecięcy „Radość” .

LIPIEC
1. Zajęcia dla dzieci „Wakacje bez uzależnień 2017”- cykl imprez dla dzieci: zajęcia
plastyczne, rękodzielnicze, szachowe, taneczne, gry i zabawy sportowe, konkursy,
przedstawienia teatralne wycieczki wyjazdowe: Kino OH w Mysłowicach, Ogrody Kapiasa
w Goczałkowicach- Zdroju, zamek w Toszku, wycieczka do Energylandii. Ponadto
zorganizowano Piknik na zakończenie wakacji. Liczba uczestników 2314.
2. Przedstawienie „ Ołowiany żołnierzyk”- 5 lipca w sali widowiskowej „Piast”,
w ramach programu „ Wakacje bez uzależnień”, zorganizowano przedstawienie dla
wszystkich małych mieszkańców Lędzin. Po przedstawieniu przygotowano zajęcia
z pierwszej pomocy. W przedstawieniu udział wzięło 150 osób.
3. Wycieczka do ogrodów Kapiasa- 6 lipca w ramach programu „ Wakacje bez uzależnień”,
zorganizowano wycieczkę do ogrodów Kapiasa dla dzieci z dzielnic: Górki i Goławiec.

W wycieczce udział wzięło 47 osób.
4. Wycieczka do kina OH - 9 lipca, w ramach programu „ Wakacje bez uzależnień”,
zorganizowano wyjazd do kina OH w Mysłowicach na bajkę „ Gru, Dru i Minionki”.
W wycieczce udział wzięło 25 osób.
5. Przedstawienie teatralne „ Pod starym Wawelem przygód bez liku” 12 lipca w sali
widowiskowej „Piast”, w ramach programu „ Wakacje bez uzależnień”, zorganizowano
przedstawienie teatralne dla małych mieszkańców miasta. W przedstawieniu udział wzięło
150 osób. Po przedstawieniu jak zawsze odbyły się warsztaty i animacje dla najmłodszych.
6. Wycieczka do ogrodów Kapiasa- 13 lipca w ramach programu „ Wakacje bez uzależnień”,
zorganizowano wycieczkę do ogrodów Kapiasa dla dzieci zapisanych w siedzibie Miejskiego
Ośrodka Kultury. W wycieczce udział wzięło 47 osób.
7. Wycieczka do kina OH - 13 lipca, w ramach programu „ Wakacje bez uzależnień”,
zorganizowano wyjazd do kina OH w Mysłowicach na bajkę „ Gru, Dru i Minionki”.
W wycieczce udział wzięło 46 osób.
8. Koncert pod chmurką- 15 lipca na scenie plenerowej na Placu farskim, w ramach
koncertów pod chmurką wystąpił zespół „ Nuta”. W koncercie udział wzięło 30 osób.
9 .Przedstawienie teatralne „ Eko- bajka segregajka”-19 lipca w sali widowiskowej
„Piast”,w ramach programu „ Wakacje bez uzależnień”, zorganizowano przedstawienie dla
wszystkich małych mieszkańców Lędzin. W przedstawieniu udział wzięło 140 osób. Po
przedstawieniu jak zawsze odbyły się warsztaty i animacje dla najmłodszych.
10. Wycieczka do zamku w Toszku- 20 lipca w ramach programu „ Wakacje bez
uzależnień”, zorganizowano wycieczkę do zamku w Toszku. W wycieczce udział wzięło 40
osób.
11. Koncert pod chmurką- - 22 lipca na scenie plenerowej na Placu farskim, w ramach
koncertów pod chmurką wystąpił zespół „ TEX”. W koncercie udział wzięło 25 osób.
12. Przedstawienie teatralne „ Z kotem w butach dookoła świata” - 26 lipca w ramach
programu „ Wakacje bez uzależnień”,
przedstawienie

w sali widowiskowej „Piast”, odbyło się

dla mieszkańców Lędzin. W imprezie udział wzięło 150 osób. Po

przedstawieniu jak zawsze odbyły się warsztaty i animacje dla najmłodszych.
13. Wycieczka do zamku w Toszku- 20 lipca w ramach programu „ Wakacje bez
uzależnień”, zorganizowano wycieczkę do zamku w Toszku. W wycieczce udział wzięło 40
osób.
14. Koncert pod chmurką- 30 lipca na scenie plenerowej na Placu farskim, w ramach
koncertów pod chmurką wystąpił zespół „ Znajomi”, oraz „ Śląska kapela”.
W koncercie udział wzięło 80 osób.

SIERPIEŃ
1. Kontynuacja zajęć wakacyjnych – cykl imprez dla dzieci: zajęcia plastyczne,
rękodzielnicze, szachowe, taneczne, gry i zabawy sportowe, konkursy, przedstawienia
teatralne

wycieczki

wyjazdowe:

Kino

OH

w

Mysłowicach,

Ogrody

Kapiasa

w Goczałkowicach- Zdroju, zamek w Toszku, wycieczka do Energylandii. Ponadto
zorganizowano Piknik na zakończenie wakacji. Łącznie w programie „Wakacje bez
uzależnień” wzięło udział 2314 uczestników.
2. Przedstawienie teatralne „ Miś jest grzeczny i bezpieczny”, spotkanie z policją, strażą
Miejską i O.S.P. w Lędzinach- 2 sierpnia, w sali widowiskowej „Piast”, w ramach programu
„ Wakacje bez uzależnień” w sali widowiskowej „Piast”, przygotowano spektakl dla
najmłodszych. Po przedstawieniu odbyła się prelekcja dotycząca bezpieczeństwa na drogach,
nad wodą. W imprezie udział wzięło 70 osób. Po przedstawieniu jak zawsze odbyły się
warsztaty i animacje dla najmłodszych.
3. Wycieczka do kina OH- 3 sierpnia , w ramach programu „ Wakacje bez uzależnień”,
zorganizowano wyjazd do kina OH w Mysłowicach na bajkę „ Mała, wielka stopa”.
W wycieczce udział wzięły 73 osoby.
4. Koncert pod chmurką- 5 sierpnia na scenie plenerowej na Placu farskim, w ramach
koncertów pod chmurką wystąpił zespół „ Fill” . W koncercie udział wzięło 200 osób.
5. Wycieczka do Energylandii- 10 sierpnia w ramach programu „ Wakacje bez uzależnień”,
zorganizowano wycieczkę do największego parku rozrywki w Polsce. W wycieczce udział
wzięło 71 osób.
6. Koncert pod chmurką- 12 sierpnia na scenie plenerowej na Placu farskim, w ramach
koncertów pod chmurką wystąpił zespół „ Mantra” . W koncercie udział wzięło 50 osób.
7. Letnie kino pod chmurką- 15 sierpnia na płycie Placu farskiego zorganizowano projekcję
filmu „Idol”. Na film przybyło 80 osób.
8. Przedstawienie teatralne „ Dobre wychowanie z nami zostanie” - 16 sierpnia, w sali
widowiskowej „Piast”, w ramach programu „ Wakacje bez uzależnień” przygotowano
spektakl dla najmłodszych. Sala wypełniona była po brzegi. W przedstawieniu udział wzięło
187 osób. Po przedstawieniu jak zawsze odbyły się warsztaty i animacje dla najmłodszych.
9. Koncert pod chmurką- 19 sierpnia na scenie plenerowej na Placu farskim, w ramach
koncertów pod chmurką wystąpił zespół „ Magia” . W koncercie udział wzięło 22 osoby.
10. Piknik z okazji zakończenia lata „ Wakacji bez uzależnień” -23 sierpnia na stadionie
boiska MKS Lędziny, zorganizowano Piknik. Na dzieci i dorosłych czekały liczne atrakcje:
warsztaty doświadczalne, malarstwo emocjonalne, przeprowadzono szereg gier i konkursów.
Dla dzieci przygotowano nieodpłatnie poczęstunek w postaci waty cukrowej i hod- dogów.
W pikniku udział wzięło ok. 200 osób.
11. Przedstawienie teatralne „ Złota rybka” - 24 sierpnia, w sali widowiskowej „Piast”,

w ramach programu „ Wakacje bez uzależnień” przygotowano spektakl dla najmłodszych.
„ Złota rybka”. W przedstawieniu udział wzięło 170 osób.
12. Piknik na zakończenie lata- 26 sierpnia Miejski Ośrodek Kultury, wraz z Urzędem
Miasta Lędziny, oraz PCPR zorganizował piknik na Placu farskim. W pikniku udział wzięło
400 osób.
12. Dożynki Miejskie 2017- 27 sierpnia Urząd Miasta Lędziny, przy współpracy Miejskiego
Ośrodka Kultury zorganizował „ Dożynki Miejskie”. Po uroczystej mszy, w Restauracji
„Pinocy”, przygotowano obiad dla rolników miasta Lędziny, oraz program artystyczny.
W uroczystościach wzięło 150 osób.

WRZESIEŃ
1. Przedstawienie teatralne „Piraci”- 4 września w sali widowiskowej „Piast”, odbyło się
przedstawienie dla podopiecznych Ośrodka Błogosławiona Karolina, w którym udział wzięło
150 osób.
2. Konferencja FAS- 11 września w sali widowiskowej „ Piast” odbyła się Ogólnopolska
Konferencja Naukowa w ramach XVII Obchodów Światowego Dnia FAS pt. „ FAS
i przywiązanie”. 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. Rozstrzygnięcie konkursu „ Lato w obiektywie” – 11 września w siedzibie Miejskiego
Ośrodka Kultury, odbyło się wręczanie nagród w w/w konkursie. W sumie udział wzięło 25
uczestników. Nagrody rozdano w kategoriach: od 15 do 20 lat, oraz od 21 roku życia.
4. Wycieczka do ogrodów Kapiasa- 23 września Miejski Ośrodek Kultury, zorganizował
wyjazd do ogrodów Kapiasa w Goczałkowicach- Zdrój. W wyjeździe udział wzięło 17 osób.
5. Warsztaty dla dorosłych- szydełkowanie- 26 września w siedzibie Miejskiego Ośrodka
Kultury, odbyły się cykliczne warsztaty z szydełkowania dla dorosłych, w których udział
wzięło 5 osób.
6. Ludzie i Ich Pasje- 28 września na Placu farskim, zorganizowano prelekcję pt.
„ Wspomnienie o Anielinie Faberze”. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Anielina
Fabery, MOK był współorganizatorem. W spotkaniu udział wzięło 30 osób.
7. Piknik szkolny- 30 września na boisku przy Szkole Podstawowej z Oddz. I. nr 2
w Lędzinach, zorganizowano Piknik dla mieszkańców miasta. MOK był współorganizatorem,
udostępnił sprzęt nagłaśniający, oraz obsługę techniczną. W pikniku uczestniczyło 120 osób.
8. 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, witrażu i szkła. Ponadto zespoły
muzyczne tworzące pod egidą MOK: chór „Akord”, Kameraliści Miasta Lędziny „ Pro Arte et
Musica” , „Lędzinianie”, zespół dziecięcy „Radość”.

PAŹDZIERNIK
1.IX Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej- 6 października w sali audiowizualnej na
placu farskim, odbyła się dziewiąta edycja konkursu wiedzy ekologicznej. W turnieju bierze
udział młodzież lędzińskich szkół podstawowych (kl. IV-VI) , oraz gimnazjów. Liczba
uczestników 21 osób. – finał konkursu.
2.XX- lecie Stowarzyszenia im. Anielina Fabery- 7 października w sali audiowizualnej na
Placu

farskim,

odbyły

się

uroczyste

obchody

XX-lecia

w/w

Stowarzyszenia.

W uroczystościach udział wzięło 100 osób.
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. Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu III Wieku w Lędzinach - 09.10.2017 r.
w sali widowiskowej „Piast” rozpoczęto oficjalnie Nowy Roku Akademicki 2017/2018
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Współorganizacja MOK. W inauguracji udział wzięło 150
osób.
5. Warsztaty z brafittingu- 11 października w sali audiowizualnej na Placu farskim,
zorganizowano

warsztaty

z

brafitterką

Moniką

Niemiec

dla

mieszkanek

miasta.

W warsztatach udział wzięło 30 uczestniczek.
6.Warsztaty mozaiki szklanej- w dniach 14- 15 października na Placu farskim
zorganizowano warsztaty z mozaiki szklanej , przy współpracy Powiatu bieruńskolędzińskiego. W warsztatach udział wzięły 24 osoby.
7. XXXVI Wodzisławskie Spotkanie z Folklorem- 22 października zespoły „ Radość”
i „Lędzinianie”, brały udział w wodzisławskich spotkaniach z folklorem. W wyjeździe do
Wodzisławia brały udział 23 osoby.
8.Warsztaty dla dorosłych- szydełkowanie-

cykliczne warsztaty z szydełkowania

odbywające się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury.

W warsztatach udział wzięło

7 osób.
9. Spektakl K. Wojtyły- „Brat naszego Boga”- 27 października w sali widowiskowej „Piast”,
Miejski Ośrodek Kultury, wraz z stowarzyszeniem „ Przestrzeń wyobraźni”, zorganizował dla
mieszkańców miasta nieodpłatny spektakl. Na przedstawienie przybyło 120 osób.
10. Jesień organowa- 29 października w kościele p.w. M.B. Szkaplerznej, odbył się koncert
Kameralistów Miasta Lędziny, w którym uczestniczyło 200 osób.
11. XVIII Festiwal Jesień Organowa- w miesiącu październiku na terenie powiatu
bieruńsko- lędzińskiego, odbywały się koncerty w kościołach koncerty w ramach festiwalu

„ Jesień organowa”. Szacowana ilość uczestników 1000 osób.
12. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, z kroju i szycia, szachowe,
rytmiczne, jogi, taniec nowoczesny, zumba, grafika komputerowa,

koło historyczno-

regionalne, koło turystyczne, śpiew klasyczny, nauka gry instrumentach klawiszowych, nauka
gry na gitarze, warsztaty fotograficzne, taneczno – ruchowe, szydełkowania. Ponadto zespoły
muzyczne tworzące pod egidą MOK: chór „Akord”, Kameraliści Miasta Lędziny „Pro arte et
musica” , „Lędzinianie”, zespół dziecięcy „Radość” .

LISTOPAD
1. Wieczornica z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 6 listopada w sali
widowiskowej „Piast” zorganizowano uroczyste obchody z okazji Narodowego Święta
Niepodległości. W uroczystościach udział wzięło 80 osób.
2. Dzień regionalizmu w M.P. nr 2 w Lędzinach- 7 listopada w siedzibie budynku M.P.
z Oddz. I. nr 2 w Lędzinach, przy współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury, zorganizowano
dzień regionalizmu, w którym uczestniczyło 130 osób.
3. Spotkanie z Alojzym Lysko- 8 listopada w sali widowiskowej „Piast”, Urząd Miasta
w Lędzinach, przy współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury, zorganizował spotkanie
z autorem książek A. Lysko, po którym został wyświetlony film „ Dzieci Wermachtu”.
W spotkaniu udział wzięło 200 osób.
4. Ludzie i Ich Pasje- 9 listopada w sali audiowizualnej na Placu farskim w ramach
cyklicznych spotkań Ludzie i Ich Pasje, odbyło się spotkanie z podróżnikiem Magdaleną
Konik. Tematem spotkania był „Tajemnice wschodniego Kaukazu”. W spotkaniu udział
wzięły 23 osoby.
5. Drużynowy turniej Szachowy Juniorów- 18 listopada koło szachowe MOK, brało udział
w w/w turnieju organizowanym przez Dom Kultury w Rudzie śląskiej. W turnieju
uczestniczyło 8 zawodników MOK.
6. Obchody święta Cecylii- 22 listopada w sali audiowizualnej na Placu farskim, Miejski
Ośrodek Kultury, zorganizował spotkanie Burmistrz Miasta, wraz zespołami „ Radość”,
„ Lędzinianki”, „ Śpiewająca kapela”. W spotkaniu udział wzięło 40 osób.
7. Akademia bezpiecznego Seniora- 17 listopada w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury,
odbyło się pierwsze spotkanie, zorganizowane przy współpracy Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach. W spotkaniu udział wzięło 15 osób.
8. Prelekcja „ Prawa i obowiązki rodziców, wynikające z władzy rodzicielskiej”20 listopada w sali widowiskowej „Piast” w związku z Dniem Praw Rodziny, odbyła się
prelekcja wygłoszona przez sędzią Barbarę Bocheńską. W prelekcji udział wzięło 170 osób.
9. IX Przegląd Twórczości Chrześcijańskiej „Razem”- 17 listopada w sali widowiskowej
„Piast”, odbył się IX w/w Przegląd. W tegorocznym przeglądzie uczestniczyło 15 podmiotów
wykonawczych

w kategoriach: zespół wokalny, wokalno - instrumentalny, solista, duet.

W Przeglądzie udział wzięło 112 osób.
10. Kabaret Smile- 24 listopada w sali widowiskowej „Piast”, odbył się występ kabaretu
„ Smile” z programem pt. „To się nadaje do kabaretu”. W kabarecie uczestniczyło 170 osób.
11. Wycieczka od Radzionkowa, Świętochłowic i Bytomia- 25 listopada koło regionalnoturystyczne zorganizowało wycieczkę do Muzeów: Deportacji Górników, Powstań Śląskich.
Zwiedzono również stare miasto w Bytomiu. W wyjeździe udział wzięły 23 osoby.
12. Andrzejkowe Wielkie Granie- 25 listopada w sali widowiskowej „Piast”, na zaproszenie
Miejskiego Ośrodka Kultury wystąpił zespół „ Oberschlesien”. Na półtoragodzinnym
koncercie bawiło się 200 uczestników.
13. Warsztaty dla dorosłych- szydełkowanie- 27 listopada w siedzibie Miejskiego Ośrodka
Kultury odbyły się cykliczne warsztaty, w których uczestniczyło 12 osób.
14. Projekcja filmu „ Zerwany kłos”- 27 listopada w sali widowiskowej „Piast”, odbyła się
projekcja filmu dla podopiecznych Ośrodka Błogosławiona Karolina. W projekcji
uczestniczyło 200 osób.
15. Wycieczka do Warszawy- 28 listopada słuchacze UTW dzięki współpracy Miejskiego
Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta mieli możliwość zwiedzenia Sejmu i Senatu. W wyjeździe
udział wzięły 52 osoby.
16. Barbórka Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego - w dniu 29 listopada
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 187 osób.
17. Ogłoszenie konkursu „ Ozdoba świąteczna 2017” – 143 osoby uczestniczyły
w konkursie oraz „ Najładniejsza kartka świąteczna 2017” – 284 osoby - w listopadzie
ogłoszono konkurs na najładniejszą ozdobę choinkową i kartkę świąteczną. Konkurs
przeznaczony dla każdej kategorii wiekowej, oraz dla wszystkich mieszkańców powiatu
bieruńsko- lędzińskiego.
18. Przedstawienie teatralne „ Książe i żebrak”- 30 listopada w sali widowiskowej „Piast”,
odbyły się dwa przedstawienia dla dzieci lędzińskich szkół , w których udział wzięło 400
osób.
19. Przedstawienie teatralne „ Przygody Baltazara i wawelskiego smoka”- 31 listopada
w sali widowiskowej „Piast”, odbyły się dwa przedstawienia dla dzieci lędzińskich szkół ,
w których udział wzięło 400 osób.
20. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, z kroju i szycia, szachowe,
rytmiczne, jogi, taniec nowoczesny, zumba, grafika komputerowa,

koło historyczno-

regionalne, koło turystyczne, śpiew klasyczny, nauka gry instrumentach klawiszowych, nauka
gry na gitarze, warsztaty fotograficzne, taneczno – ruchowe, szydełkowania. Ponadto zespoły
muzyczne tworzące pod egidą MOK: chór „Akord”, Kameraliści Miasta Lędziny „Pro arte et
musica” , „Lędzinianie”, zespół dziecięcy „Radość” .

GRUDZIEŃ
1. Przedstawienie teatralne „ Przygody Baltazara i wawelskiego smoka”- 1 grudnia w sali
widowiskowej „Piast”, odbyły się dwa przedstawienia dla dzieci lędzińskich szkół, w których
udział wzięło 400 osób x 2
2. Przedstawienie teatralne” Książę i żebrak”- również 1 grudnia w sali widowiskowej
„Piast”, odbyły się dwa przedstawienia pod w/w tytułem, w których udział wzięło 400 dzieci
x 2 lędzińskich szkół.
3. Przedstawienie teatralne” Romeo i Julia ”- również 1 grudnia w sali widowiskowej
„Piast”, odbyły się dwa przedstawienia pod w/w tytułem, w których udział wzięło 200 dzieci
lędzińskich szkół.
4. Przedstawienie teatralne” Skąpiec”- również 1 grudnia w sali widowiskowej „Piast”,
odbyły się dwa przedstawienia pod w/w tytułem, w których udział wzięło 200 dzieci
lędzińskich szkół.
5. Spotkanie z Mikołajem- 6 grudnia w Sali widowiskowej „Piast”, Miejski Ośrodek Kultury
zorganizował przedstawienie dla dzieci, po którym Mikołaj wręczał prezenty. W spotkaniu
udział wzięło 200 osób.
6. Rozstrzygnięcie konkursu „Ozdoba świąteczna”- 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 143 osoby.

7. Rozstrzygnięcie konkursu „ Kartka świąteczna”- 7 grudnia odbyło się posiedzenie
Komisji

konkursowe.

W

wyniku

podliczonych

głosów

Jury

przyznało

nagród

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 284 osoby.
8. Jarmark Bożonarodzeniowy – w dniu 9 grudnia, na terenie Placu farskiego po raz
czwarty został zorganizowany przez Urząd Miasta Lędziny, oraz Miejski Ośrodek Kultury
Jarmark Bożonarodzeniowy. W trakcie, którego odbyły się: spektakl teatralny dla
najmłodszych, kolędowanie na góralską nutę, warsztaty plastyczne dla dzieci, warsztaty
rękodzielnicze dla dorosłych. Czas umilali animatorzy- elfy częstujący łakociami.
Przygotowano animacje mikołajowe dla najmłodszych. W jarmarku wzięło udział ok. 300
uczestników.
9. Wyjazd na Jarmark na Nikiszu – 10 grudnia 2017 r. Miejski Ośrodek Kultury
w Lędzinach zorganizował wyjazd do Nikisza na Jarmark bożonarodzeniowy. W wycieczce
udział wzięło 52 osób.
10. Spotkanie opłatkowe słuchaczy UTW- 11 grudnia w sali widowiskowej „Piast”, odbyło

się spotkanie słuchaczy UTW. W trakcie spotkania odbyły się występy zespołów działających
pod egidą Miejskiego Ośrodka Kultury. W spotkaniu uczestniczyło 130 osób.
11. Ludzie i Ich pasje: Projekcja filmu o J.Ch. Rubergu - 12 grudnia w sali audiowizualnej
na Placu farskim, odbyła się projekcja filmu pod w/w tytułem. W spotkaniu uczestniczyli
uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Ch. Ruberga. W spotkaniu udział wzięło 34 osoby.
12. Konkurs poetycki- „ Szelest mijającego czasu”- 12 grudnia w sali widowiskowej
„Piast” odbył się konkurs poetycki organizowany przez Szkołę Podstawową z Oddz. I.
nr 1 w Lędzinach. MOK był współorganizatorem, jeden z pracowników zasiadał w obradach
jury. W konkursie uczestniczyło 60 osób.
13. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. Ks. K. Szwarlika- 15 grudnia zespół
„ Radość”, oraz chór „ Akord”, brały udział w w/w Festiwalu, który organizował MDK
w Jaworznie. W Festiwalu uczestniczyło 35 osób.
14. Warsztaty dla dorosłych- szydełkowanie- 19 grudnia w siedzibie MOK , jak co miesiąc
odbyły się bezpłatne warsztaty dla dorosłych z szydełkowania, w których uczestniczyło
6 osób.
15. Otwarty Turniej Szachowy „Mikołaj 2017” – coroczny turniej organizowany przez koło
szachowe Pana 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 – 20 osób.
16. Spotkanie Jubilatów- 19 grudnia w Restauracji „Pinocy”- Urząd Miasta Lędziny, przy
współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury zorganizował Spotkanie Jubilatów, obchodzących,
złote i diamentowe gody pożycia małżeńskiego. M.O.K. udostępnił nagłośnienie zorganizował
oprawę muzyczną. W spotkaniu udział wzięło 120 osób.
17. „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 100 osób.
18. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, z kroju i szycia, szachowe,
rytmiczne, jogi, taniec nowoczesny, zumba, grafika komputerowa,

koło historyczno-

regionalne, koło turystyczne, śpiew klasyczny, nauka gry instrumentach klawiszowych, nauka
gry na gitarze, warsztaty fotograficzne, taneczno – ruchowe, szydełkowania. Ponadto zespoły
muzyczne tworzące pod egidą MOK: chór „Akord”, Kameraliści Miasta Lędziny „Pro arte et
musica” , „Lędzinianie”, zespół dziecięcy „Radość” .
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, zamieniane jednak wszystkie zgodnie z planem zostały zrealizowane.
POSZCZEGÓLNE IMPREZY W LICZBACH
1.

Nazwa imprezy

2.
3.
4.
5.
6.

VIII Przegląd Kolęd Pastorałek i Jasełek
Projekcja filmu dla Gimnazjum nr 1
Przedstawienie Jasełkowe
Kolędowanie z zespołem Radość
Gala VIII Przeglądu Kolęd Pastorałek
i Jasełek
Koncert Kameralistów Miasta Lędziny Londyn Derby
Koncert Kameralistów Miasta Lędziny Londyn Peterborough
25 Finał WOŚP
Wystawa MP nr 2
Ferie z MOK 2017
Koncert Kameralistów Miasta Lędziny Londyn Reading
Koncert Kameralistów Miasta Lędziny Londyn Bath
Przedstawienie jasełkowe M.P. nr 2 plus kolędowanie
Warsztaty dla dorosłych- szydełkowanie
Kulig w Brennej
Konkurs „ Zima w obiektywie 2017”
Walentynkowy Turniej szachowy
Koncert zespołu „ Radość”
Koncert lirycznych wspomnień czar
Pokonkursowa wystawa fotografii „ Zima w obiektywie 2017”
Ludzie i Ich pasje „ Szkoła głodna świata”
Wystawa fotografii „ Kadry 2016”
Warsztaty dla dorosłych- szydełkowanie
Koncert z okazji Dnia Kobiet
Wiosenne metamorfozy
Prelekcja firmy „Master”
Bądź piękna wiosną- trendy
Koncert Pieśni Pasyjnych
Wiosenny turniej szachowy
Konkurs plastyczny „ Dzień ziemi”
Clemensy 2016
Spotkanie z Posłem do Parlamentu Europejskiego
Koncert Damiana Holeckiego
Wyjazd na sztukę „ Prezent urodzinowy”
Warsztaty dla dorosłych- szydełkowanie
Ludzie i Ich pasje „ Świniobici”
Święto szkoły
Wyjazd do Raciborza- odwołany
Koncert zespołu „ Radość”
Rekolekcje dla dzieci i młodzieży
Spotkanie z ekologią
Warsztaty wokalne zespołu „ Radość”
Koncert Pieśni Pasyjnych
Wystawa klub plastyka „ Kontrast”
Ludzie i Ich pasje „ Wokół Wielkanocnego stołu”
IX konkurs „ Śląskie tradycje wczoraj i dziś”, gala konkursu ,
wystawa

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Ilość
uczestników
250
250
360
100
150
700
316
400
200
511
307
307
190 +150
14
52
30
40
60
35
40
40
60
9
50
50
20
25
70
45
10
170
46
86
50
8
60
229

Ilość
plakatów
20
-

20
20
20
10
20
20
15
20
20
20
5
5
50
15
5
15
20
140
554
27
15
80
300
40
10
322 + 40 +300 20

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Spotkanie świadków Jehowy
Konkurs „ Entliczek- pentliczek”
Przedstawienia teatralne dla dzieci lędzińskich szkół
Gala konkursu „Entliczek- pentliczek”
Warsztaty dla dorosłych- szydełkowanie
Koncert wiosenny MP nr. 1
XXIV Przegląd „ Śląskie śpiewanie”
Blues kwiecień granie- koncert Cheap tabacco
Cezary Pazura show- odwołany
Spotkanie uczniów G. 2 z A. Lysko
Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską
Spotkanie z autorem książek A. Lysko
Prelekcja pt. „ Jak przekonać swój mózg do odchudzania”
Spotkanie z autorem książek A. Lysko
Turniej szachowy
Prelekcja pt. „ Pszczelarstwo jako zawód, misja i pasja”
Spotkanie „ Dla mam”
Koncert dla Matki
Przegląd Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej
XIII Wojewódzki Festiwal Muzyki i Tańca
„ Na talent nie
ma rady”
68. Warsztaty dla dorosłych – szydełkowanie
69. Spektakl „ Afera Makbecioka”
70. Przedstawienie teatralne dla dzieci lędzińskich szkół
71. Piknik z okazji Dnia Dziecka
72. Koncert finalistów „ Talent show”
73. Talent show - eliminacje
74. Talent show – finał
75. Wyjazd zespołów MOK do Koszęcina
76. Koncert laureatów XIII Festiwalu Muzyki i Tańca
77. Ludzie i Ich Pasje „ Wystawa malarstwa”
78. Prelekcja- ekologia w Lędzinach
79. Konkurs wiedzy o samorządności
80. Dni Lędzin
81. Absolwenci lędzińskich placówek
82. Pożegnanie Absolwentów G. 1
83. Przedstawienie teatralne dla Ośrodka Błogosławiona Karolina
84. Warsztaty dla dorosłych
85. Wyjazd na operetkę do Toszka
86. Wystawa- ginące zawody śląskie
87. Przedstawienie teatralne „ Ołowiany żołnierzyk”
88. Wycieczka do ogrodów Kapiasa
89. Wycieczka do kina „ Gru, Dru i Minionki”
90. Przedstawienie teatralne „ Pod starym Wawelem przygód bez liku”
91. Wycieczka do ogrodów Kapiasa
92. Wycieczka do kina „ Gru, Dru i Minionki”
93. Koncert pod chmurką zespół „ Nuta”
94. Przedstawienie teatralne „ Eko- bajka segregajka”
95. Wycieczka do zamku w Toszku
96. Koncert zespołu „TEX”
97. Przedstawienie teatralne „ Z kotem w butach dookoła świata”
98. Wycieczka do zamku w Toszku
99. Koncert pod chmurką, zespół
„ Znajomi”
100. Przedstawienie teatralne „ Miś jest grzeczny, miś bezpieczny”
101. Wycieczka do kina OH „Mała , wielka stopa”

180
110
360
30
10
80
250
80
70
90
40
13
40
8
23
4
100
13
100

5
20
20
20
10
20
5

16
217
750
300
80
256
200
35
100
90
80
60
1000
150
140
140
5
50
700
150
47
25
150
47
46
30
140
40
25
150
40
80
70
73

20
20
20
50
10
30
10
10
10
30
30
10
10
-

102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.

Koncert zespołu „ Fill”
Wycieczka do Energylandii
Koncert zespołu „ Mantra”
Letni kino Pod chmurką- „ Idol”
Przedstawienie teatralne „ Dobre wychowanie z nami zostanie”
Koncert zespołu „ Magia”
Piknik na zakończenie wakacji
Przedstawienie „ Złota rybka”, warsztaty taneczne
Piknik na zakończenie lata z PCPR
Program „ Wakacje bez uzależnień 2017”
Dożynki Miejskie
Przedstawienie teatralne pt. " Piraci"
Ogólnopolska konferencja FAS
Konkurs " Lato w obiektywie"
Wyjazd do ogrodów Kapiasa
Warsztaty z szydełkowania
Ludzie i Ich pasje
Piknik szkolny S.P. nr 2
IX Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej
XX-lecie Stowarzyszenia im. A. Fabery
Turniej szachowy na zakończenie lata
Inauguracja Roku Akademickiego UTW
Spotkanie z brafitterką
Warsztaty mozaiki szklanej
XXXVI Wodzisławskie spotkanie z folklorem
Warsztaty szydełkowania
Spektakl " Brat naszego Boga"
Jesień organowa Koncert Kameralistów Miasta Lędziny
Jesień organowa
Spotkanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości
Dzień regionalizmu w MP nr 2
Projekcja filmu " Dzieci Wermachtu"
Ludzie i Ich Pasje" Tajemnice Kaukazu"
Obchody święta Cecylii
Drużynowy Turniej Szachowy
Akademia bezpiecznego seniora
Prelekcja UTW
IX Przegląd Twórczości Chrześcijańskiej „Razem”
Kabaret Smile
Wyjazd historyczno- turystyczny Świętochłowice, Radzionków
Andrzejkowe Granie zespół Oberschlesien
Warsztaty z szydełkowania
Projekcja filmu " Zerwany kłos"
Wyjazd słuchaczy UTW do Sejmu i Senatu
Barbórka C.BiD.G.P.
Przedstawienie teatralne " Książę i żebrak" 2 x
Przedstawienie teatralne " Przygody Baltazara i wawelskiego
smoka" 2 x
Przedstawienie teatralne " Skąpiec"
Przedstawienie teatralne "Romeo i Julia"
Przedstawienie teatralne " Przygody Baltazara i wawelskiego
smoka" 2 x
Spotkanie z Mikołajem
Jarmark Bożonarodzeniowy
Konkurs „ Karta świąteczna 2017”

200
71
50
80
187
25
200
170
400
2314
150
150
200
25
17
5
30
120
21
100
45
150
30
24
23
7
120
200
1000
80
130
200
23
40
8
15
170
112
170
23
200
12
200
52
187
400
400

10
20
20
20
20
50
15
15
-

200
200
400

-

200
300
284

20
20
20

30
30
10
15
5
20
20
20
20
5
-

155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

Konkurs” Ozdoba świąteczna 2017”
Jarmark na Nikiszu
Ludzie i Ich pasje „ Ruberg”
Spotkanie opłatkowe słuchaczy UTW
Konkurs poetycki " Szelest mijanego czasu"
Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. Ks. K. Szwarlika
w Jaworznie
Warsztaty dla dorosłych- szydełkowanie
Spotkanie Jubilatów
Turniej szachowy – Jarmark świąteczny 2017
Spotkanie mieszkańców z Nowym rokiem 2018
Suma:
II.

143
52
34
130
60
35

20
20
20
-

6
120
40
100
25 650osoby

10
20
1195 szt.

Imprezy cykliczne organizowane i współorganizowane przez
MOK:

„Przegląd Kolęd Pastorałek i jasełek”, konkurs fotograficzny „ Zima w obiektywie”, Ferie dla
dzieci i młodzieży, Wiosenny turniej szachowy”, wyjazdy „ Wokół Śląskiej sceny”, konkurs
rękodzielniczy „ Tradycje śląskie wczoraj i dziś”, „Turnieje Ekologiczne”, konkurs aktorsko –
recytatorski „ Entliczek - Pentliczek”,

„Blues Kwiecień Granie”,

„Śląskie śpiewanie”,

turnieje szachowe, „Powiatowy Festiwal Muzyki i Tańca – Na talent nie ma rady”,
„Szekspiriada”, Festyn - powitanie i pożegnanie lata, „Ludzie i ich pasje” – pasjonaci,
„Wakacje bez uzależnień”, „ Talent show” „Międzynarodowy Dzień Dziecka”, „Dni miasta”,
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, „ Piknik na zakończenie lata”, „ Letnie kino pod
chmurką”, „ Wieczornica Niepodległościowa”, „ Międzyszkolny turniej wiedzy ekologicznej”
Przegląd Twórczości 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 17konkursów; twórcze – plastyczne, rękodzielnicze,
wokalne, taneczne, 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 2017odbyło się 9 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 krawieckie, szachowe, rytmiczne, taneczno – ruchowe, nauki gry na instrumentach
klawiszowych, gitarach, jogi, fotograficzno - graficzne, koło gitarowe, tańca nowoczesnego,
grafiki komputerowej, , a także historyczno – regionalne „ Ziemi Lędzińskiej”, dziennikarskie,
zumby, fotograficzne, Twórczy świat malucha, szydełkowania. Koła muzyczne MOK to: zespół
„ Radość”, Kameraliści Miasta Lędziny „ Pro Arte et Musica”, chór „ Akord”, „Lędzinianie”
„ Śpiewająca Kapela”. 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 2017 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, Tomasz Manda
e) Zajęcia indywidualne nauki gry na gitarze – prowadzący Dawid Kiełbasa, Tomasz
Manda
f)

Nauka gry na instrumentach klawiszowych – prowadzący Jacek Piłatyk

g) Zespół kameralny: „Pro Arte et Musica” – prowadząca Maria Zuber
h)

Śpiewająca Kapela
Koło taneczne:

a) Rytmika dla najmłodszych ( dwie grupy) - Bożena Sikora
b) Zajęcia muzyczno – ruchowe dla dzieci - Elżbieta Szubert
c) Taniec nowoczesny Marta Jasińska, Bartosz Bieroński
Koło plastyczne:
a) Koło plastyczne – prowadząca Urszula Klyczka
b) Twórczy Świat Malucha – prowadząca Sabina Fatyga
Koło szachowe:
a) Zajęcia MOK - prowadzący Józefa Kaleta , Janusza Gondzik, Dawid Gondzik
b) Zajęcia „ Plac Farski” - prowadzący Józef Kaleta
b) Zajęcia w SP 4 na Goławcu - prowadzący Józef Kaleta
c) 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 –prowadząca Anita Piszczek
Koło z jogi:
a) zajęcia w MOK – prowadząca Ewa Czernik, Ewelina Muzyk - Dzieża,
Koło graficzno - fotograficzne:
a) zajęcia w MOK – prowadzący Adam Rzechuła

Koło aerobicu, pilates, dance latino:
a) Zajęcia– 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
Witraż i szkło :
a) zajęcia - prowadząca Anna Sikora
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, komputery, zajęcia ze zdrowego żywienia i
stylu życia, warsztaty prawnicze, zajęcia z bezpieczeństwa seniora, język niemiecki, język
angielski, zajęcia z psychologii, rehabilitacji, muzyczne, relaksacji. Prowadzone są również
zajęcia Akademii Bezpiecznego Seniora – spotkania z policją. Prowadzone są również przez
MOK raz w miesiącu w ramach spotkań podróżniczych prelekcje – „Ludzie i ich pasje” .
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. MOK udostępnia sale na Placu Farskim dla Klubu szachowego
„ Górnik Lędziny”, „ Klubu szkatowego” „ Klubu seniorów - z części starych Lędzin”.
Udostępnia sale do ćwiczeń zdolnej lędzińskiej młodzieży – wokaliści, instrumentaliści,
tancerze, aktorzy. MOK wspiera działanie niezrzeszonych z MOK grup twórczych i wspiera
ich działalność.

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. Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek – plakat
2. Konkurs fotograficzny „Zima w obiektywie 2017” – plakat
3. Ferie w Lędzinach – Plakat
Luty
4. Koncert Walentynkowy z zespołem „Radość” – plakat
5. Koncert Walentynkowy – Lirycznych wspomnień czar – plakat
6. Ludzie i ich Pasje – Szkoła głodna świata - plakat
Marzec
7. Koncert z okazji Dnia Kobiet – Plakat
8. Wiosenne Metamorfozy z okazji Dnia Kobiet – Plakat
9. Koncert Pieśni Pasyjnych z rozważaniami Ks. Józefa Tischnera – Plakat
10. Koncert Damiana Holeckiego – Plakat
11. Wyjazd do teatru „Prezent Urodzinowy” – Plakat
Kwiecień
12. Kalendarz imprez na Kwiecień - Plakat
13. Powiatowy Wielkanocny Konkurs Plastyczny „Tradycje śląskie wczoraj i dziś” –
Plakat
14. Wokół wielkanocnego stołu – Plakat

15. Entliczek Pentliczek – Plakat
16. Blues Kwiecień Granie -Cheap Tobacco! – Plakat
Maj
17. Kalendarz imprez na maj - Plakat
18. Dzień Flagi – Plakat
19. Jak przekonać swój mózg do odchudzania – Plakat
20. Ludzie i ich Pasje – Pszczelarstwo zawód, misja i pasja – plakat
21. Koncert dla Matki – Plakat
22. Afera Makbecioka - Plakat
23. Festiwal Muzyki i Tańca – Plakat
24. Festiwal Muzyki i Tańca – zaproszenie
25. Festiwal Muzyki i Tańca – podziękowania i dyplomy
Czerwiec
26. Dzień dziecka – Plakat
27. Ginące zawody i obyczaje Śląskie – Plakat
28. Dni Lędzin – Plakat
29. Dni Lędzin – reklama melexa
30. Dni Lędzin – podziękowania
31. Dni Lędzin – tablica informacyjna
32. Podziękowania dla uczestników kół zainteresowań – dyplomy
33. Turniej szachowy na zakończenie roku szkolnego - Plakat
34. Klub dla mam - Plakat
35. Wyjazd do Toszka – Plakat
Lipiec
36. Wakacje bez uzależnień – Plakat
37. Wakacje bez uzależnień – Dyplomy
38. Koncerty pod chmurką – Plakat
Sierpień
39. Złota Rybka – Plakat
40. Letnie kino pod chmurką – Plakat
41. Piknik rodzinny na Murckach – Plakat
42. Piknik rodzinny na Murckach – Plakat II projekt
43. Piknik rodzinny – zakończenie lata - Plakat
44. Piknik rodzinny - podziękowania
Wrzesień

45. Piknik rodzinny na zakończenie wakacji – Plakat
46. Lato w obiektywie – plakat
47. Lato w obiektywie – dyplom
48. Wyjazd do ogrodów Kapiasa – Plakat
49. Wystawa – Lato w obiektywie – Plakat
50. Wspomnienie o Anielinie Faberze – Plakat
51. Nauka gry na instrumentach klawiszowych – plakat
52. Rytmika – Plakat
53. Pilates – Plakat
54. Zumba – Plakat
55. Dance Latino - Plakat
56. Rękodzieło artystyczne – Plakat
57. Zajęcia szachowe – Plakat
58. Zajęcia taneczno – ruchowe – Plakat
59. Koło krawieckie – Plakat
60. Witraż i szkło – Plakat
61. Koło turystyczne – Plakat
62. Koło historyczno – regionalne – Plakat
63. Koło plastyczne – Plakat
64. Joga – Plakat
65. Koło fotograficzne – Plakat
66. Szachy – Plakat
67. Twórczy świat malucha – Plakat
68. Zespoły muzyczne MOK – Plakat
69. Koła zainteresowań 2017/2018 – Plakat
70. Piknik Rodzinny na Świnowach - Plakat
71. Nabór do zespołu Akord – Plakat
72. Warsztaty z szydełkowania – Plakat
Październik
73. IX Międzyszkolny Turniej Ekologiczny – Plakat
74. IX Międzyszkolny Turniej Ekologiczny – dyplomy
75. UTW – rekrutacja – Plakat
76. Spotkanie z brafitterką Moniką Niemiec – plakat
77. Karol Wojtyła – Plakat
78. Karol Wojtyłą – bilety
Listopad
79. Imprezy w listopadzie – Plakat

80. Droga Polski do niepodległości – Plakat
81. Ludzie i ich Pasje - Tajemnice wschodniego Kaukazu – Plakat
82. IX Przegląd Twórczości Chrześcijańskiej – Plakat
83. IX Przegląd Twórczości Chrześcijańskiej – Podziękowanie
84. IX Przegląd Twórczości Chrześcijańskiej – dyplomy
85. Akademia Bezpiecznego Seniora – Plakat
86. Prawa i obowiązki rodziców wynikające z władzy rodzicielskiej – Plakat
87. Oberschlesien – Plakat
88. Oberschlesien - wejściówki
89. Smile - Plakat
90. Smile – bilety
91. Wycieczka do Radzionkowa, Świętochłowic i Bytomia – Plakat
92. Wycieczka do Radzionkowa, Świętochłowic i Bytomia – Plakat – II wersja
93. Liga szachowa - dyplomy
94. Życzenia z okazji św. Cecyli – baner na stronę
Grudzień
95. Konkurs „Ozdoba Świąteczna” – Plakat
96. Konkurs „Ozdoba Świąteczna” –dyplom
97. Konkurs „Kartka Świąteczna” – Plakat
98. Konkurs „Kartka Świąteczna” – dyplomy
99. Spotkanie z Mikołajem – Plakat
100.

Turniej Mikołajowy - plakat

101.

Turniej Mikołajowy - dyplomy

102.

Jarmark Bożonarodzeniowy – baner na stronę

103.

Jarmark Bożonarodzeniowy – Plakat

104.

Jarmark na Nikiszu – Plakat

105.

Ludzie i ich Pasje – Johann Christian Ruberg – Plakat

106.

Podziękowanie dla Pana Adama Plackowskiego

107.

Powitanie z Nowym Rokiem - Plakat

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 X 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 2017. 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 2017r 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
Sprawozdanie z działalności kół zainteresowań 2017
1. Sabina Czarnecka - Twórczy świat malucha
2. Sabina Czarnecka – Rękodzieło artystyczne
3. Urszula Klyczka - Koło plastyczne
4. Maciej Mastalski - Koło turystyczne
5. Adam Rzechuła - Koło fotograficzno-graficzne
6. Anna Sikora - Witraż i szkło
7. Józef Kaleta, Janusz Gondzik, Dawid Gondzik - Szachy
8. Ewa Czernik, Ewelina Muzyk-Dzieża - Joga
9. Zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci – Elżbieta Szubert
10. Taniec nowoczesny – Bartosz Bieroński
11. Zumba – Magdalena Kuczowic
12. Rytmika – Bożena Sikora
13. Koło krawieckie – Anita Piszczek
14.Kameraliści Miasta Lędziny – Maria Zuber
15. Zespół „Radość” – Anna Musioł
16. Zespół „Lędzinianie” – Franciszek Moskwa
17. Chór „Akord” – Jacek Piłatyk
18. Nauka gry na instrumentach klawiszowych – Jacek Piłatyk
19. Nauka gry na gitarze – Dawid Kiełbasa, Tomasz Manda
20. Klub szachowy „Górnik”
21. Fitness, Pilates, Dance Latino – Joanna Przybysz

1. Sabina Czarnecka - Twórczy świat malucha
SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH
„Twórczy Świat Malucha” za 2017 r.
Na początku chciałam podkreślić ważność zajęć plastycznych w rozwoju młodego
człowieka. 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. Ze względu na swój atrakcyjny charakter cieszą
się taką popularnością wśród dzieci.
Zajęcia plastyczne „Twórczy Świat Malucha” odbywające się w Miejskim Ośrodku
Kultury w Lędzinach w miesiącach styczeń - czerwiec 2017 r. realizowane były w dwóch grupach wiekowych I- 4-6 lat, II -7-13 lat. Jednakże po przerwie wakacyjnej, czyli w miesiącach
październik – grudzień powstały nowe grupy zajęciowe, początkowe podzielone tak samo jak
w pierwszym półroczu 2017 roku. Od października ze względu na małą liczebność grupy wiekowej nr. 2, powstała jedna grupa zajęciowa 5-8 lat, natomiast dzieci w wieku 8-12 lat zostały
przeniesione na zajęcia rękodzieła artystycznego. Zajęcia odbywały się cyklicznie raz w tygodniu i trwały jedną godzinę zegarową. Grupy liczyły od 7 do 15 uczestników.
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.

Taka forma zajęć dla dzieci jest ciekawa, ponieważ mogą poznać wiele ciekawych technik plastycznych i technicznych, 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. Podczas każdych zajęć prowadzonych w Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach poruszana jest inna tematyka, poznawane są ciekawe
aspekty malarstwa, rysunku. Ponadto wykorzystuje się różnorodne materiały: np. sól, mąką,
świeczki, piasek, gips itp. Co czyni te zajęcia bardzo interesującymi.
STYCZEŃ
W miesiącu styczniu zrealizowano następującą tematykę.
I grupa:
1) „Zimowy krajobraz” malowanie pastą do zębów na kolorowym tle oraz wycinanie
i nauka tworzenie śnieżynek z papieru.
2) Prezenty na Dzień Babci i Dziadka- papierowe serca”
3) Czynności porządkowe
4) Origami – domowe psiaki oraz ćwiczenia w kolorowaniu.
II grupa:
1) „Zimowy krajobraz” malowanie pastą do zębów na kolorowym tle oraz wycinanie i nauka tworzenie śnieżynek z papieru.
2) Scrapbooking – kartki okolicznościowe na Dzień Dziadka i Babci
3) Czynności porządkowe
4) Zabawy z gipsem – tworzenie serc walentynkowych
W miesiącu styczniu tematyka zajęć skupiona była wokół zimy, Dnia Babci i Dziadka
oraz walentynek. Najbardziej dzieciom z grupy młodszej podobało się malowanie pastą do zębów, w ogóle zauważyłam iż dzieci lubią na zajęciach pracować materiałami, które w życiu
codziennym wykorzystuje się inny sposób. Natomiast grupa starsza miała możliwość pracy z
gipsem, tworzono odlewy serca na walentynki, były to bardzo ciekawe zajęcia i również bardzo lubiane przez dzieci.
LUTY
W miesiącu lutym przeprowadzono zajęcia o następującej tematyce:
I grupa:
1) Podróż kosmiczna – pastele oraz plastelina, ćwiczymy małą motorkę.
2) Kartki walentynkowe – papieroplastyka.
3) Świat sówek – papieroplastyka

4) Kleksowe stworki.
II grupa:
1) Serca walentynkowe cz. 2- malowanie serc z gipsu
2) Kartki walentynkowe – technika quillingu
3) Skarbonki świnki – tworzenie świnek z masy papierowej
4) Skarbonki świnki – malowanie stworzonych świnek farbami
W miesiącu lutym zostało zrealizowanych 8 godzin zegarowych.
W czasie zajęć lutowych zostały zrealizowane wszystkie założone cele i zadania: dzieci poznały nowe techniki (quilling, masa papierowa, kleksy) oraz nauczyły się z nich korzystać. W grupie młodszej doskonalono sprawność małej motoryki poprzez zabawy z plasteliną.
.

MARZEC

W miesiącu marcu zrealizowano następującą tematykę
I grupa:
1) Dzień kobiet- malujemy portrety znanych kobiet
2) Wiosenne kwiaty z rolek i zakrętek
3) Zwiastuny wiosny – wyklejanie bociana bibułą
4) Wiosenne motyle z papieru – orgiami
II grupa:
1) Dokańczanie świnek skarbonek
2) Czynności porządkowe – brak uczestników zajęć
3) Ozdabianie swoich skarbonek – decopuage
4) Malowanie pastelami – Pani Wiosna - portret
W miesiącu marcu zostało zrealizowanych 8 godzin zegarowych.
Podczas zajęć marcowych zrealizowano wszystkie założone cele i zadania: uczestnicy
koła poznali nowe techniki plastyczne (starsze dzieci decopuage, młodsze orgiami, collage) i
stworzyli bardzo ciekawe wytwory plastyczne. W czasie zajęć w miarę możliwości korzystamy z materiałów codziennego użytku, wykorzystując recykling, tym razem zostały wykorzystane zakrętki z butelek. Z relacji dzieci wynika, iż zajęcia były ciekawe i odpowiadały ich zainteresowaniom. Jest to bardzo ważne, gdyż każde zajęcia mają inspirować do kolejnych.
Dlatego często pytam 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 wiosny.
KWIECIEŃ
W kwietniu zostały zrealizowane następujące zajęcia.
I grupa:
1) Wielkanocne pisanki z papieru- malowanie, ozdabianie.
2) Wielkanocne króliki – papieroplastyka
II grupa:

1) Papieroplastyka- kartki wielkanocne
2) Malowanie i ozdabianie jajek styropianowych.
W czasie zajęć kwietniowych zrealizowano 4 godziny zegarowe. Zostały zrealizowane
wszystkie założone cele i zadania. Podczas zajęć stworzono bardzo ciekawe wytwory plastyczne. Tematyka zajęć dotyczyła świąt wielkanocnych, dzieci rysowały i tworzyły symbole
tychże świąt, np. ozdabiali cekinami jajka styropianowe czy malowali je farbami. Podczas zajęć dzieci pracowały chętnie i z zaangażowaniem.
MAJ
W czasie zając majowych zrealizowano następujące zajęcia:
I grupa:
1) „Kolorowa łąka” -malowanie pastelami oraz lepienie z plasteliny.
2) Kolorowe ślimaki z rolek po papierze toaletowym
3) Podwodny świat – collage
4) Latające motyle – orgiami
II grupa:
1) Biżuteria artystyczna – prezenty dla mamy
2) Prezenty na „Dzień Matki”- ramka na zdjęcia z puzzli
3) Dokańczanie ramek – malowanie farbami
4) Drugie życie skarpetek – zajęcia z krawiectwa – szyjemy misie.
W czasie zajęć majowych zrealizowano 8 godzin zegarowych. Tematyka zajęć majowych skupiona była wokół dnia Matki oraz wiosny. 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:
I grupa:
1) „Pejzaż- malowanie w plenerze.
2) Wyprawa do zoo – zabawy z plasteliną
3) Uroczyste zakończenie zajęć – malowanie twarzy
II grupa:
1) Wiosenny pejzaż – malowanie w plenerze
2) Dzień Ojca – kartki okolicznościowe
3) Uroczyste zakończenie zajęć – malowanie twarzy

W czerwcu zostało zrealizowanych 6 godzin zegarowych. Czerwcowe zajęcia umożliwiły realizacje wszystkich celów i zadań. Ze względu na dobre warunki pogodowe, jedne z
zajęć zostały poprowadzone w plenerze na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury. Dzieci leżąc
na kocach malowały otaczającą ich naturę. Ta forma zajęć bardzo się im spodobała. Podczas
ostatnich zajęć przed przerwą wakacyjną, został podsumowany cały dorobek uczestników,
dzieci zostały pożegnane małym słodkim poczęstunkiem, wręczono im pamiątkowe dyplomy
oraz w ramach niespodzianki malowałam im twarze.
Od październiku zajęcia zostały wznowione, utworzyły się nowe grupy uczestników.
Twórczy Świat Malucha został podzielony na dwie grupy wiekowe 4-6 lat oraz 7-13 lat, jednakże taka forma utrzymała się tylko w miesiącu październiku, od listopada nastąpiła reorganizacja grup, ze względu na małą liczebność grupy wiekowej nr. 2. Tak więc powstała jedna
grupa zajęciowa 5-8 lat, natomiast dzieci w wieku 8-12 lat zostały przeniesione na zajęcia rękodzieła artystycznego. Głównym celem zajęć Twórczego Świata Malucha jest przede
wszystkim dobra zabawa, rozwój kreatywności i wyobraźni oraz opanowanie podstawowych
umiejętności manualnych takich jak: wycinanie, odrysowanie od szablonu, poprawne trzymanie kredek czy kolorowanie. Ponadto dzieci uczą się wielu ciekawych technik plastycznych.
PAŹDZIERNIK
W miesiącu październiku zostały zrealizowana następująca tematyka:
I grupa
1) Zajęcia organizacyjne, przedstawienie regulaminu zajęć oraz zasad BHP.
Jesienny jeż - wydzieranka
2) jesienne drzewo – poznanie nowej techniki – malowanie patyczkami kosmetycznymi oraz farbami
3) Jesienny wazon z liśćmi – technika kalkomanii i wydzieranki.
4) Jesienne wariacje z szyszek – zwierzątka.
5) Pani jesień – malowanie farbami
II grupa
1) Zajęcia organizacyjne, przedstawienie regulaminu zajęć oraz zasad BHP.
Jesienny pejzaż – malowanie pastelami
2) Jesienne drzewo – wyklejanie z plasteliny
3) Biżuteria artystyczna – tworzymy kolczyki z koralików
4) Technika dekalkomanii – jesienne drzewo
5) Czynności porządkowe
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. 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 jesieni.
LISTOPAD
Zrealizowano następującą tematykę:
1) „Jesienny lisek” – zabawy z rolkami po papierze toaletowym
2) Orzeł Biały- Święto Niepodległości - zabawy z rolkami po papierze toaletowym
3) Światowy Dzień Pluszowego Misia – technika wyklejanki
4) Świat Zimą malowany solą kuchenną.
W listopadzie zrealizowano 4 godziny zegarowe. Dzieci poznały nowe technikami
plastycznymi, zrealizowano wszystkie założone cele i zadania. Uczestnicy stworzyli bardzo ciekawe
wytwory plastyczne. Tematyka zajęć była zróżnicowana.

GRUDZIEŃ
W miesiącu grudniu przeprowadzono zajęcia o następującej tematyce:
1) Święty Mikołaj – wyklejanka z papieru
2) Bałwanek – malowanie pastą do zębów
3) Ozdoby choinkowe – bombki, aniołki.
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 zajęcia Twórczego Świata Malucha 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 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 oraz
uśmiechnięte.

2. Sabina Czarnecka – Rękodzieło artystyczne
SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ KOŁA RĘKODZIEŁA ARTYSTYVZNEGO REALIZOWANEGO W 2017 r.
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 w wieku 12-16 lat. 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) Zimowy krajobraz- malowanie pastą do zębów
2) Tworzymy prezenty na Dzień Babci i Dziadka – kartki okolicznościowe oraz serca
3) Rękodzieło artystyczne – tworzenie kolczyków z koralików
4) Walentynki – cz. 1 – odlewy gipsowe- serca.
W miesiącu styczniu zostały zrealizowane 4 zajęcia, podczas których uczestnicy opanowali nowe umiejętności rękodzielnicze, powstały przepiękne prezenty dla dziadków oraz
zaczęto przygotowywać upominki walentynkowe.
LUTY
Podczas zajęć lutowych zrealizowano następującą tematykę:
1) Walentynki cz. 2 malowanie i ozdabianie serc gipsowych.
2) Serca z papierowej wikliny oraz kartki walentynkowe.
3) Skarbonka świnka – masa papierowa
4) Skarbonka świnka – masa papierowa, dokańczanie
W lutym zrealizowano w zajęcia. 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. Ponadto poznali również
masę papierową, z której stworzyli przepiękne skarbonki. Jest to technika bardzo czasochłonna, dlatego tez na powstanie świnek przeznaczono aż kilka zajęć.
MARZEC
W miesiącu marcu zrealizowano następująca tematykę:
1) Świnki skarbonki – dokańczanie
2) Malowanie i ozdabianie swoich skarbonek
3) Malowanie i ozdabianie swoich skarbonek
4) Wiosenny pejzaż- malowanie farbami na płótnie
W marcu zrealizowano sześć godzin zegarowych, czyli odbyły się cztery zajęcia. Grupa uczestników była stała i wynosiła od pięciu do 12 osób. Większość zajec poświęcona była
dokańczaniu swoich skarbonek.
KWIECIEŃ
W miesiącu kwietniu przeprowadzono następujące zajęcia:
1) Rękodzieło – drzewko szczęścia
2) Tworzenie figurek wielkanocnych z gipsu

W miesiącu kwietniu zostały zrealizowane dwa zajęcia podczas, których zrealizowano
wszystkie założone cele i zadania. Ze względu na zbliżające się Święta Wielkanocne przygotowano piękne figurki gipsowe, które uczestnicy zabrali i mogli podarować jako prezenty.
MAJ
W czasie zajęć majowych zrealizowano następującą tematykę:
1) Ramki okolicznościowe z puzzli
2) Skrzynki na skarby – cz. 1 decoupage
3) Dokańczanie skrzynek.
4) Zajęcia z krawiectwa – drugie życie skarpetek – szyjemy misie.
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 w postaci ramek na zdjęcia z
puzzli. Ponadto utrwalano i udoskonalano techniki poznane w poprzednich miesiącach, np.
decoupage. Uczestnikom bardzo podobały się zajęcia z krawiectwa, podczas których szyły
misie.
CZERWIEC
W miesiącu czerwcu zrealizowano trzy zajęcia o następującej tematyce:
1) Wiosenny pejzaż – malowanie w plenerze
2) Zakładki do książek
3) Uroczyste zakończenie zajeć oraz malowanie twarzy.
Czerwcowe zajęcia umożliwiły realizacje wszystkich celów i zadań. Ze względu na dobre warunki pogodowe, jedne z zajęć zostały poprowadzone w plenerze na terenie Miejskiego
Ośrodka Kultury. Dzieci leżąc na kocach malowały otaczającą ich naturę. Ta forma zajęć bardzo się im spodobała. Natomiast podczas ostatnich zajęć przed przerwą wakacyjną, został
podsumowany cały dorobek uczestników, dzieci zostały pożegnane małym słodkim poczęstunkiem, wręczono im pamiątkowe dyplomy oraz w ramach niespodzianki malowałam im
twarze.
W miesiącu październiku została utworzona nowa grupa uczestników zajęć. Zajęcia
odbywały się raz w tygodniu po 1,5 godziny. Uczestnikami zajęć były dziewczynki w wieku
10-15 lat, w związku z tym tematyka została dopasowana do ich zainteresowań i zdolności.
Ponadto od miesiąca listopada do grupy rękodzielniczej dołączyły osoby mające 9 lat z grupy
Twórczego Świata Malucha ze względu na reorganizację tamtej grupy.
PAŹDZIERNIK
W miesiącu październiku zostały zrealizowana następująca tematyka:
- Zapoznanie z zasadami BHP oraz regulaminu zajęć. Szkic - jesienne drzewo- malowanie na soli.
- Dokańczanie prac „Jesienne drzewo – malowanie na soli”
- Tworzenie biżuterii artystycznej z koralików

- Technika dekalkomanii cz. 1 – jesienne drzewo
- Dokańczanie prac – cz. 2 dekalkomania – prasowanie i ozdabianie
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 5 zajęć, tematyka zajęć był zróżnicowana głównie dotyczyła jesieni. Dziewczynki poznały nowe, bardzo
ciekawe techniki plastyczne: dekalkomanię oraz malowanie na soli.
LISTOPAD
W miesiącu listopadzie zostały zrealizowana następująca tematykę:
1) Sowy z szyszek
2) Jesienny pejzaż – malowanie farbami na płótnie
3) Papierowa wiklina – poznajemy nową technikę
4) Papierowa wiklina – tworzymy choinkę
W czasie zajęć listopadowych zrealizowano 6 godzin zegarowych Dziewczyny poznały nową, dość ciężką, ale za o bardzo efektowną technikę rękodzielniczą: papierową wiklinę.
W technice tej wykorzystuje się stare gazety, z których zwija się rurki (jest to bardzo czasochłonne, wymagające precyzji), a następnie ze zwiniętych rurek plecie się różne rzeczy. My
na zajęciach tworzyliśmy choinki. Zrealizowano wszystkie założone cele i zadania.
GRUDZIEŃ
W miesiącu grudniu została zrealizowana następująca tematyka:
1)

Papierowa wiklina cz. 2 – dokańczanie, malowanie i ozdabianie choinek z
papierowej wikliny

2)

Quilling – kartko świąteczne

3)

Anioły z masy solnej

W miesiącu grudniu zostało zrealizowanych trzy zajęcia. Tematyka dotyczyła świat
Bożego Narodzenia. Podczas zajęć grudniowych zrealizowano wszystkie założone cele i zadania: uczestnicy koła poznali nowe techniki (quilling) 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 i uśmiechnięte.

3. Urszula Klyczka - Koło plastyczne
SPRAWOZDANIE Z PRACY KÓŁKA PLASTYCZNEGO
w roku 2017
prowadzonego przez instruktora Urszulę Klyczka

Zajęcia w II półroczu 2017 r. odbywały się we wtorki począwszy od października
2017 w godzinach 15:00-17:00 w sali na PLACU FARSKIM w Lędzinach.
Brały w nich udział dzieci w wieki 4 – 10 lat , zarówno zapisane w dzienniku zajęć (14
osób) jak i dzieci przychodzące sporadycznie.
Zgodnie z programem dzieci młodsze (do 4 lat ) uczestniczą w zajęciach wraz z
rodzicem lub opiekunem .Opiekunowie tylko w razie konieczności włączają się w prace
dzieci. Stopniowe ograniczanie ich aktywności pomaga w usamodzielnienie się dzieci
w grupie rówieśników.
Dzieci chętnie zapoznawały się z nowymi technikami i materiałami plastycznymi.
Uczestnicy zapoznali 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 zachować
prace .Po tych doświadczeniach dzieci nauczyły się oszczędniej używać wody tak, że
malowanie na papierach daje już trwalsze efekty.
Ćwiczyli także posługiwanie się wcześniej poznanymi technikami . Najbardziej lubianą
techniką jest malowanie suchymi pastelami i to zarówno w wersji suchej jak i w wersji
wilgotnej .Ta ostatnia to efekt samodzielnych poszukiwań samych dzieci.
Dzieci podejmowały też kształtowanie form przestrzennych lepiąc z plasteliny bądź
konstruując formy z papieru przy okazji prac konstrukcyjnych z papieru utrwalają pojęcia
matematyczne ( figura ,bryła, kształty)
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 znanych dzieciom utworów literackich.

4. Maciej Mastalski - Koło turystyczne
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA TURYSTYCZNEGO W MOK
LĘDZINY ZA ROK 2017.
W okresie sprawozdawczym zostały zorganizowane dwie wycieczki dla mieszkańców miasta:
- wyjazd do Skoczowa i do Brennej (kulig);
- wycieczka do Radzionkowa, Bytomia i Świętochłowic. Oprócz tego, odbyły się dwie
imprezy terenowo - turystyczne członków Koła obejmujące szeroko rozumiane okolice
Lędzin.
Zajęcia teoretyczne prowadzone były pod postacią pogadanek, prelekcji przygotowanych
przez prowadzącego Koło instruktora. Głównie były to wirtualne wycieczki po świecie i
Polsce, mające przybliżyć piękne i ciekawe miejsca oraz w wielu wypadkach, zachęcić
słuchaczy do indywidualnych wycieczek w prezentowane okolice. Zajęcia zawsze kończyły
się omówieniem zajęć, uwagami i propozycjami tematów kolejnych spotkań.
Przykładowe tematy zajęć:
- Z cyklu Sanktuaria Świata - „Uluru” święta góra Aborygenów, lub Sanktuaria Islamu.
- Podróżnik Maurycy Beniowski;
- Szlak Bursztynowy;
- Śladami Wikingów;
- „Białe Damy” naszych zamków;
- Z cyklu wielkie rzeki - „Missisipi”;
Ponad to członkowie koła opowiadali, o własnych wyprawach turystycznych np. „Rowerem z
Burgos do Santiago de Compostella”, lub „Autostopem po Warmii i Mazurach”.
Zaprzyjaźnione globtroterki, na jednym ze spotkań opowiedziały o swojej wyprawie na
Kilimandżaro!
Gościliśmy też mieszkankę Tajlandii, która za pośrednictwem tłumacza, opowiadała o swojej
ojczyźnie.
Liczebność Koła wzrosła z 17 członków w m-cu styczniu, do 21 osób na koniec okresu
sprawozdawczego.
Średnio każdorazowo w zajęciach brało udział 17 osób.
Maciej Mastalski

5. Adam Rzechuła - Koło fotograficzno-graficzne
Sprawozdanie koła fotograficzno – graficznego Miejskiego Ośrodka
Kultury w Lędzinach – rok 2017
Rok 2017 to drugi rok istnienia koła fotograficzno – graficznego pod moim
przewodnictwem. Razem z podopiecznymi uczyliśmy się wielu technik
fotograficznych. Były to między innymi: Fotografia krajobrazu, portrety,
fotografia uliczna. Zawsze podkreślam na moich zajęciach, że najlepszym
tematem do fotografowania są ludzie. Pozwala to na wprowadzenie do zdjęć
skali miejsca oraz wpływa znacznie na emocje odbiorcy. Rozmawialiśmy o

metodach wydruku i wywoływania zdjęć, uczyłem jak wprowadzać fotografie
cyfrowe do sieci. Pokazywałem także podstawy manipulacji zdjęciami
cyfrowymi. Każde zdjęcie w dzisiejszych czasach jest w jakiś sposób
„obrobione”. Sztuka powinna ukazywać świat piękniejszym niż jest. To moja
dewiza, którą staram się przekazać uczniom.
Kilka razy wybraliśmy się na spacery fotograficzne. Byliśmy w centrum Katowic,
a także w kilku miejscach na miejscu – w Lędzinach. Ten typ zajęć jest
najbardziej lubiany przez uczestników.
W roku 2017 przenieśliśmy się z głównej siedziby MOKu na salę w wierzy Placu
Farskiego – jest to strzał w dziesiątkę! Mamy więcej miejsca, możemy rozłożyć
lampy, parasolki i softboxy fotograficzne co pozwala nam bawić się fotografią
studyjną.
W zeszłym roku udało się także zrobić wystawę fotograficzną na klatce
schodowej Placu Farskiego – wzbudziło to spore zainteresowanie.
Na zajęcia uczęszcza od 5 do 9 osób. Prowadzę je w taki sposób, aby nie było
konieczności uczęszczania na każde zajęcia. Z racji tego, że moi uczniowie w
ogromnej większości to osoby dorosłe, rozumiem, że nie mogą mieć czasu.
Przyszły rok to nowe pomysły – zorganizujemy między innymi warsztaty
wywoływania zdjęć analogowych oraz nocne robienie zdjęć z bardzo długim
czasem naświetlania co pozwoli nam uchwycić gwieździste niebo.
Adam Rzechuła

6. Anna Sikora - Witraż i szkło
Sprawozdanie
z działalności Koła „Witraż i szkło”, działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach.
listopad – grudzień 2017

Koło „Witraż i szkło”, działające przy Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach, rozpoczęło
swą działalność od dnia 03.11.2017 r.
Zajęcia odbywały się w raz w tygodniu, tj. w każdy piątek miesiąca w godzinach od 17.0020.00.
Suma nowych adeptów, pojawiających się we wskazanym okresie na zajęciach, wyniosła 14
osób, z czego wszystkie osoby systematycznie kontynuują uczestnictwo w zajęciach, w bieżącym roku.
Cele:
Koło zainteresowań „Witraż i szkło”, w miesiącach listopad-grudzień, obejmowało ćwiczenia
mające na celu, zapoznanie się ze specyfiką pracy z materiałem jaki stanowi szkło, uwzględniając:





zachowanie zasad BHP,
pracę na szkłach o różnej grubości i fakturze,
naukę techniki cięcia i łamania szkła,
dostosowanie odpowiedniej obróbka szkła do wybranej techniki.

Każdy uczestnik, realizował zadania tematyczne, podczas których doskonalił umiejętność obróbki szkła, dających możliwość zapoznania się z szerokim spektrum technik szklarskich.
Przedstawione techniki szklarskie w miesiącach listopad-grudzień:
- technika mozaiki szklanej,

- witraż metodą Tiffany-eygo
- technika grawerowania szkła
Przeprowadzone zadania zajęć:
 lusterko kieszonkowe (tech. Tiffany-eygo)
 anioły i ozdoby świąteczne (tech. mozaiki szklanej)
 zawieszka witrażowa „gwiazda betlejemska” (tech. Tiffany-eygo)
 zawieszka witrażowa „krzyż” (tech. Tiffany-eygo)
 zawieszka witrażowa „ptaki z orygami” (tech. Tiffany-eygo z wykorzystaniem grawerowania szkła)
Dodatkowo, każdy uczestnik pod kierunkiem instruktora, miał możliwość realizacji własnych
projektów.

7. Józef Kaleta, Janusz Gondzik, Dawid Gondzik - Szachy
Sprawozdanie z działalności koła szachowego prowadzonego pod patronatem M.O.K.
Lędziny za rok 2017.
Szachy - ,,Królewska gra'' – jest współcześnie bardzo popularną dyscypliną sportów
umysłowych, mającą ogromną ilość zwolenników na całym świecie. Narodziły się w VI w.
n.e. w Indiach a w średniowieczu stały się znane w Europie.
Kółko szachowe prowadzi działalność ogólnodostępną dla wszystkich mieszkańców
zainteresowanych szachami. Stąd uczestniczy w nich liczna grupa osób chcących nauczyć się
grać w szachy. Zajęcia były także ukierunkowane na doskonalenie posiadanych już
umiejętności szachowych – podniesienie poziomu gry poszczególnych uczestników zajęć.
Organizowano turnieje w M.O.K.- które popularyzowały szachy w naszym środowisku, jako
jedno z rodzajów zainteresowań sprzyjającym ogólnemu rozwojowi intelektualnemu ich
uczestników oraz sprawdzeniu własnej wiedzy i umiejętności szachowych.
Chodzi tu o turnieje:
Walentynkowy Turniej Szachowy 13.02.2017 r.
Wiosenny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora M.O.K. 12.06.2017 r.
Turniej Mikołajkowy 9.12.2017 r.
Uczestniczono również w turniejach organizowanych w Powiecie Bieruńsko – Lędzińskim:
- Turniej o Szynkę Świąteczną 8.04.2017 r.
- Międzygminna Liga szachowa Szkół Podstawowych oraz Gimnazjalnych.
Zawodnicy z M.O.K. uczestniczą również poza powiatem w zawodach szachowych:
- Rybnik ,, Game Over IX'' 12.02.2017 r.
- Tarnowskie Góry ,,Turniej Szachów Rodzinnych" 2.04.2017 r.
- Drużynowe Rozgrywki Juniorów o Puchar Dors – Klimczok
- X Archidiecezjalny Turniej Szachowy o Puchar Prezesa Akcji Katolickiej 4.11.2017 r.
- Turniej szachowy im. Honkisza w Gminie Kozy pod Bielskiem
Dotychczasowa działalność M.O.K. spowodowała ,że szachy stały się niekwestionowaną
częścią życia kulturalnego Lędzin. W zajęciach szachowych bierze aktywny udział około 45
uczestników – dzieci, młodzież i dorośli.
Instruktorzy prowadzący:
Józef Kaleta
Janusz Gondzik
Dawid Gondzik

8. Ewa Czernik i Ewelina Muzyk-Dzieża - Joga
SPRAWOZDANIE
z realizacji zajęć hatha-joga
Zajęcia odbywały się w miesiącach - styczeń - czerwiec w poniedziałki
w dwóch grupach w godzinach 17:00-18:00 i 18:00-19:00. Przed pierwszymi zajęciami każdy
uczestnik zapoznaje się z Regulaminem zajęć i jego znajomość potwierdza podpisem. Zajęcia
trwają 60 minut. Ostatnie 10 min każdego spotkania przeznaczone jest na relaks. Przebieg typowych zajęć:
·

Powitanie

·

Ćwiczenia

·

Relaks

·

Pożegnanie

Ćwiczymy boso na matach. Odpowiedni ubiór to wygodny, luźny strój nie krępujący
ruchów. Podczas relaksu można założyć ciepłe skarpetki, bluzy i przykryć się kocem. Podczas
zajęć zachowujemy ciszę. Skupiamy się na ćwiczeniach i pracy ze swoim ciałem. Program
każdych zajęć stanowi całość. Uczestnicy realizują go dokładnie zgodnie z instrukcjami podawanymi przez prowadzącego. Wszystkie asany: pozycje stojące, siedzące, odwrócone, równoważne, wygięcia do przodu i do tyłu, skręty itp. są optymalnie dobierane zarówno pod względem swoich oddziaływań jak i możliwości grupy.
W sferze fizycznej uczymy się dbać o nasze ciało, ćwiczymy pozycje (asany)
i prawidłowe oddychanie, które nas odżywia (pranayamy). Pozycje jogi m.in. rozciągają i
uelastyczniają mięśnie, masują organy wewnętrzne, wzmacniają system nerwowy oraz regulują wytwarzanie hormonów – wszystko to poprawia samopoczucie. Właściwa regularna praktyka prowadzi do wewnętrznej równowagi - dobrostanu.
Działając od wewnątrz poznajemy swoje ciało i jego możliwości. Główną zasadą jogi,
jaką należy się kierować podczas ćwiczeń jest zasada „nie szkodzić”. Należy zatem ćwiczyć
rozważnie,

biorąc

pod

uwagę

stan

swojego

organizmu

na

"tu

i teraz”, a więc swoje możliwości, umiejętności, samopoczucie, ewentualne dolegliwości
zdrowotne.
W czasie zajęć uczestnicy przestrzegają zaleceń dotyczących problemów zdrowotnych,
zapamiętują je oraz stosują się do nich przy każdym powtórzeniu ćwiczenia wymagającego
dostosowania.
Systematyczne ćwiczenie asan i pranayamy prowadzi do stałego podnoszenia się skali
wibracji

komórek

i

tkanek

ciała

oraz

koordynowanie,

rozwijanie

i harmonizowanie funkcji wszystkich jego organów wewnętrznych: mięśni, stawów, ośrodków nerwowych i gruczołów dokrewnych. Ponadto ciało zdobywa umiejętność pozostawania

w spokoju i odprężeniu nawet pod naciskiem stresu zarówno podczas medytacji jak i w życiu
codziennym.
Opracowanie: Ewa Czernik

JOGA
sprawozdanie
z realizacji zajęć
prowadzonych w Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach
w okresie: 01.10.2017 r. – 31.12.2017 r.
Instruktor: Ewelina Muzyk-Dzieża
1. W okresie sprawozdawczym zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w piątki, w dwóch grupach:
- GRUPA I: godz. 17:00
- GRUPA II: godz. 18:00
Ilość uczestników łącznie: 17 osób.
2. Zajęcia rozpoczęły się od 05 października 2017 roku i odbywały się systematycznie co piątek, w podziale na dwie grupy opisane powyżej. Łącznie odbyło się 13 zajęć w następujących
terminach:
06, 13, 20, 27 października
03, 10, 17, 24 listopada
01, 08, 15, 22, 29 grudnia
3. Podczas tych zajęć zrealizowano następujący program:
I. Wprowadzenie do Jogi – najczęściej używane pojęcia, technika oddechu i relaksacji, czemu służy joga i jakie są jej założenia.
Podstawowe asany – wprowadzenie do asan Powitań słońca: urdhva hastasana, tadasana, uttanasana, urdhva mukha śvanasana, adho mukha śvanasana. Przeprowadzenie
każdej asany w szczegółach z pomocami (pasek, kostka). Łączenie asan w sekwencję.
Asany relaksacyjne – adho mukha virasana, śavasana, balasana.
Związek oddechu z praktyką asan.
II. Siady i skłony.
Supta tadasana + ze stpami przy ścianie, supta padangusthasana I + ze stopamia na
ścianie, tadasana (omóiwenie asany ze szczegółami), adho mugha śvanasana + z kciukiem i palcem wskazującym przy ścianie.
Dandasana: z rękami w górze + zaplecione kciuki, z paskiem + skłon na wyprostowanych plecach.
Adho mukha svanasana z paskiem w parach, z głową na kostce, adho mukha svastikasana.
Śavasana z kostką pod łopatkami.
III. Skręty i wygięcia.

Tadasana, gomukhasana rąk, garudasana rąk, urdhva hastasana, adho mukha svanasana
na przedramionach. Otwieranie pach z kostką w rękach na parapecie („klęcznik”). Bekhasana przy ścianie.
Śalabhasana: prawa ręka, lewa noga; odwrotnie; ręce przed sobą z dłońmi wnętrzami
do podłogi, kciuki splecione za plecami; z rękami wzdłuż ciała.
Supta divi pada pavanamuktasana. Supta eka pada pavanamuktasana + z paskiem w
pachwinach. Adho omukha virasana. Supta padangusthasana. Śavasana.
IV. Asany stojące
Tadasana, urdhva hastasana + ręce na wysokości mostka, skok do hasta padangusthasany. Uthita trikonasana + kostką, hasta padasana, virabadrasana II, hasta padangusthasana, tadasana, ardha uttanasana, bharadvajasana, parśvakonasana: z ręką na biodrze, z
ręką w górze, z kostką; Supta padanusthasana O i II, adho mukhasvanasana, adho mukha virasana, parśva virasana, śavasana.
4. Realizacja programu przebiegała zgodnie z założonym planem.
Ewelina Muzyk-Dzieża

9. Zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci – Elżbieta Szubert
Sprawozdanie prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowe dla dzieci
październik 2017 r. - styczeń 2018 r.
Zajęcia prowadzone są od października 2017 r. w czwartki, w sali tanecznej przy Placu Farskim. Funkcjonują dwie grupy wiekowe: I grupa: dzieci od 3 do 5 lat i II grupa: dzieci od 6 do
8 lat.
Do końca roku 2016 na zajęcia zapisanych zostało 47 dzieci. Dość często w zajęciach
uczestniczą dzieci nie zapisane przez rodziców.
Tematyka zajęć dobierana jest w zależności od możliwości i predyspozycji rozwojowych dzieci. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw, które zaspokajają potrzebę ruchu, rozwijają poczucie rytmu i uzdolnienia muzyczne (ćwiczenia z instrumentami perkusyjnymi, zabawy taneczne z rekwizytami). Podstawowym celem zajęć muzyczno - ruchowych 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.
Dzięki dobrym warunkom lokalowym dzieci mogą poruszać się swobodnie. Mają
możliwość dopracowywania i doskonalenia podstawowych w rytmice sposobów ruchu: marszu, podskoku i biegu. W sali znajdują się też podstawowe instrumenty perkusyjne. Dodatkowo zostały zakupione rekwizyty, które uatrakcyjniają dzieciom działania związane z zajęciami
muzycznymi (drewniane pałeczki, wstążki, świeczki itp.)
prowadząca:
Elżbieta Szubert

10. Taniec nowoczesny – Bartosz Bieroński
Sprawozdanie z zajęć z tańca nowoczesnego
Od stycznia do czerwca 2017 r.
Zajęcia z tańca nowoczesnego odbywają się raz w tygodniu- w poniedziałki o godzinie 16.00 do 17.00. Zajęcia są nieodpłatne. Na zajęcia przychodzi średnio od 5 do 10

uczniów. Łączna liczba zapisanych dzieci w okresie styczń-czerwiec 2017 to suma 33
uczestników.
Dzieci uczą się choreografii z hip-hop-u, dance hallu, zumby, aerobiku. Dodatkowo
poznają ćwiczenia wzmacniające na poszczególne partie mięśniowe oraz ćwiczenia rozciągające.
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

Dzięki tym zajęciom aktywnie spędzają wolny czas, uczą się współpracy w grupie, chętnie sobie nawzajem pomagają przy opanowywaniu układów, chętnie ćwiczą poznane choreografie poza zajęciami. Z lekcji wychodzą zmęczone i zadowolone każdym miesiącem ich
umiejętności się poprawiają, a taniec sprawia im coraz większą frajdę. Wydaje mi się, że jest
to dla nich bardzo atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu.
Bartosz Bieroński

11. Zumba – Magdalena Kuczowic
Sprawozdanie za rok 2017 – ZUMBA FITNESS
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). Na zajęciach zasadniczo uczestnicy tańczą solo,
ale w tym roku wprowadzone zostały również choreografie, w których uczestnicy mogą się
zintegrować poprzez zabawy w kółku, w parach, tworzenie dwóch lub więcej grup. 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 polega na luźnej 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 poprawa 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 2016/2017
W II semestrze roku 2016/2017 uczestniczki doskonaliły technikę tańca. Nauczyły się
podstaw tzw. „izolacji”, czyli szeregu technik stosowanych przez profesjonalnych tancerzy.
Zasadniczo izolacje polegają na umiejętności używania danych partii ciała, wyłączając inne.
W ten sposób ruch staje się bardziej płynny, ciało nabiera gibkości, a mięśnie siły. Do znanych
uczestniczkom choreografii dołączone zostały izolacje różnych partii mięśniowych.
3. Program realizowany w okresie I półrocza 2017/2018
W roku 2017/2018 do podstawowych kroków – merengue, salsy, cumbii i reggaetonu
dołączą elementy treningu funkcjonalnego. Trening funkcjonalny to trening siłowy bez użycia
dodatkowego ciężaru, obciążeniem jest wyłącznie ciężar własnego ciała. Na zajęciach
skupimy się na poszczególnych partiach mięśniowych (mięśnie grzbietu, naramienne,
ramiona, brzuch i nogi). W pierwszym półroczu 2017/2018 dominować będzie rytm merengue
i salsa z elementami treningu funkcjonalnego na mięśnie odpowiednio: grzbietu, naramienne
(akton przedni, boczny, tylny), ramiona (biceps i triceps), mięśnie brzucha (skośny i prosty)
oraz mięśnie ud (czworogłowy i dwugłowy).
W ramach programu odbyły się także zajęcia w luźniejszej formie. Przed świętami
Bożego Narodzenia klientki bawiły się przy piosenkach świątecznych (Mariah Carey „All I
want for Christmas is you”, Britney Spears „My only wish”, Ricky Martin „Ay, ay, ay, it's
Christmas).
4. Specyfika zajęć
Zajęcia „zumba fitness” odbywają się raz w tygodniu, w siedzibie MOK w Lędzinach
– Hołdunowie. Uczestnicy mają do wyboru dwie godziny, zajęcia trwają ok. 50 min. W
jednych zajęciach „zumba fitness” bierze udział od 4 do 15 osób. W omawianym okresie z
zajęć korzystały wyłącznie kobiety.
Magdalena Kuczowic

12. Rytmika – Bożena Sikora
SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ ,,RYTMIKA DLA NAJMŁODSZYCH”
ROK 2017
W roku 2017 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 dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Ze względu na
odmienny, mniej i bardziej zaawansowany materiał zajęć, istniały dwie grupy wiekowe 3-4 i
5-7 lat. W grupie młodszej często pojawiały się mniejsze dzieci, chętnie ćwiczące z rodzeństwem lub rodzicem. Średnia liczba uczestniczących w zajęciach to około 25 osób.
Zajęcia to przede wszystkim pierwszy kontakt dzieci z muzyką, słuchanie i odkrywanie jej piękna, uwrażliwianie i obcowanie z nią. Muzyka daje najmłodszym wspaniałe przeżycia, radość z tańca oraz możliwość zaspokojania potrzeby ruchu.
Recytując teksty piosenek, dzieci ćwiczą swoją pamięć, zwracając szczególną uwagę
na rymy, akcenty i rytm. Poznawanie melodi wiąże się z nabywaniem umiejętności słuchania
wysokościowego. Dzieci zwracają uwagę nie tylko na kierunek melodi ale też na dynamikę
czy tempo piosenek. Następnie powtarzają ruchy, będące nieodłączną częścią piosenki. Całość
powtarzana jest na kolejnych zajęciach- dzięki temu dzieci dobrze zapoznają się z piosenką i
jeszcze chętniej ją wykonują.
Podczas zajęć często pojawiają się zabawy nieśpiewane, angażujące w szczególny sposób słuch i ciało. Polegają na skupieniu uwagi na różnicach występujących na przestrzeni jednej melodii. Takie różnice mogą dotyczyć np. tempa. Marsz do muzyki to reakcja na wolne
tempo, a bieg na palcach to odzwierciedlenie szybszych fragmentów. Podobna różnica dotyczy wysokości melodii. Obrazując w prosty dziecięcy sposób; słoń, to obraz ciężkiej, niskiej
melodii, a motyl to fragmenty grane wysoko. Melodie durowe i molowe odzwierciedlane są
przy pomocy wesołych i smutnych papierowych minek. Rożnice istnieją też pod względem
dynamicznym.
Na zajęciach często wykorzystywane są instrumenty perkusyjne, m. in. taburyn, grzechotki, marakasy, trójkąty. Gra na nich, pomaga kształtować poczucie rytmu, a także umożliwia realizowanie różnic dynamicznych występujących w piosenkach. W grupie młodszej przy
ich wykorzystaniu wykonujemy dynamikę piano i forte, w starszej rozszerzamy pojęcia o włoskie pianissimo, fortissimo, czy crescendo. Dzięki instrumentom zajęcia są urozmaicone i ciekawsze, gdyż dzieci chętnie po nie sięgają i wymieniają się nimi.
Muzyka klasyczna to nieodłączna część zajęć. Taniec do muzyki poważnej nie należy
do najłatwiejszych, ale przynosi wiele satysfakcji. W układach tanecznych wykorzystywane są
kolorowe pompony, będące dodatkową atrakcją. Dzięki ogromnym lustrom, dzieci mogą kontrolować i poprawiać swoje ruchy, co sprawia im wiele radości. W muzyce klasycznej wsłuchujemy się w cykliczne fragmenty powtarzając je odpowiednio przy każdym powrocie. Takie
tańce usprawniają ruchowo, przełamują nieśmiałość dzieci, dają przestrzeń do własnej interpretacji muzyki i kształtują poczucie rytmu.
Zabawy instegracyjne są ważnym punktem zajęć. Dzieci chętnie tworzą wspólnie koło,
łączą się w pary lub wężyk, nierzadko angażując w to swoich rodziców. Takie zabawy pozwalają tworzyć koleżeńskie więzi, przezwyciężać swoją nieśmiałość i uczą współpracy w grupie.

Na zajęciach pojawiają się rozmowy na temat instrumentów muzycznych. Przy wykorzystaniu obrazków i fragmentów muzycznych, wspólnie odgadujemy ich barwy i sposoby
wydobywania dźwięku. W grupie starszej dzieci indywidualnie odgadują brzmienia poszczególych instrumentów i zespołów muzycznych. W obydwu grupach przedstawiony został na
żywo saksofon altowy. Zajęcia poświęcone były pokazaniu poszczególnych części instrumentu składanych kolejno w całość. Następnie zaprezentowana została barwa i sposób wydobywania dźwięku, a także nietypowe efekty w grze na saksofonie. Zagrany został krótki fragment
muzyki klasycznej ,,z repertuaru" na saksofon, a później piosenki z bajek przeznaczone do odgadywania przez dzieci. Instrument spotkał się z ogromnym zainteresowaniem szczególnie
starszych dzieci, które grzeczenie siedziały i chętnie słuchały prezentacji.
W młodszej grupie przeważają piosenki o prostym tekście i łatwej melodii. Często są
to zabawy kształtujące orientację w schemacie ciała. Dzięki takim piosenkom dzieci uczą się
pokazwywać częsci swojego ciała wypowiadając ich nazwy. Jest to jedna z najłatwiejszych
form nauki przez muzykę.
W grupie starszej materiał poszerzany jest o trudniejsze pojęcia muzyczne, bardziej zaawansowane kroki, trudniejsze piosenki i układy taneczne. Dzieci wystukują skomplikowane
ćwiczenia rytmiczne. Chętnie głoszą się do samodzielnego śpiewania, stukania, czy aktywnego słuchania i odgadywania. Poznają gamę durową i podstawowe nutki, ucząc się śpiewać i
określać czas ich trwania i kierunek melodii.
Podsumowując zajęcia rytmiki są wspaniałą formą spędzenia wolnego czasu, łącząc
przyjemność z nauką. Dzieci czerpią z nich wiele radości chętnie w nich uczestnicąc. Nie zdając sobie sprawy, uczą się wielu podstawowych pojęć i zasad z zakresu muzyki, które mogą
otworzyć drogę i chęć jej dalszego poznawania. Muzyka daje pozytywne emocje i sprawia, że
dzieci chętnie wracają na zajęcia.
Opracowała Bożena Sikora

13. Koło krawieckie – Anita Piszczek

SPRAWOZDANIE Z KOŁA KRAWIECKIEGO

Marzec 2017
W tym miesiącu z okazji Świąt Wielkanocnych, zadaniem kursantek było m.in. szycie ozdób
świątecznych. Pierwszym krokiem, było wykrojenie z płótna formy zająca, następnie zszycie
wszystkich elementów i wypełnienie watą. Dla ładnego wykończenia, panie wg upodobań ozdobiły
zające koralikami i guzikami.

Na kolejnym kursie, panie szyją sukienkę dziecięcą z koła, czyli „kloszowy dół”. Po wykrojeniu pełnego
koła, zszyły boki i podwinęły dół sukienki, następnie wykroiły plecy i przód gorsetu, zszywając
elementy razem.
Kolejny kurs, odbył się znowu w temacie Wielkanocnym. Kursantki postanowiły uszyć franki do okien,
w celu zmiany wystroju swoich domów. Z materiału, wykroiły wg wzoru doły i boki frany obszywając
je razem. W górną część wszyły taśmę 2x1, aby po jej ściągnięciu franka ładnie się układała w oknie.

Kwiecień 2017
Panie z koła krawieckiego, zaczęły miesiąc od szycia poduszek ozdobnych. Z różnych, kolorowych
materiałów pozszywały trójkąty i kwadraty, w wymiarze pasującym do wypełnienia z panki. Po zszyciu
boków, na dole każdej poduszki wszyły zamek.
Na następnych zajęciach, kursantki szyły „zazdroski”- franki, do kuchni. Skroiły prostokąt z materiału,
obszyły boki, a do góry wszyły szlufi i odstebnowały je ściegiem ozdobnym. W tym dniu, jedna z pań
uszyła płaszczyk wiosenny. Z gazety „Burda” wg umieszczonego wzoru, wykroiła wszystkie elementy
płaszcza. Zszyła wszystkie części razem, i nakleiła na wewnętrzną część fizelinę dla wzmocnienia. Na
koniec odstebnowała boki, rękawy i dół.

Maj 2017
W tym miesiącu, zaczęliśmy kurs od szycia lambrekinu górnego. Z szantungu w kwiaty, panie wykroiły
wzór lambrekinu i na całość nakleiły sztywnik krawiecki, w celu usztywnienia. Następnie, obszyły dół i
boki lamówką skosową.
Kolejny kurs zaplanowała sobie jedna z kursantek, uszyciem spódniczki z zakładkami. Z kremowej
koronki, wykroiła prostokąt o szerokości 150cm i długości 60cm, następnie zszyła 8 zakładek, tak by
dopasować obwód do swoich wymiarów. Na koniec wszyła zamek i pasek usztywniony fizeliną. W
tym samym czasie zadaniem pań, było uszycie prostej, klasycznej sukienki bez rękawów. Z gazety
„burda”, skorzystały w gotowego wzornika. Skrojone elementy sukienki pozszywały, a następnie je
rozprasowały. Na koniec wszyły zamek i podwinęły dół.

Na następnych zajęciach, panie szyły obrus z damasu koloru ecru. Wykroiły z materiału prostokąt o
wymiarach 2m na 1,5m , następnie obszyły go wokół ściegiem ozdobnym.

Czerwiec 2017
Miesiąc ten, zaczęła jedna z pań skróceniem sobie spodni. Po obcięciu nadmiaru materiału,
podwinęła dół dwukrotnie. W tym czasie reszta kursantek zwężały swoje sukienki, w celu
dopasowania do ich fgur. Boki podpruły i zszyły większą ilość materiału, by na nie pasowały. Całość
odprasowały.
Na kolejnym kursie, zadaniem było uszycie długiej, plażowej sukienki, z okazji nadchodzących wakacji.
Z kolorowej bawełny, skroiły długą, ołówkową sukienkę na ramiączkach. Następnie zszyły boki i pas, a
na koniec podwinęły dół sukienki i doszyły ramiączka.
W ostatnim dniu koła krawieckiego, poświęcono czas na porządki sali, oliwienie maszyn,
przeglądaniem materiałów i dodatków krawieckich. Zrobiono także listę zaopatrzenia sali, na kolejny
sezon kursu we wrześniu.

14.Kameraliści Miasta Lędziny – Maria Zuber
W roku 2017 Zespół Kameralistów pracował bardzo systematycznie, a jego działalność i praca
nad repertuarem wyznaczona była przez poszczególne wydarzenia artystyczne, w których śpiewacy brali udział. Łącznie Zespół wystąpił 14 razy biorąc udział w festiwalach i koncertach, w tym 8
z koncertów odbyło się w Anglii, gdzie grupa śpiewaków Zespołu Kameralistów wystąpiła wraz z
Zespołem AMEN – AdoraMus Emigranci Najwyższemu. Nawiązana w 2016 roku współpraca z
Zespołem AMEN zaowocowała stałą współpracą i wspólnymi koncertami. Lędzińscy Kameraliści
zaśpiewali również koncert finałowy Festiwalu „Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim”. Częścią działalności Kameralistów są również oprawy artystyczne mszy św.
Zespół Kameralistów spotyka się na próbach regularnie w każdy czwartek ćwicząc w MOK-u w
Lędzinach. Obecnie liczy 18 śpiewaków:
 5 sopranów
 5 altów
 4 tenory
 4 basy
Szczegółowy wykaz koncertów Zespołu Kameralistów:
1. „Koncert kolęd”, Przedszkole nr 2 w Lędzinach, 05.01.2017
2. „Koncert kolęd” , kościół Św. Maksymiliana Kolbe w Derby, Anglia, 14.01.2017
3. „Koncert kolęd”, Our Lady of Lourdes Church, Peterborough, Anglia, 15.01.2017
4. Koncert kolęd”, kościół p.w. św. Ceeda, Londyn - Ilford (Anglia), 28.01.2017
5. „Koncert kolęd”, polski kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa w Reading, Anglia,
29.01.2017
6. „Koncert Pieśni Postnych”, Kościół św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach, 19.03.2017
7. „Adoramus te Christe” – koncert pieśni postnych
Kościół Matki Bożej Bolesnej w Mysłowicach-Brzęczkowicach, 09.04.2017
8. Koncert Pieśni Postnych , Kościół Chrystusa Króla w Lędzinach, 14.04.2017
9. „Muzyczna podróż”, Plac Farski w Lędzinach, 20.05.2017
10. „Koncert Uwielbienia”, Polska Parafia św. Pawła w Leicester, Anglia, 3.06.2017
11. „Koncert Uwielbienia” w Laxton Hall, Corby, Anglia, 4.06.2017
12. „Koncert Uwielbienia”, Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Reading, Anglia
7.10.2017
13. „Koncert Uwielbienia” , St John the Evangelist Church w Bath, Anglia, 8.10.2017
14. Koncert Finałowy Festiwalu „Jesień Organowa W Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim”
Kościół Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie, 29.10.2017
Maria Zuber
Dyrygent Zespołu

15. Zespół „Radość” – Anna Musioł
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ
ZESPOŁU DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWEGO "RADOŚĆ"
ROK 2017

Zespół dziecięco - młodzieżowy "Radość" liczy 13 dziewczyn w wieku 6 do 16 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.
Głównym założeniem programu było ukształtowanie pozytywnej motywacji dzieci i młodzieży do muzyki, zapewnienie bezpośredniego kontaktu z muzyką w formie różnorodnej
działalności muzycznej, nabycie cech umożliwiających uprawianie muzyki choćby w najprostszych jej formach. Kółko zainteresowań dało możliwość rozwijania uzdolnień muzycznych, kształcenia zainteresowań muzycznych, przygotowało do świadomego i aktywnego
uczestnictwa w kulturze muzycznej. Dzieci i młodzież swoje umiejętności i wiedzę prezentowały w formie występów w uroczystościach i imprezach środowiskowych wg potrzeb MOKu,
przeglądach, festiwalach i konkursach muzycznych.
Zespół współpracował z Kapelą Śpiewaczą, działającą przy Miejskim Domu Kultury w Lędzinach, której kierownikiem artystycznym jest Franciszek Moskwa.
CELE ZESPOŁU WOKALNEGO:

1) Kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych;
2) Promowanie dokonań artystycznych dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym i dalszym;
3) Ukazanie różnych funkcji sztuki - estetycznej, poznawczej, wspólnotowej, emocjonalno terapeutycznej, religijnej.
Program zakłada realizację następujących treści związanych z problematyką prawidłowego
kształcenia i rozwoju głosu:
♪ Nauka piosenek i pieśni z zachowaniem naturalnego głosu;
♪ Systematyczne doskonalenie głosu i techniki śpiewania przez stosowanie specjalnie dobranych ćwiczeń emisyjnych;
♪ Kształcenie techniki zespołowego śpiewu przez ćwiczenia wyrównującą barwę samogłosek i
poprawną dykcję;
♪ Przygotowanie do śpiewu wielogłosowego poprzez kanony, proste układy dwu - trzygłosowe;
♪ Śpiewanie pieśni i piosenek w układzie dwu - i trzygłosowym.
REPERTUAR WOKALNY:

▪ Piosenki popularne i młodzieżowe;
▪ Utwory okolicznościowe;
▪ Piosenki religijne;
▪ Pieśni śląskie;
▪ Kolędy i pastorałki.
Zespół dziecięco - młodzieżowy "Radość" brał czynny udział w spotkaniach
okolicznościowych, konkursach, przeglądach i festiwalach w środowisku lokalnym
i regionalnym:
♫ Gala VIII Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Jasełek - odebranie nagrody za zajęcie I miejsca w
kategorii zespoły wokalne i zespoły instrumentalne / 12.01.2017r./
♫ Udział zespołu w uroczystości "Spotkanie Rodu Stolorz" w restauracji "Pinocy" - prezentacja krótkiego programu artystycznego składającego się z piosenek okolicznościowych wchodzących w skład repertuaru zespołu /17.03.2017r./

♫ Wyjazd na 3 - dniowe warsztaty artystyczne za zdobycie I miejsca w Przeglądzie Finałowym XXIII Regionalnego Przeglądu Pieśni "Śląskie Śpiewanie" im. Prof. Adolfa Dygacza w
Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie w dniach 7 -9 .04.2017r.
♫ Udział w I etapie przesłuchania XXIV Przeglądu Pieśni "Śląskie Śpiewanie" im. Prof.
Adolfa Dygacza /25.04.2017r./
♫ Wyjazd do Koszęcina na Koncert Finałowy "Śląskiego Śpiewania" XXIV Przeglądu Pieśni
"Śląskie Śpiewanie" im. Prof. Adolfa Dygacza. Współpraca z Telewizją Silesia - nagrywanie
programu z udziałem zespołów działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach ;
wywiady, zdjęcia /09.06.2017r./
♫ Współudział w programie artystycznym w imprezie lokalnej "Dni Lędzin" na Placu Farskim - prezentacja programu artystycznego /09.06.2017r./
♫ Udział zespołu w uroczystości 20 - leciu Towarzystwa Kulturalnego im. Anielina Fabery prezentacja pieśni śląskich /07.10.2017r./
♫ Wyjazd do Wodzisławskiego Centrum Kultury na 36. Wodzisławskie Spotkania z Folklorem; zdobycie I miejsca w przeglądzie artystycznym /22.10.2017r./
♫ Współudział w spotkaniu z okazji święta patronki muzyki kościelnej Św. Cecylii z Panią
Burmistrz miasta Lędziny i zespołami działającymi przy MOKu w Lędzinach /22.11.2017r./
♫ Udział w XII Spotkaniu Kolędowym organizowanym przez Reginę Pioskowik Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim /13.12.2017r./
♫ Współudział w programie artystycznym prezentowanym na Spotkaniu Wigilijnym Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sali widowiskowej Piast w Lędzinach /11.12.2017r./
♫ Udział w I etapie Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza
Szwrlika; wyjazd do Młodzieżowego Centrum Kultury w Jaworznie /15.12.2017r./
Istotnym zadaniem zajęć koła zainteresowania muzycznego było 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. Najważniejszym celem był wszechstronny rozwój pełnej i twórczej osobowości dzieci i młodzieży. Koło zainteresowań gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności,
swobodną i miłą atmosferę, rozwój talentów i świetną zabawę.
Instruktor muzyczny
Anna Musioł

16. Zespół „Lędzinianie” – Franciszek Moskwa
Sprawozdanie z pracy zespołu
„Lędzinianie”, „Śpiewającej Kapeli”
za 2017 rok.
Zespół Regionalny „LĘDZINIANIE" oraz Śpiewająca Kapela w 2017 roku przepracował w
14 osobowym składzie, spotykając się na 50 próbach. We wrześniu przybyły dwie nowe śpiewające panie i jest nas 16-tu.
Zespoły zaprezentowały się biorąc udział w następujących imprezach.
Styczeń ; -przegląd kolęd i pastorałek (wyróżnienie)

Luty ; -koncert Walentynkowy z zespołem „Radość”
-udział „Lędzinian” w spotkaniu z folklorem w SP 1 Chełmie Śląskim, Kopciowicach.
Marzec; -udział w mszy żałobnej w Imielinie zmarłej koleżanki zespołu Leokadi Błotko.
-występ na jubileuszowym spotkaniu rodziny Stolorz.
Kwiecień -udział zespołów w regionalnym przeglądzie Śląskiego Śpiewania
wszystkie zespoły zostały zakwalifikowane do przeglądu finałowego.
Maj ; -udział zespołu w Spotkaniach Pod Brzymem w Pszczynie
- uroczyste spotkanie byłych i obecnych członków zespołów prowadzonych przez F.Moskwa
z okazji 25-lecia pracy .
Czerwiec; -wyjazd zespołów na finał Śląskiego Śpiewania do Koszęcina wraz TV Silesia.
-koncert zespołów na Placu Farskim w ramach obchodów Dni Lędzin
Wrzesień; -wyjazd Śpiewającej Kapeli na Europejski Konkurs „Rozśpiewany Śląsk”
w Koszęcinie (nagroda3- dniowe warsztaty w siedzibie zespołu)
Październik -koncert zespołów na obchodach XX-leci towarzystwa Kulturalnego im. A .Fabery
-występ na uroczystej inauguracji U.T.W w Lędzinach
-udział w 36-tych Wodzisławskich Spotkań z folklorem (kapela II-miejsce,
Lędzinianie wyróżnienie)
Listopad; -wieczornica z okazji święta Niepodległości (pieśni patriotyczne)
-dni regionu ,spotkanie z folklorem w przedszkolu w Hołdunowie
Grudzień; -Biesiada Śląska w SP-1 Mysłowicach-Wesołej
-dni regionu dla przedszkola nr.1 w Ledzinach
-spotkanie opłatkowe dla UTW w sali kina Piast
-koncertowanie z „Radością” w Chełmie Śląskim
Instruktor zespołów Franciszek Moskwa

17. Chór „Akord” – Jacek Piłatyk

18. Nauka gry na instrumentach klawiszowych – Jacek Piłatyk

19. Nauka gry na gitarze – Dawid Kiełbasa i Tomasz Manda
Od początku 2017 roku Koło Gitarowe cieszyło się dużą popularnością. Na zajęcia
uczestniczyło regularnie około 13 - 15 osób, Były utworzone trzy grupy o różnym stopniu
zaawansowania:
Dwie grupy początkujące: 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 – Była to grupa utworzona z młodzieży w wieku 13 – 15
lat. Większość z nich uczyła się już grać w MOKu na Kole gitarowym. Młodzi gitarzyści poznali
kilka utworów muzyki rozrywkowej.
Dawid Kiełbasa
Tomasz Manda

20. Klub szachowy „Górnik” działający w Lędzinach „ Plac Farski” – grupa dziecięca – współpraca z MOK.
Sprawozdanie z działalności Klubu Szachowego „Górnik” Lędziny za rok 2017.
Klub Szachowy „Górnik” Lędziny swój główny cel działalności, jakim jest rozwój
i popularyzacja szachów ze szczególnym uwzględnieniem wyczynu sportowego, realizuje przez
udział w Drużynowych Mistrzostw Polski – III liga i Drużynowych Mistrzostwach Śląska, udział zawodników
klubu
w
turniejach
indywidualnych.
Juniorzy
klubu
brali
w roku 2017 udział w Mistrzostwach Śląska. Członkowie klubu nieodpłatnie co rok organizują Szachową Ligę Szkół Lędzińskich oraz Indywidualne Mistrzostwa Szkół Podstawowych. Turnieje te organizowane są od początku istnienia klubu tj. od 1998 roku. Od siedemnastu lat klub współpracu je z SK Altrip (Nadrenia-Palatynat). W lipcu 2017 roku zawodnicy naszego Klubu przebywali w
Niemczech. W czasie tych spotkań rozgrywane są mecze SK Altrip – KSz Górnik oraz drużynowe
turnieje szachowe. Bilans dotychczasowych meczy wynosi 10,5:6,5 dla szachistów Lędzińskich.
Klub prowadził zajęcia dla dzieci w piątki od godz. 15.30 oraz zajęcia o charakterze ogólnodostępnym w piątki od godz.17 w pomieszczeniach MOK na Placu Farskim (sala nr 9). W ramach
zajęć organizowane są turnieje dla wszystkich chętnych, jak i zajęcia szkoleniowe. Dla organizowanych przez MOK turniejów szachowych Klub nie odpłatnie użyczał sprzętu szachowego i zapew niał obsadę sędziowską.
Klub organizuje również zajęcia nieodpłatne dla mieszkańców miasta w ramach współpra cy z MOK .

21. Fitness, Pilates, Dance Latino – Joanna Przybysz
W ramach 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 2017r. program zajęć obejmował 3 dni w tygodniu –
2 x w sali MOK oraz 2 x w sali tanecznej na Placu Farskim. W lipcu, sierpniu i wrześniu
2017r., jak co roku trwała przerwa wakacyjna. Od października do grudnia 2017r. 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.
Uwzględniając zainteresowania uczestników utrzymano formy zajęć fitness realizowanych w poprzednich latach.
Total Body Conditioning – forma zajęć zawierająca zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych, podnoszących wydolność organizmu oraz ukierunkowanych na wzmacnianie
poszczególnych partii mięśniowych. Ćwiczenia prowadzone były przy wykorzystaniu
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, niezależnie od wieku, mających różnego
rodzaju problemy zdrowotne – osłabione stawy, zwyrodnienia kręgosłupa, otyłość,
problemy z ciśnieniem, itp. 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.
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. Uczestnikami zajęć były głównie kobiety.
Zauważono zainteresowanie zajęciami wśród młodszej grupy kobiet, które, z różnych względów, zaniechały aktywności fizycznej w okresie realizacji obowiązku szkolnego. Atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz indywidualne podejście do każdego uczestnika wpływa na osobowość uczestników, zmienia ich spojrzenie na samego siebie jako jednostki społecznej, podnosi samoocenę i pozwala na samorealizację.
Prowadząca: mgr Joanna Przybysz
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Ilość uczestników zajęć w MOK w poszczególnych miesiącach wynosi : 8 872 osób

