
Plan Pracy Miejskiego Ośrodka Kultury  

w Lędzinach na rok 2008 
 
 
 Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach działa na podstawie Statutu Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Lędzinach stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miasta Nr XXIX/165/04 z 

dnia 25.11.2004 r. uchwalonego na podstawie: 

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności   

kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 

r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 

- ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z 

funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12 poz. 136) 

Statutowe obowiązki MOK rozpoczął z dniem 01.09.2005 r.  

Nadzór nad działalnością MOK sprawuje Burmistrz Miasta Lędziny. 

 
 

Plan pracy:  

 

I. Kalendarz planowanych imprez w 2008 r. 

 
kwiecień 

 
1. Konkurs plastyczny „Europa to równieŜ my. Pochwała róŜnorodności, poszanowanie 

róŜnic miedzy ludźmi” Strasburg 2008. Konkurs międzynarodowy. 

2. Przegląd – konkurs „Śląskie śpiewanie”; zespół folklorystyczny „Lędzinianie” 

 i młodzieŜowa grupa zespołu „Lędzinianie” -  „STARS SHOW”.  

3. Udział w V Powiatowym Festiwalu Muzyki i Tańca, zespoły Miejskiego Ośrodka Kultury  

„ARS NOVA” i „INSIDE”. 

4. Wystawa „Wiosna” Klubu Plastyka „Kontrast” we współpracy z MOK – galeria Ratusza. 

5. Wystawa Przedszkola nr 2 we współpracy z MOK – galeria Ratusza.  

 

 



maj 

 
1. Oratorium „Omnia nuda et aperta" do poematu „Tryptyk Rzymski” Jana Pawła II; 

kompozycja Ireneusza Wypicha.  

2. Wystawa Biblioteki – we współpracy z MOK – galeria Ratusza.  

3. Uroczysty obchody tygodnia bibliotek w Polsce – spektakle, plener, uroczystości – sala 

widowiskowo – kinowa „Piast”.  

4. XX Festyn we Dworze –  zespoły MOK: „STARS SHOW”, Zespół dziecięcy 

„Lędzinianie”, INSIDE. 

5. Obchody X-lecia Świetlicy Socjoterapeutycznej – współpraca z MOK. 

6. Udział dziecięcej i młodzieŜowej grupy Lędzinianie w „Śląskim Śpiewaniu” – finał - 

Piekary Śląskie”.  

7. Koncert Laureatów V Powiatowego Festiwalu Muzyki i Tańca – zespoły MOK: INSIDE, 

STARS SHOW. 

8. Przegląd Muzyki i Tańca – „Wici” w Chorzowie, zespoły MOK: Lędzinianie, dziecięca 

grupa Lędzinianie. 

9. Wystawa prac złoŜonych na konkurs „Europa to równieŜ my. Pochwała róŜnorodności, 

poszanowanie róŜnic między ludźmi” Strasburg 2008– galeria ratusza.  

10. Wystawa prac dziecięcych – Szkoła Podstawowa nr 1 Lędziny – galeria Ratusza.  

11. Koncert „Majowy” Gimnazjum nr 2 w Lędzinach –  współpraca z MOK, występ 

zespołów MOK: Stars Show, Ars Nova, Inside. 

12. „Wiosna w muzyce, poezji i śpiewie”  – koncert wyjazdowy do Zespołu Szkół 

Muzycznych w Tychach, zespół MOK – STARS SHOW. 

 

czerwiec 

 

1. Obchody Międzynarodowego  Dnia Dziecka. Planujemy dla dzieci: urządzenia dmuchane – 

lunapark dmuchańców, Agencja artystyczna Roma „Pociąg szalonego Marcelego”, turniej 

szachowy, malarstwo na ciele, gry i zabawy sportowe, prezentacje dorobku artystycznego 

szkół, zespołów MOK: ARS NOVA, INSIDE, STARS SHOW, Experyment. pokazy 

Ochotniczej StraŜy PoŜarnej  z Lędzin. 

2. Wystawa prac plastycznych  Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach „Święto przyjaciół 

szkoły” w galerii Ratusza.  



3. Koncert Szkoły Podstawowej nr 1 – „Socius Comenius”  współpraca z MOK.  

4. „ Narodowy Teatr Edukacji” z Wrocławia  sala widowiskowo – kinowa „Piast” – spektakle 

dla dzieci klas I – III „Baśnie Andersena”. 

5. Obchody 50-lecia Miejskiego Przedszkola nr 2 w Lędzinach – „W krainie baśni” – sala 

widowiskowo – kinowa „Piast”, plener.  

6. Wystawa prac dzieci Miejskiego Przedszkola nr 2 w Lędzinach „W krainie baśni” – galeria 

w Ratuszu.  

7. Festyn „śyj kolorowo” Gimnazjum nr 1 w Lędzinach – współorganizator MOK. 

8. Święto Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach „Cztery pory roku” –współorganizacja  

MOK.  

9. Absolwenci Gimnazjum nr 1 w Lędzinach – we współpracy z  MOK. 

10. XXX Uroczysta Sesja Rady Miasta Lędziny V kadencji – Honorowe Obywatelstwo Ks. 

Kanonika Józefa Przybyła – współorganizacja MOK. 

11. Absolwent roku 2007/2008 – odbiór nagród przez najlepszych uczniów lędzińskich szkół 

– współpraca z Referatem Edukacji i Referatem Kultury,  Spraw Społecznych, Sportu i 

Promocji Miasta; występ zespołu MOK – STARS SHOW.  

12. Wyjazd na Koncert plenerowy do Trzebini „KsięŜniczka Czardasza” – artyści Opery 

Śląskiej – wyjazd zorganizowany  przez MOK. 

13. Wakacje letnie dla dzieci – cykl imprez: gry, zabawy, konkursy, zajęcia plastyczne, 

muzyczne, taneczne, modelarskie, rękodzielnicze, filmy. 

14. Mini plener malarski kółek plastycznych MOK nad Jeziorem Paprocańskim Tychy – 

wykonanie prac malarskich inspirowanych naturą „Natura”.  

15. Udział zespołów MOK: ARS NOVA, Experyment w festynie Związków Zawodowych 

„Kadra”  KWK „Ziemowit”. 

16. Udział zespołów MOK: STARS SHOW, INSIDE, Lędzinianie – zespół dziecięcy w 

festynie ZZG Górników w Polsce.  

17. Ogłoszenie konkursu plastycznego „Piękno Stworzonego Świata” w ramach II śorskiego 

Festiwalu Twórczości Religijnej „Fide et amore” – pomoc techniczna MOK.  

18. II Konkurs Fotograficzny organizowany przez MOK w Lędzinach „Wakacje w 

obiektywie”.  

19. IV Ogólnopolski Przegląd Filmów Amatorskich „Ogień w głowie” Zgierz 2008 – 

ogłoszenie o konkursie – pomoc techniczna MOK. 

 



 

lipiec 

 

1. Zajęcia dla dzieci „Wakacje w mieście” – cykl imprez dla dzieci: zajęcia plastyczne, 

techniczne, muzyczne, gry i zabawy, wyjazdy plenerowe – wycieczki, kino.  

2. Wystawa „Stop uzaleŜnieniom” – galeria Ratusza. 

3. Wystawa plastyczna  Marzeny Marii Dolniak  „ Groch z kapustą” -  galeria Ratusza. 

4. Organizacja wyjścia dzieci do kina – sala widowiskowo – kinowa „Piast”. 

5. Wyjazd zespołów: Lędzinianie, STARS SHOW, dziecięcego zespołu Lędzinianie do 

Liptovskiego Mikulasa – Słowacja – prezentacja dorobku artystycznego, spotkania 

integracyjne.  

6. Widowisko „Pan Twardowski” – Teatr Otwarty z Krakowa rez. Dariusz T. Cywka – sala 

widowiskowo – kinowa „Piast”.  

7. Ogłoszenie konkursu plastycznego  dla dzieci „Wakacje w mieście”. 

8. „ Dni sportu”  dla dzieci i młodzieŜy w ramach zajęć letnich z MOK.   

9. Wystawa zdjęć (w gablotach) – Tryptyk Rzymski Jana Pawła II – Oratorium Ireneusz 

Wypich.  

 

sierpień 

 

1. Zajęcia dla dzieci – „Wakacje w mieście” – cykl imprez dla dzieci: : zajęcia plastyczne, 

techniczne, muzyczne, gry i zabawy, wyjazdy plenerowe – wycieczki, kino.  

2. Wystawa w galerii Ratusza – zdjęcia z obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka . 

3. DoŜynki Miejskie – współorganizacja. 

4. Recital Jarosława Wewióry z Orkiestrą Kameralną – zespołem Subito Filharmonii Śląskiej 

w Katowicach. 

5. Wystawa prac dzieci biorących udział w kółkach zainteresowań Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Lędzinach – galeria Ratusza. 

6. Wycieczka dla dzieci uczestniczących w zajęciach letnich „Wakacje w mieście” ZOO w 

Chorzowie. 

7. Organizacja kółek zainteresowań MOK. 

8. Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego – podsumowanie – „Wakacje w mieście”.  



9. Utworzenie Uniwersytetu III wieku – filia UTW z Mysłowic przy GWSP w Mysłowicach – 

planowanie zajęć.  

10. Wystawa pokonkursowa – „Wakacje w mieście”. 

11. Wystawa dorobku artystycznego zespołów „Lędzinianie”, STARS SHOW”, Dziecięca 

grupa zespołu „Lędzinianie”.  

12. Wystawa prac – plener malarski w Paprocanach -   kółko plastyczne MOK  - w ratuszu 

Urzędu Miasta w Lędzinach.  

13.  Festyn Osiedlowy – rodzinny piknik  „ Kolonia Piast”  w Lędzinach  - współorganizacja 

MOK. 

14. Nauka pływania – zajęcia na basenie dla dzieci  pozostających na wakacje w domach. 

15. Letnia szkoła wizaŜu i makijaŜu dla młodych kobiet , „ Jak postrzegam sama siebie i jak 

postrzegają mnie inni” kształtowanie własnego wizerunku   w ramach zajęć letnich dla 

młodzieŜy. 

16. Dni Sportu dla dzieci  i młodzieŜy w ramach zajęć letnich. 

17  „Letni ogród bajek”  - Sala Widowiskowo kinowa „ Piast”. 

18. Rodzinna biesiada „ Na ludowo” – uroczyste zakończenie zajęć letnich  z Miejskim 

Ośrodkiem Kultury w Lędzinach . 

 

wrzesień 

 

1. Zajęcia medialne dla dzieci  - akademia filmowa- prowadzenie dr Marcin Skorek. 

2. Podsumowanie konkursu fotograficznego „Wakacje w obiektywie”. 

3. Wystawa pokonkursowa „Wakacje w obiektywie” – galeria Ratusza. 

4. XXI Festyn „ We dworze - zakończenie lata” – współorganizacja MOK.  

5. Organizacja zajęć:  

- kółko plastyczne 

- kółko muzyczne – śpiewacze 

- koło modelarskie 

- kolo szachowe 

- zajęcia tańca nowoczesnego – breg dance, Hip Hop 

- nauka gry na instrumentach: fortepian, keyboard, gitara, skrzypce, flet  

- nauka śpiewu (klasyka, rozrywka) 

- kółko teatralne 



- koło kukiełkowe 

- zajęcia z pantomimy 

- zajęcia z rękodzieła artystycznego  

- nauka tańca towarzyskiego 

6.  III Konkurs tańca towarzyskiego – Fundacja Rozwoju Sporty, Kultury Fizycznej i 

Turystyki – współorganizacja MOK. 

7. Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko – Lędzińskim. 

8. Wystawa  objazdowa twórców europejskich – prac malarskich  Strasburg 2008, w ramach 

projektu Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego „ Europa  to równieŜ my. Poszanowanie 

róŜnic pomiędzy ludźmi”  - ratusz Urzędu Miasta. 

9. Koncert kwartetu „ Subito”  Filharmonii Śląskiej  połączony z wystawą Strasburg 2008. - 

ratusz Urzędu Miasta Lędziny. 

10.  Akcja charytatywna  „ Impreza rodzinno – charytatywna”  Serbia lipiec 2008 roku – 

masowa zbiórka  pieniędzy dla poszkodowanych w wypadku autokaru w Serbii – festyn na 

boisku MKS Lędziny. 

11. Wystawa prac Kamila Pakuła  „ Moja wizja i zapach Świata” w holu Urzędu Miasta w 

Lędzinach.  

 

październik 

1. Wystawa  „Lędziny – Moja Mała Ojczyzna” – „ Od Pragi do Lędzin” - galeria Ratusza – 

klub Plastyka „Kontrast”.  

2. Koncert zespołów wokalno – tanecznych MOK.  

3. „Wielkie Granie III” – koncert zespołów  młodzieŜowych  sala „ Piast”  

4. Zajęcia  medialne dla dzieci i młodzieŜy lędzińskich szkół – prowadzenie dr Marcin Skorek  

w Sali Widowiskowo – Kinowej „ Piast” 

5. Akademia filmowa  - zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieŜy dr Marcin Skorek – Sala 

Widowiskowo – Kinowa „ Piast”. 

6. Wystawa prac „Wakacje w obiektywie” – galeria Ratusza. 

7. Koncert Grzegorza Turnaua – współpraca, pomoc przy organizacji  technicznej  koncertu 

Biblioteki Miejskiej w Lędzinach w ramach obchodów 80 lecia istnienia.   

8.  Konferencja „Fas”  - współpraca Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lędzinach . 

 



listopad 

1. Koncert operowy „ Il matrimonio segreto” D. Cimarosy, opera komiczna w dwóch aktach, 

współpraca  w ramach projektu „  Akt dźwięku  - opera i muzyka kameralna”  Urzędu 

Marszałkowskiego i Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu.  

2. Konkurs na szopkę BoŜonarodzeniową (Betlyjka) dla dzieci i młodzieŜy.  

3. Premiera filmu „ Świadectwo”  wraz z wprowadzeniem „ Piwnicy św. Norberta”  - sala 

Widowiskowo – kinowa „ Piast” . 

4. Dzień Seniora – współpraca z Domem Dziennego Pobytu Seniora, pomoc organizacyjna  w 

części artystycznej. 

5. Spotkanie plastyków powiatu bieruńsko – lędzińskiego  „ Otwarty horyzont”  - „ Martwa 

natura – laboratorium nieprzemijające” – współorganizacja Miejski Ośrodek Kultury w 

Lędzinach , sala Widowiskowo – Kinowa „ Piast”. 

6. Warsztaty medialne dla dzieci i młodzieŜy lędzińskich szkół. 

7. Wystawa dorobku artystycznego zespołów MOK – hol Urzędu Miasta w Lędzinach. 

8. Akademia filmowa dla dzieci i młodzieŜy  - sala Widowiskowo – Kinowa „ Piast” . 

 

grudzień 

1. „Mikołaj w mieście” – spotkanie dla dzieci i młodzieŜy – sala widowiskowo – kinowa 

„Piast” przedstawienie Teatru Otwartego z Krakowa” O tym jak Święty Mikołaj zagubionych 

listów po świecie szukał”. 

3. Mikołaj  z kinem „ Piast”  - nieodpłatnie dla dzieci  bajka  6 i 7 grudnia 2008 roku . 

4. Podsumowanie konkursu na „Szopkę BoŜonarodzeniową”.  

5. Pokonkursowa wystawa w galerii Ratusza.  

6. „Sylwester Miejski” – współorganizacja z Urzędem Miasta Lędziny. 

7. Spotkanie opłatkowe wszystkich kółek zainteresowań MOK.  

 8. Spotkanie opłatkowe zespołów artystycznych MOK. 

9. „Wspólne kolędowanie” – opłatek dla pracowników Urzędu Miasta Lędziny. 

 

 UWAGA: Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach będzie uzupełniany 

propozycjami miejskich instytucji: Urząd Miasta, Szkoły, Przedszkola, Biblioteka, MZOZ, 

FRSKFiT, itd. 

Będzie on comiesięcznie uaktualniany i uzupełniany.  



II. Działalność kina  

Repertuar kina „Piast” opracowywany będzie w okresach comiesięcznych. Wynika to z 

rozmów przeprowadzonych z dystrybutorami filmów do kina. Ze względu na małą liczbę 

wyświetleń i małe zainteresowanie filmami w mieście, nie udostępniają nam filmów z duŜym 

okresem wyprzedzenia – zamówienia, jak równieŜ nie są to hity z najwyŜszej półki.  

Przy opracowywaniu repertuaru oraz  pozyskiwaniu filmów najnowszych produkcji i z 

najlepszymi recenzjami będziemy kierowali się upodobaniami i gustami lędzińskiej 

społeczności, by sprostać ich oczekiwaniom.  

 

III. Działalność sali widowiskowo – kinowej „Piast”  

Sala widowiskowo – kinowa „Piast” spełniać będzie funkcje: konferencyjne,  koncertowe, 

teatralne, kinowe. Jej funkcjonowanie zaleŜeć będzie od ilości planowanych imprez i 

przedsięwzięć artystycznych. RównieŜ na terenie sali widowiskowo – kinowej „Piast” będą 

odbywać się próby zespołów artystycznych   Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach jak 

równieŜ spotkania grup lędzińskiej młodzieŜy. Sala udostępniana będzie Urzędowi Miasta,  

wszystkim Organizacjom, Stowarzyszeniom lędzińskim do przeprowadzania imprez 

kulturalnych, sympozjów, konferencji.  

Dlatego pośrednio funkcjonowanie sali widowiskowo – kinowej „Piast” będzie dyktowane 

potrzebami lędzińskiej społeczności.  Sala będzie prowadzić takŜe działalność komercyjną  - 

wynajem sali.  

 

IV. Działalność wystawiennicza 

Kontynuowanie działalności wystawienniczej w mieście i poza jego granicami w tym i za 

granicami kraju, miejskiego środowiska kulturowego jak i artystów z poza miasta.  Wystawy 

swym zakresem obejmą twórczość rodzimą – lędzińską jak i równieŜ swój zakres rozszerzą o 

prace twórców z całego kraju.  

Głównym centrum wystawienniczym będzie Ratusz Urzędu Miasta w Lędzinach, który jest 

doskonałym miejscem na wystawianie dzieł sztuki z zakresu: malarstwa, rysunku, grafiki, 

rzeźby, fotografiki, haftu, rękodzieła artystycznego.  

 

 



V. Działalność kółek zainteresowań  

Tworzenie nowych kółek zainteresowań, planowanie zajęć dodatkowych dla dzieci, 

młodzieŜy i dorosłych. Liczba kółek jak i ich forma działalności w pełni uzaleŜniona będzie 

od frekwencji i zainteresowania społeczności lędzińskiej. W Miejskim Ośrodku Kultury 

zostaną od września powołane – utworzone kółka: śpiewacze, taneczne, plastyczne, 

szachowe, modelarskie, nauki gry na instrumentach, teatralne ( w tym teatr lalek i 

pantomima), recytatorskie, rękodzielnicze, dziennikarskie,  nauki języków obcych, tańca 

towarzyskiego.  

Kółka będą prowadzone przez specjalistów wysokiej klasy  z kwalifikacjami  potrzebnymi do 

prowadzenia zajęć.  

 

VI. Współpraca z innymi instytucjami  

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach będzie umacniał i rozwijał współpracę z instytucjami 

zewnętrznymi Miasta Lędziny: Urząd Miasta, Szkoły, Przedszkola, Stowarzyszenia, 

Towarzystwa, jak równieŜ rozwinie współpracę z zakresu wymiany międzykulturowej 

pomiędzy Lędzinami a miastami partnerskimi: Unicov, Revuca. 

MOK poczyni równieŜ starania o rozszerzenie kontaktów i pozyskanie kontaktów 

partnerskich w kraju jak i poza granicami Polski.   

 

VII. Działalność wydawnicza  

Drukowanie plakatów i afiszy do organizowanych imprez Miejskiego Ośrodka Kultury w 

Lędzinach, jak równieŜ imprez miejskich. Drukowanie katalogów  wystawienniczych, jak i 

folderów koncertowych i festiwalowych. Wydawanie pisma – wznowienie druku 

 „MOK-usia” – informatora Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach. 

 

VIII. Działalność i wykorzystywanie estrady 

plenerowej  

Estrada plenerowa w głównej mierze wykorzystywana będzie do działalności i organizacji 

imprez plenerowych organizowanych w mieście jak i poza granicami miasta przez instytucje 

lędzińskie i społeczność Lędzin. Na estradzie odbędą się przeglądy, występy i prezentacje 



grup artystycznych. Estrada równieŜ będzie  udostępniona w celach komercyjnych – 

zarobkowych  zewnętrznym  podmiotom W mieście Lędziny największymi planowanymi 

imprezami plenerowymi będą: Międzynarodowy Dzień Dziecka, DoŜynki Miejskie, Impreza 

rodzinna charytatywna – pomoc ubogim rodzinom, Sylwester miejski  jak i liczne festyny( w 

tym festyny szkolne i przedszkolne) .  

 

IX. Remonty i modernizacje   

Adaptacja i remont pomieszczeń MOK – wyposaŜenie w podstawowe i niezbędne meble do 

pracowni i biur, jak równieŜ doposaŜenie i częściowe odremontowanie sali widowiskowo – 

kinowej „Piast” – malowanie przedsionków i korytarzy przed kinem „Piast”.  

Do podstawowych urządzeń doposaŜeniowych zaliczamy: centrala telefoniczna, sieć 

komputerowa, drukarka kolorowa formatu A 3 ( plakaty),   oświetlenie  do pomieszczeń 

MOK, oświetlenie sceny plenerowej , projektor obrazowy, mikrofony, kolumny, kable, 

skrzynie na sprzęt oświetleniowy, półki  na sprzęt nagłośnieniowy, walizki metalowe na 

okablowanie, zasilacze,  itd. . DoposaŜenie sal  w MOK w ławki i stoliki oraz oświetlenie 

niezbędne do zajęć z dziećmi – kółek zainteresowań.   Zostaną w całości odremontowane 

garderoby i pomieszczenia pod sceną w sali widowiskowo – kinowej „Piast”, jak równieŜ 

udroŜniona zostanie wentylacja sali widowiskowo - kinowej: wentylatory dachowe, 

nawiewnica i klimatyzacja.  Zostanie pomalowane całe wejście do sali Kina  „ Piast” , toalety, 

szatnie, kasa.  

  


