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1. Kalendarz imprez kulturalnych zrealizowanych w poszczególnych 
miesiącach roku 2009 przez Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach. 

 

Styczeń:  

1. I warsztaty taneczne – prowadzone przez instruktorów: Dariusz Kryla, Vanill, 

Michał Łabuś oraz Katarzyna Zielonka. Instruktorzy uczyli tańca hip- hop, poping, 

locking, break dance, elektro – jazz oraz tańca nowoczesnego. Zajęcia odbyły się w 

Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach. W warsztatach uczestniczyło 35 osób.  

2.  I „Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek” – odbył się w sali widowiskowo – kinowej 

„Piast” w Lędzinach. Wystąpiły nie tylko dziecięce i młodzieŜowe grupy, ale równieŜ 

profesjonalne chóry i zespoły z Lędzin, Bierunia, Imielina, Mysłowic, Tychów. Ogółem 

zaprezentowały się 22 podmioty wykonawcze. 

3. Koncert Galowy laureatów I „Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Jasełek”, - prezentacja 

zwycięzców przeglądu: „Chór św. Jacka”, „Koniczynki”, „Stars Show”, „Youn Band”, 

Maria i Szymon Ferdyniok, Beata Popiołek, Maria Ferdyniok, Martyna Bartosz, 

Świetlica Parafialna Chrystusa Króla, Grupa Jasełkowa ze Szkoły Podstawowej                

z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach.  

 4. Wystawa pokonkursowa „Figurka do Lędzińskiej szopki BoŜonarodzeniowej”        

 w holu Urzędu Miasta, na której zaprezentowano prace II edycji konkursu świątecznego. 

 5. Ogłoszenie konkursu na najciekawszą i najładniejszą „Maskę karnawałową” – 

kierowany dla dzieci do 16- go roku Ŝycia.  

6. IX Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędowych w kościele p.w. Matki Boskiej 

Uzdrowienia Chorych w Bojszowach Nowych - udział zespołów MOK( „ Stars Show”,    

„ Ars Nova”, „Blue Band” ) 



 4

7. XV Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek im. Ks. K. Szwalika – w finale wziął 

udział zespół „ Star Show”.  

8. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (XVII Finał), którego głównym 

organizatorem jest PZS Lędziny – nauczyciel i pedagog, szef sztabu orkiestry Krystyna 

Wróbel, zaś MOK stał się ośrodkiem wspierającym tak wspaniałe i duŜe przedsięwzięcie 

poprzez udostępnienie Sali , kadry pomocniczej do obsługi jak równieŜ udostępnił 

zespoły artystyczne .  

9. Ferie Zimowe z MOK stały się bardzo atrakcyjnym przedsięwzięciem dla dzieci 

pozostających w swoich domach na czas wypoczynku zimowego. MOK organizował 

liczne gry i zabawy dla dzieci i młodzieŜy a takŜe konkursy, w których dzieci zdobywały 

doświadczenie i piękne nagrody.  

10. Wycieczka na kulig do Zielonej – zorganizowana w ramach Ferii Zimowych, jako 

element poznawczy kulturowość innych regionów- wyjazd całkowicie sfinansowany ze 

środków MOK . 

 11. Wycieczka do kopalni Guido – zorganizowana w ramach Ferii Zimowych, podczas    

której dzieci poznały pracę górnika jego zwyczaje i trud – wyjazd sfinansowany przez  

Wydział Kultury, Sportu, Spraw Społecznych i Promocji Urzędu Miasta.  

12. Bal charytatywny Federacji Przedsiębiorczych - udział zespołów MOK: Young 

Band, Stars Show,  Born 4 Dance – Dariusz Kryla w imprezie charytatywnej. Pieniądze 

zostały przekazane na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Lędzinach. 

13. Wystawa „PejzaŜ zimowy” – moŜna było obejrzeć obrazy haftowane Ireny i 

Romana Chromy utalentowanych mieszkańców Lędzin – wielbicieli sztuki hafciarskiej.  

14. Zajęcia grup twórczych MOK: śpiewacze, wokalno - instrumentalne, teatralne, 

modelarskie, taneczne, plastyczne, rękodzielnicze. 

LUTY:  

1. Spektakl teatralny – „Wakacjuszka”- odbył się w sali widowiskowo - kinowej 

„Piast” w ramach lędzińskich walentynek. Po przedstawieniu, kaŜdy z uczestników mógł 

poczęstować się kawą i zjeść ciasto, które kroiła i częstowała nim aktorka Emilia 

Krakowska.  

2. Uroczystość wręczenia Clemensów – nagrody Starosty Powiatu Bieruńsko – 

Lędzińskiego, współorganizatorem przedsięwzięcia stał się MOK Lędziny. 
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3. Konkurs na „Marzannę – Obudź w sobie wiosnę” - skierowany do przedszkoli, 

szkół i gimnazjów powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego rozwijający fantazję artystyczną 

dziecka. 

4. Mini Playback Show – konkurs organizowany w ramach Ferii Zimowych, 

poszukiwanie talentów.  

6. Impresje zimowe – warsztaty plastyczne zorganizowane w ramach Ferii Zimowych.  

7. Magia i czar – spektakl z iluzjonistą zorganizowany w ramach Ferii Zimowych.   

8. Zajęcia grup twórczych MOK: śpiewacze, wokalno - instrumentalne, teatralne, 

modelarskie, taneczne, plastyczne, rękodzielnicze. 

MARZEC: 

1. „Holonek – czyli Dobry Pan Bóg z gliny" - spektakl Teatru Korez wg powieści 

Janoscha zorganizowany na sali widowiskowo – kinowej „Piast” z okazji dnia kobiet.   

2. „Pierwszy dzień wiosny” - przedstawienia dla dzieci z Narodowego Teatru Edukacji 

we Wrocławiu – przedstawienia edukacyjne dla dzieci w I Dniu Wiosny.  

3. Powitanie wiosny – festyn dla dzieci i młodzieŜy (przebierańcy, zabawy), palenie 

Marzanny w ogródku MOK.  

4.  Promocja płyty zespołu „Odwróceni” – młodzieŜowy zespół HIP HOP z Lędzin 

promował swoją debiutancką płytę. W czasie koncertu wystąpił min. zespół „Te Wu” 

koncert w całości dedykowany lędzińskiej młodzieŜy preferującej Hip Hop.  

5. Wystawa obrazów Klubu Plastyka „Kontrast” – „Wiosna tuŜ tuŜ”. Tematem prac 

były kwiaty, poczynając od Makro po klasyczne martwe natury – pomoc i wsparcie przy 

organizacji wystawy – koncert kwartetu smyczkowego.  

 6.  Rozstrzygnięcie konkursu na marzannę, kukłę - „Obudź w sobie wiosnę” – celem 

konkursu było m. in. przybliŜenie tradycji związanych z poŜegnaniem zimy a takŜe 

rozbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieŜy tradycją ludową. Komisja przyznała po 

trzy miejsca w dwóch kategoriach (przedszkola i szkoły podstawowe).  

7.  Nagranie teledysków z TV Silesia zespołu „Lędzinianie” i zespołu „Stars Show” 

Pana Franciszka Moskwy. Nagrano dwa teledyski: "Nie chodź Marysiu do lasa", " Stoi u 
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wody". Był to początek współpracy z mediami z naszego regionu TV Silesia i TV 

Kultura. 

8.  Zajęcia grup twórczych MOK: śpiewacze, wokalno - instrumentalne, teatralne, 

modelarskie, taneczne, plastyczne, rękodzielnicze. 

KWIECIEŃ: 

1. Szkolny konkurs na autorską piosenkę „I ty moŜesz komponować” I przegląd młodych 

talentów kompozytorskich (MOK współorganizacja).  

2. Wystawa prac plastycznych kółka plastycznego MOK „ Wiosna” – w czasie, której 

zaprezentowano obrazy dzieci z kółek plastycznych instruktorów: Urszuli Klyczki                   

i Przemysława Czerniak.  

3. Rejonowy przegląd „Śląskie śpiewanie” - eliminacje rejonowe XVI Przeglądu Piosenki 

Dziecięcej im. Prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie 2009". Przegląd odbył się na sali 

widowiskowo kinowej „Piast”. Wystąpiły zespoły folklorystyczne ze śląska. Udział               

w przeglądzie 22 podmioty artystyczne, 455 uczestników.  

4. VI Powiatowy Festiwal Muzyki i Tańca – przegląd zespołów wokalno instrumentalnych  

i tanecznych zorganizowany przez Gimnazjum nr 1. Wystąpiły zespoły młodzieŜowe              

z Lędzin, Imielina, Bierunia, Mysłowic oraz Tych (MOK współorganizator, sponsor). 

5. V Edycja MłodzieŜowego Powiatowego Festiwalu Szanty i Pieśni śeglarskiej „RóŜa 

wiatrów” - impreza muzyczna dla młodzieŜy szkolnej organizowana w województwie śląskim 

pod egidą Ligi Obrony Kraju (MOK współorganizacja, sponsoring).  

6. Szkoła makijaŜu i wizaŜu – „Wiosenne metamorfozy” – w zajęciach uczestniczyło 13 

osób. Uczestnicy zdobywali umiejętności dotyczące przygotowania twarzy do makijaŜu, 

uczyli się typologii barw, korekty twarzy, rozróŜniania makijaŜu dziennego i wieczorowego,   

a takŜe poznali właściwe techniki autoprezentacji. 

7.  II edycja warsztatów tanecznych: - w których brało udział 40 osób. Podobnie jak w 

poprzedniej styczniowej edycji instruktorzy: Dariusz Kryla, Vanill, Michał Łabuś oraz 

Katarzyna Zielonka uczyli tańca hip- hop, poping, locking, break dance, elektro – jazz oraz 

tańca nowoczesnego.  
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8. Uroczysta sesja naukowa poświęcona Jubileuszowi 50 – lecia pracy zawodowej Pana 

mgr inŜ. Stefana Mateji oraz Pana inŜ. Franciszka Słoniny CBiDGP (współorganizacja  

MOK).  

9. Nagrania teledysków dla TV Silesia – w ramach promocji zespołu Stars Show na sali 

widowiskowo – kinowej odbyło się nagranie teledysku. Zespół Pana Franciszka Moskwy 

zaśpiewał wraz ze śląskim zespołem „Jorgusie”. W teledysku oprócz zespołu Stars Show 

wystąpiły dzieci z kółek plastycznych MOK.  

10. Zajęcia grup twórczych MOK: śpiewacze, wokalno - instrumentalne, teatralne, 

modelarskie, taneczne, plastyczne, rękodzielnicze 

MAJ:  

1. Koncert laureatów „V Powiatowego Festiwalu Muzyki i Tańca” organizatorem 

imprezy jest Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach. Jury przyznało 

sześć nagród głównych i cztery wyróŜnienia. Współorganizacja MOK ( obsługa 

techniczna koncertu, sponsoring).  

2. Przedstawienie teatralne – „Krasnoludy” – przedstawienie skierowane do dzieci z  

przedszkoli i szkół lędzińskich.  

3. Świat operetki – koncert operetkowy „ Usta milczą dusza śpiewa...” – koncert w sali 

„ Piast”.  

4. Dwudniowe warsztaty Kolumbijskiej Salsy, które poprowadziła Kolumbijka 

Mariangella Rebolledo.  W warsztatach wzięło udział  70 osób w róŜnym wieku. Z 

lekcji salsy mógł skorzystać kaŜdy mieszkaniec Lędzin - były to warsztaty otwarte - 

wstęp wolny. 

5. Warsztaty wokalno – aktorskie prowadzone przez absolwentów Akademii 

Muzycznej z Krakowa Kingę Lizoń i Katarzynę Skulską – zajęcia nieodpłatne dla 

mieszkańców miasta.  

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

Muzycznych w Tychach, zespoły MOK.   

7. Przegląd Muzyki i Tańca - „Wici” w Chorzowie,  udział zespołów MOK 

(Lędzinianie i Stars Show).  

8. Wystawa poplenerowa - Kraków 2009 („Młody artysta”) w holu Urzędu Miasta.                                                                                        
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9. „Śląskie Śpiewanie” – dalsze eliminacje w Rybniku - udział dziecięcej (wokalista 

Szymon Ferdyniok) i młodzieŜowej grupy „Lędzinianie”(opiekun Franciszek 

Moskwa). 

10. Wystawa fotografii z SP z OI nr 1 z okazji 75lecia szkoły. 

11.  Zajęcia grup twórczych MOK: śpiewacze, wokalno- instrumentalne,  

            teatralne, modelarskie, taneczne, plastyczne, rękodzielnicze  

     12. Festyn we Dworze – współorganizacja  MOK.  

 

CZERWIEC:  

1. Międzynarodowy Dzień Dziecka – impreza plenerowa na terenie ogródka 

Miejskiego Ośrodka Kultury. Oprócz muzyki i tańca, dzieci mogły uczestniczyć w 

licznych konkursach i zabawach. Atrakcją był park dmuchańców a takŜe moŜliwość 

przejaŜdŜki Harleyem.   

2. Absolwenci roku 2008/2009 - wspólnie z Referatem Kultury i placówkami oświaty 

zorganizowano imprezę podsumowującą rok szkolny. Najlepsi absolwenci lędzińskich 

szkół otrzymali dyplomy z gratulacjami oraz nagrody – MOK współorganizacja.  

3. Koncert Orkiestry smyczkowej PSM I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w 

Katowicach – koncert wibrafonowy i orkiestrę smyczkową.  

4. Świat Dziecięcych Spraw – Dzień Dziecka organizowany przez SP nr 3. W ramach 

współorganizacji zespoły Miejskiego Ośrodka Kultury wystąpiły w czasie festynu – 

obsługa techniczna MOK. 

5. Dni Lędzin: Dzień Edukacji i Oświaty, Dzień Sportu, Dzień Przedsiębiorców i 

Partnerstwa – pierwsze trzydniowe uroczystości miejskie, w ramach których wystąpiły 

min. gwiazdy: Eleni, Trubadurzy oraz Strong Mana. Na scenie prezentowali się 

młodzi zdolni artyści z lędzińskich przedszkoli i szkół a  takŜe zespoły działające w 

naszym mieście.  

6. Obchody 75 lecia SP z OI nr 1 w Lędzinach – na scenie sali widowiskowo – 

kinowej wystąpili przedstawiciele niemalŜe wszystkich powojennych pokoleń – 

uczniów lędzińskiej jedynki ( obsługa techniczna imprezy MOK)  

7. Zakończenie roku Szkolnego Gimnazjum nr 1 – uroczyste rozdanie nagród i    

      świadectw – obsługa techniczna MOK. 
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8. Koncert – piknik w Szkole Podstawowej nr 2 w Tychach – w czasie koncertu w 

ramach promocji wystąpiły zespoły MOK: Stars Show, Ars Nova, Inside, Hip Hop. 

9.  Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla zespołów pracujących przy MOK – 

rozdanie podziękowań i nagród za sumienną i solidną pracę w roku szkolnym  

2008/2009. Wręczenie podziękowań i nagród za uczestnictwo i wzorowe wyniki w 

pracy z MOK.  

10.  Zajęcia grup twórczych MOK: śpiewacze, wokalno - instrumentalne,            

teatralne, modelarskie, taneczne, plastyczne, rękodzielnicze.  

 

LIPIEC:  

1. „Wakacje bez uzaleŜnień 2009”. Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach jako 

współorganizator programu „Wakacje bez uzaleŜnień 2009” zorganizował cykl zajęć dla 

dzieci miasta Lędziny. Zajęcia te odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 

10.00 do 13.00. Program dla dzieci był bardzo ciekawy, kaŜde dziecko mogło znaleźć dla 

siebie coś ciekawego i zajmującego. Według wakacyjnego planu część zajęć rozpisana była 

cyklicznie, np. zajęcia plastyczne, szachowe, wyjścia na basen lub do kina. Dzieci były 

zawsze pod opieką instruktorów MOK-u – wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej i 

opiekunów. KaŜdy rodzic zgłaszający udział dziecka w zajęciach, musiał wypełnić 

odpowiednie oświadczenie (zgodę) na udział w zajęciach oraz interwencję medyczną w razie 

zagroŜenia zdrowia lub Ŝycia dziecka. Rodzic wypełniał równieŜ formularz z danymi 

osobowymi niezbędnymi w przypadku ubezpieczenia dziecka uczestniczącego w wycieczce. 

Miejski Ośrodek Kultury nie zapewniał wyŜywienia, dlatego kaŜde z dzieci zaopatrywane 

było przez rodziców we własny prowiant.  Instruktorzy codziennie, uzupełniali Dziennik 

Zajęć Wakacyjnych – zapisywano temat zajęć oraz uzupełniano listę obecności. Przez cały 

okres wakacji w zajęciach letnich uczestniczyło 1149 dzieci, w tym dziennie średnio 25 osób. 

140 godzin zajęć przeprowadzonych zostało przez 7 instruktorów. W sumie zajęcia odbywały 

się przez 43 dni od 1 lipca do 26 sierpnia. Dnia 27 sierpnia zamiast codziennych zajęć odbył 

się „Piknik rodzinny” podsumowujący zajęcia w ramach programu „Wakacje bez uzaleŜnień 

2009”. 

2. Ogłoszenie III konkursu fotograficznego „Wakacje w obiektywie” – fotografia                     

z wakacji wykonana przez młodych zdolnych artystów fotografików . 
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3. Wystawa malarstwa Klub Plastyka Kontrast :  Agata Wojtala -  wychowanka Klubu 

Plastyka „Kontrast", absolwentka Liceum Plastycznego w Katowicach. Wystawa objęła prace 

plastyczne o tematyce muzycznej, postacie, krajobrazy oraz martwą naturę – wsparcie w 

organizacji wystawy MOK. 

SIERPIEŃ: 

1. Kontynuacja zajęć w ramach Projektu „Wakacje bez uzaleŜnień 2009” – cykl 

imprez dla dzieci: zajęcia plastyczne, techniczne, szachowe, gry i zabawy, konkursy, 

wycieczki wyjazdowe, wyjścia do kina, wyjścia na basen, mini Playback Show, 

przedstawienia profilaktyczne, wybory Króla i Królowej Wakacji, 

2. DoŜynki Miejskie – tradycyjne obrzędy doŜynkowe połączone z uroczystym 

korowodem, na czele którego niesiono doŜynkowy wieniec, zakończone były na 

stadionie MKS Lędziny. Późnym popołudniem wystąpiły: „Szalone babki PRLu, 

Kabaret „Hanysy” oraz góralska kapela „Biesiada”. Współorganizatorem imprezy 

wraz z Urzędem Miasta był MOK.  

3. Festyn Osiedlowy – rodzinny piknik „Kolonia Piast” w Lędzinach – 

współorganizacja MOK. 

4. Wyjazd na koncert do Cieszyna w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Viva il 

canto”. Miłośnicy wielkich dzieł muzycznych, spektakli operowych i operetkowych 

oraz recitali wokalnych mogli uczestniczyć w gali jubileuszowej poświęconej 25 leciu 

pracy artystycznej Aleksandra Teligi – „Wielka sława - nie Ŝart”. 

5. Piknik Rodzinny podsumowujący całość programu „Wakacje bez  uzaleŜnień 2009”- 

w czasie pikniku dokonano wręczenia nagród za konkursy oraz wręczono nagrody dla 

najbardziej aktywnych uczestników „Wakacji bez uzaleŜnień”. 

WRZESIEŃ:  

1. Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu III Wieku w Lędzinach – Indeksy 

otrzymało 69 osób, zostali oni pasowani na słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

i otrzymali indeksy studenta. Inauguracja została zakończona wykładem „Głos kobiet 

śląskich w przestrzeni publicznej", wygłoszonym przez prof. dr hab. ElŜbieta 

Górnikowska - Zwolak – organizacja MOK.  

2. Wystawa „FAS” – międzynarodowej konferencji organizowanej przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach – współorganizacja MOK. 
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3. Konferencja „FAS” - jej głównymi organizatorami w ramach IX obchodów 

Światowego Dnia FAS był Oddział Śląskiego Stowarzyszenia Zastępczego 

Rodzicielstwa w Lędzinach i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach. 

MOK wspierał technicznie całe przedsięwzięcie.  

4. Monodram 6804 Augusta Kowalczyka – młodzieŜ lędzińska w ramach obchodów 

70 rocznicy wybuchu II wojny światowej wzięła udział w spotkaniu z Augustem 

Kowalczykiem, byłym więźniem obozu Auschwitz, który zaprezentował monodram „ 

6804" jako osobiste wspomnienia ucieczki z obozu. 

5. Spotkanie młodzieŜy z reŜyserem  filmowym Stanisławem Kłykiem – twórcą 

filmów o Śląsku i powiecie bieruńsko lędzińskim – prezentacja filmu „ RóŜaniec z 

kolczastego drutu”  

6. Organizacja zajęć, kółek zainteresowań dla dzieci i młodzieŜy: 

 - kółko plastyczne 

 - kółko muzyczne 

 - kółko modelarskie 

 - koło szachowe 

 - zajęcia tańca nowoczesnego 

 - nauka gry na instrumentach 

- nauka śpiewu (klasyka, rozrywka) 

- kółko teatralne 

- koło kukiełkowe 

- zajęcia z pantomimy 

- zajęcia z rękodzieła artystycznego 

 - nauka tańca towarzyskiego. 

7. Ekologiczne Problemy Trola Edka – przedstawienie profilaktyczne dla dzieci            

z lędzińskich szkół w ramach akcji „Sprzątanie Świata”. Dzieci uczyły się podstaw 

ekologii, właściwej segregacji odpadów oraz zasad recyklingu. 

8. Wystawa zdjęć i materiałów z partnerskiego miasta – Lędziny z  woj.  opolskiego – 

„Historia pewnej znajomości”. Zaprezentowaliśmy zdjęcia obiektów zabytkowych oraz 

rekreacyjnych z partnerskiego miasta – Lędziny na opolszczyźnie. 
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9.  Rozstrzygnięcie III konkursu „Wakacje w Obiektywie” połączone z wystawą        

w holu Ratusza Miejskiego. 

10. Ogłoszenie konkursu plastycznego z okazji 70 tej rocznicy wybuchu II wojny 

światowej – „Bagnet na Broń” – zadaniem uczestników była ilustracja do wybranego 

fragmentu wiersza Władysława Broniewskiego pt. „Bagnet na Broń”. 

11.  Festyn rodzinny „Poznajmy się” piknik rodzinny – przy Fundacji Rozwoju Sportu   

i Turystyki  wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.  Piknik „Poznajmy się", 

odbył się w ramach projektu systemowego „Od aktywnej integracji do zatrudnienia - 

integracja społeczno-zawodowa beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej        

w Lędzinach", współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

MOK stał się partnerem w realizacji działań i zadań programowych.   

12. Udział Zespołu młodzieŜowego Lędzinianie „ Stars Show” i solistów w 

Międzynarodowym Przeglądzie im Stanisława Hadyny w Koszęcinie – zespół zajął II 

miejsce. Solistka z Marysia Ferdyniok  zdobyła wyróŜnienie. 

PAŹDZIERNIK: 

1. Wystawa pokonkursowa „Wakacje w Obiektywie” w holu Ratusza Miejskiego – 

wystawiono najciekawsze prace  nadesłane z Lędzin, Bierunia, Mysłowic, Imielina oraz 

Bielska-Białej. 

2. Jesień organowa - organizowany jest przez Powiat Bieruńsko-Lędziński, przy 

współudziale miast i gmin powiatu, parafii/kościołów naszego dekanatu oraz innych 

instytucji. Jest to cykliczna, coroczna impreza. MOK finansuje koncerty w Lędzińskich 

Kosciołach. 

3. I Wieczór kameralny z Poezją – „Ku Pamięci Wielkiemu Janowi Pawłowi  II”: Kwartet 

Jazzowy „Gawlina band” z Tychów , poezja przygotowana przez  uczniów LO w Bieruniu      

i nauczycieli: Dagmara Kupczyk i Agnieszka Kupczyk obie Panie to mieszkanki naszego 

miasta. 

4. I Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Razem” w Lędzinach – przegląd ogólnopolski 

zespołów amatorskich i zawodowych.  Patronat nad przeglądem sprawowali MOK Lędziny i 

Radio eM 107,6 FM. W eliminacjach pojawił się duŜa róŜnorodność artystyczna tj. soliści, 

duety, zespoły i grupy wokalno-instrumentalne, chóry. 
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5. Gala Finałowa I Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej „Razem” w kościele WNP w 

Lędzinach Goławcu. Zaśpiewali laureaci przeglądu a takŜe gwiazda wieczoru Chór Gospel 

Good’s Property z Tychów. 

6. Konkurs „Pracuję bezpiecznie 2009” – Kompania Węglowa –    współorganizacja MOK.  

LISTOPAD: 

1. II wieczór kameralny z Poezją – „Recital Poezji Śpiewanej i poezji miłosnej” – 

śpiewała Małgorzata Daniłow (aktorka teatru Śląskiego) przy akompaniamencie 

Mieczysława Mejzy (dyrektora muzycznego teatru Starego w Krakowie), zaś grupa 

uczennic z LO w Bieruniu, przygotowana przez polonistkę Dagmarę Kupczyk, 

recytowała wiersze Szymborskiej, Poświatowskiej, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, 

Staffa i Herberta. 

2. Wielkie Granie IV – występ amatorskich rokowych zespołów młodzieŜowych            

z całego śląska. Po raz pierwszy na imprezie obecni byli łowcy talentów z Agencji 

Artystycznej „Prym Art”. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego z okazji 70 tej rocznicy wybuchu II wojny 

światowej – „Bagnet na Broń”. Uroczyste rozdanie nagród i podziękowań.  

4. Wystawa poplenerowa prac Klubu Plastyka „Kontrast” Wiedeń 2009 – w  holu 

Urzędu Miasta odbył się wernisaŜ wystawy pod nazwą „Od Lędzin po Wiedeń". 

Wystawa to efekt 3-dniowej wrześniowej wycieczki plenerowej członków                    

i sympatyków Klubu Plastyka Kontrast do Wiednia, Brna i Ołomuńca – wsparcie 

techniczne MOK. 

5. Ogłoszenie III Konkursu Plastycznego „Figurka do Szopki BoŜonarodzeniowej” 

– konkurs skierowany był do dzieci i młodzieŜy z przedszkoli, szkół oraz gimnazjów     

z Lędzin i okolic. 

6. Ogłoszenie I Konkursu Rękodzielniczego na ozdobę choinkową „Gwiazdka 2009” 

- konkurs skierowany był do dzieci i młodzieŜy z przedszkoli, szkół oraz gimnazjów    

z Lędzin i okolic. 

7. Wystawa pokonkursowa „Bagnet na Broń” z okazji 70 tej rocznicy wybuchu         

II wojny światowej – na której moŜna było obejrzeć nagrodzone i najciekawsze prace 

konkursowe.  

GRUDZIEŃ: 
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1. „Mikołaj w mieście” – spotkanie dla dzieci i młodzieŜy w sali widowiskowo – 

kinowa „Piast”. W czasie spotkania Mikołaj rozdawał prezenty i rozmawiał z dziećmi. 

2. Mikołaj z kinem „Piast” - w ramach Mikołaja odbyły się cztery nieodpłatne 

projekcje bajki dla dzieci  „Łowcy smoków”. 

3. Rozstrzygnięcie III Konkursu Plastycznego „Figurka do Szopki 

BoŜonarodzeniowej”. Komisja z pośród 70 prac przyznała 7 nagród w trzech 

kategoriach – przedszkola i szkoły podstawowe, gimnazja (w kategorii gimnazja 

przyznano tylko wyróŜnienie – małe zainteresowanie młodzieŜy). 

4.  Rozstrzygnięcie I Konkursu Rękodzielniczego na ozdobę choinkową „Gwiazdka 

2009” – jury przyznało 9 nagród w trzech kategoriach – przedszkola, szkoły 

podstawowe i gimnazja.  

5. Wystawa prac nadesłanych w ramach świątecznych konkursów – w holu kina 

„Piast” zostały wyeksponowane prace nagrodzone w ramach dwóch konkursów 

świątecznych - „Figurka do Szopki BoŜonarodzeniowej” oraz „Ozdoba choinkowa – 

Gwiazdka 2009” 

6. III wieczorek kameralny z Poezją – wieczorek wigilijny – wysłuchaliśmy kolęd     

w wykonaniu zespołów: Lędzinianie, Smyki, Stars Show, Chóru Tota Anima Cantate, 

Blue Band, Ars Nova, Child. Uczniowie z PZS w Lędzinach przygotowali poezję 

świąteczną. 

7.  Sylwester Miejski – coroczna impreza plenerowa organizowana przez MOK.  

 

2.  Działalność Kina „ Piast”:  

Kino „Piast” jest placówką małą, niskodochodową, która została tak jak wiele innych tej 
wielkości placówek zdominowana przez wielkie molochy, kina wielkoformatowe, 
kompleksy kinowe duŜych dystrybutorów filmowych. Jednak nadal prowadzimy  
działalność kinową gdzie są wyświetlane filmy dla mieszkańców naszego miasta. Niestety 
nasze kino nie jest w stanie przebić konkurencyjność molochów kinowych chociaŜby       
z tego powodu, iŜ dystrybutorzy filmowi nie udostępnią nam kopii filmowych wcześniej 
niŜ miesiąc po premierze filmu. Jest to spore utrudnienie i niedogodność, poniewaŜ 
premiery filmowe, które są na rynku trafiają do nas najwcześniej miesiąc po wejściu na 
ekrany kin. Jednak staramy się o jak najwcześniejsze kopie dla naszego kina. Cena 
biletów naszego kina jest za to bardzo konkurencyjna w stosunku do„ wielkich kin” 
poniewaŜ w naszym kinie bilet najtańszy  moŜna kupić w cenie 10 zł ( bilety grupowe)      
a normalny w cenie     12 złotych. Ceny biletów narzucane są przez dystrybutorów i przed 
wyświetlaniem filmu zawsze są negocjowane przez pracowników MOK. Dlatego teŜ 
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mamy tak dogodne warunki cenowe. Jednak cena jak się okazuje nie jest wielką atrakcją 
dla odbiorców. WaŜna jest premiera filmu. Nie jesteśmy w stanie sprostać tym 
przeszkodom.  

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 1: Sprawozdanie z wyświetlanych filmów w kinie „Piast” w poszczególnych 

miesiącach roku 2009 

S T Y C Z E Ń 

Data Tytuł Ilość osób Wartość Brutto 
- -  - 
- - - - 

L U T Y  

Data Tytuł Ilość osób Wartość Brutto 
01.02.2009 „Kung Fu Panda” 1 10,00 zł 
RAZEM   10,00 zł  

M A R Z E C  

Data Tytuł Ilość osób Wartość Brutto 
- - - - 
- - - - 

K W I E C I E Ń 

Data Tytuł Ilość osób Wartość Brutto 
06.04.2009 „Popiełuszko” – cena 

10,00 zł  
150 1 500,00 zł 

06.04.2009  „Popiełuszko” – cena 
10,00 zł  

126 1 260,00 zł 

RAZEM  276 2 760,00 zł 
18.04.2009 „Popiełuszko” – cena 

12,00 zł 
21 252,00 zł 

19.04.2009 „Popiełuszko” – cena 
12,00 zł 

20 240,00 zł 

RAZEM - 41 492,00 zł 
OGÓŁEM  317 3252,00 zł 

M A J 

Data Tytuł Ilość osób Wartość Brutto 
09.05.2009 „ Kochaj i tańcz” 42 504,00 zł 
10.05.2009 „Kochaj i tańcz” 3 36,00 zł 
RAZEM  -  45 540,00 zł 

C Z E R W I E C  

Data Tytuł Ilość osób Wartość Brutto 
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27.06.2009 „Tatarak” 5 60,00 zł 

28.06.2009 „Tatarak” 2 24,00 zł 

RAZEM  -  7 84,00 zł 

L I P I E C, S I E R P I E Ń  

- PRZERWA  WAKACYJNA - 

W R Z E S I E Ń 

Data Tytuł Ilość osób Wartość Brutto 
26.09.2009 „Miłość na wybiegu” 16 192,00 
27.09.2009 „Miłość na wybiegu” 15 180,00 
RAZEM  -  31 372,00 

P A Ź D Z I E R N I K  

Data Tytuł Ilość osób Wartość Brutto 
24.10.2009 „Janosik. Prawdziwa 

historia” 
1 12,00 zł 

25.10.2009 „Janosik. Prawdziwa 
historia” 

4 48,00 zł 

RAZEM  -  5 60,00 zł  

L I S T O P A D  

Data Tytuł Ilość osób Wartość Brutto 
- - - - 
- - - - 

G R U D Z I E Ń 

Data Tytuł Ilość osób Wartość Brutto 
07.12.2009 „Łowcy smoków” Wstęp wolny Wynajem kopii filmowej 

na ryczałt 
    

 

Podsumowanie tabeli nr 1 

1. Przychody ze sprzedaŜy biletów za wyświetlane seanse w roku 2009:  4 318,00 zł 

2. Ilość ogółem zamówionych filmów : 7 

3. Ilość wyświetlonych seansów : 14 

4. Ogólna ilość widzów: 406 

5. Ilość seansów darmowych: 4 seanse (z okazji św.Mikołaja) 

6. Ilość seansów z zerową frekwencją: 0 

7. Widzowie na filmach produkcji polskiej: 400 

8. Ilość wyświetlanych seansów produkcji polskiej : 10 

9. Filmy produkcji polskiej: 4 
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9.  Seanse odwołane z powodu imprezy: miesiące tj. styczeń, marzec, listopad – to miesiące 

gdzie z powodu imprez kulturalnych nie wyświetlano filmów w kinie „Piast” w lipcu i 

sierpniu – przerwa wakacyjna. 

 

 

 

 

 

3. Koła zainteresowań w Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach:   

1. 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 duŜym 
doświadczeniem i w pełni zaangaŜowanych w krzewienie kultury. MOK przez cały 
rok kalendarzowy prowadzi działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieŜy. Zajęcia 
warsztatowe – koła zainteresowań prowadzone są nieodpłatnie, jednakŜe wyjątek 
stanowią zajęcia z tańca nowoczesnego  hip - hop prowadzone przez Dariusza Kryla   
( koszt 20 złotych miesięcznie) i nauka gry na kibordzie ( 20 zł za godzinę zegarową 
lekcji). Materiały niezbędne do prowadzenia i realizacji poszczególnych zajęć 
zapewnia Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach. Tak teŜ MOK dla kółka 
plastycznego zapewnia: papier, kartony, krepy, papiery kolorowe, bibuły, gips, farby    
( akrylowe, plakatowe, akwarelowe, witraŜowe), noŜyczki, kredki, kleje, elementy 
dekoracyjne – plastyczne, i wiele innych potrzebnych materiałów do realizacji zajęć. 
Dla kółka muzycznego: instrumenty ( organy, fortepian), a takŜe odpowiednie 
nagłośnienie, magnetofony – wieŜe do odtwarzania muzyki a takŜe płyty – czyste do 
nagrywania i zgrywania muzyki, nad którą dany zespół pracuje. Kółka taneczne: 
odtwarzacze muzyki, nagłośnienie, stroje ( instruktorzy samodzielnie pracują nad 
wizerunkiem swojego zespołu). Kółko szachowe równieŜ otrzymało swoje 
wyposaŜenie odpowiednie do prowadzenia zajęć: pionki, szachownice, zegary. Kółko 
nauki gry na instrumencie otrzymało instrument Yamaha.  Kółko modelarskie zgodnie 
z zapotrzebowaniem otrzymuje modele do sklejania w kaŜdej formie i ilości.  Koło 
rękodzielnicze otrzymało materiały konieczne do realizacji zadań. Koło aktorskie 
otrzymało magnetofon a takŜe literaturę – scenariusze sztuki.  

2. W Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach prowadzone są następujące zajęcia:  

      Koło muzyczne :  

a) Zespół ludowy „Lędzinianie”  instruktor Franciszek Moskwa 

b) Zespół młodzieŜowy  „Stars Show” instruktor Franciszek Moskwa 

c) Zespół dziecięcy „Smyki” instruktor Franciszek Moskwa 

d) Zespół wokalno – instrumentalny  „Jung Band” instruktor Piotr Musioł 
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e) Zespół  muzyczny - instrumentalny „Blue  band”  instruktor Piotr Musioł  

f) Zespół wokalno – instrumentalny „ Ars Nova” instruktor Piotr Musioł  

g) Zespół HIP HOP – Odwróceni 

h) Zespół wokalno – instrumentalny Child  

i) Zespół wokalno – instrumentalny (rockowy) Chilion 

j) Koło gitarowe – instruktor Dawid Kiełbasa 

              Koło taneczne: 

a) Zespół taneczny hip – hop grupa młodsza instruktor Dariusz Kryla 

b) Zespół taneczny hip – hop grupa starsza instruktor Dariusz Kryla 

c) Zespół tańca klasycznego – instruktor Tomasz Gibas 

d) Zespół tańca dla osób niepełnosprawnych – instruktor Tomasz Gibas 

e) Zespół taneczny „Inside” grupa młodsza instruktor  Alina Bielec 

f) Zespół taneczny „ Inside” grupa starsza instruktor Alina Bielec 

 

 

Koło plastyczne:  

a) Kółko plastyczne w MOK -  instruktor Urszula Klyczka 

b) Kółko plastyczne w SP4 na Goławcu  - Przemysław Czerniak 

c) Kółko plastyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w Lędzinach - instruktor 
Przemysław Czerniak  

Koło  modelarskie :  

a) w MOK - instruktor Andrzej Niklas 

b) w SP 4 - instruktor Andrzej Niklas 

Koło szachowe:  

a) Zajęcia w MOK - instruktor Józefa Kaleta i Janusza Gondzik 

b) Zajęcia w SP nr 1 w Lędzinach - instruktor Józef Kaleta  

c) Zajęcia w SP 4  na Goławcu  - instruktor  Józef  Kaleta 

Nauka gry na instrumentach:  

a) Nauka gry na fortepianie i kibordzie - instruktor Piotr Musioł 



 19

b) Nauka gry na gitarze – instruktor Dawid Kiełbasa 

           Koło  rękodzielnicze  

            a) Zajęcia w MOK - instruktor Agnieszka  Kupczyk 

Koło teatralne:  

a) Zajęcia w MOK – instruktor Piotr Sabat 

W Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach przeprowadzone zostały równieŜ zajęcia 
integracyjne – rękodzielnicze. Uczestniczyli w nich podopieczni Ośrodka Caritas 
„Błogosławiona Karolina” z Lędzin i uczniowie Gimnazjum nr 2.  

 

Do sprawozdania z działalności MOK dołączone zostały w formie załączników sprawozdania 
z działalności poszczególnych kółek zainteresowań napisane i przygotowane przez 
instruktorów poszczególnych zajęć:  

 

A) Załącznik nr 1 : Piotr Musioł 

B) Załącznik nr 2: Przemysław Czerniak 

C) Załącznik nr 3: Sylwia Wituła - Majchrzyk 

D) Załącznik nr 4: Józef Kaleta i Janusz Gondzik 

E) Załącznik nr 5 : Franciszek Moskwa 

F) Załącznik nr 6: Andrzej Niklas 

G) Załącznik nr 7 : Urszula Klyczka 

H) Załącznik nr 8 : Dariusz Kryla  

I) Załącznik nr 9 : Dawid Kiełbasa 

J) Załącznik nr 10 : Piotr Sabat  

K) Załącznik nr 11: Agnieszka Kupczyk 

 

KaŜdy z instruktorów miał za zadanie opisać działalność swojego koła a takŜe miał 
wskazać osiągnięcia swojego zespołu jak i jego dorobek artystyczny.  

4. Imprezy Plenerowe – scena plenerowa, ogródek MOK.    

4.1 MOK organizował lub współorganizował imprezy plenerowe na terenie naszego miasta, 
które były moŜliwością integracji społeczeństwa. Imprezy te przyjmowały róŜnorodne formy:  

- Festyn We Dworze  

- Międzynarodowy Dzień Dziecka ogródek MOK 
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- Międzynarodowy Dzień Dziecka z SP nr 3 

- I Dni Lędzin – impreza trzydniowa 

- Wakacje bez uzaleŜnień – ogródek MOK 

- Piknik rodzinny „Poznajmy się”  

- DoŜynki Miejskie 2009 

- Sylwester Miejski 2009/2010 

Scena plenerowa jest bardzo cennym nabytkiem naszego miasta poniewaŜ koszty wynajmu  
estrady zostały mocno odciąŜone a takŜe nie jesteśmy obwarowani terminami zewnętrznych 
firm nagłośnieniowych i oświetleniowych.  Tym samym staliśmy się samodzielni w tym 
względzie. Scena jest bardzo duŜa a mianowicie wymiary jej wynoszą 7 metrów na 9 metrów.  

 MOK zawarł stałą umowę z firmą „Ekorec” - spółka gminna, na transport, składanie, 
rozkładanie sceny plenerowej. Koszt rozłoŜenia i złoŜenia sceny jest około 1600 złotych w 
zaleŜności od cen paliwa. Koszt rozkładania i składania sceny , łącznie z transportem na 
imprezy plenerowe w naszym mieście pokrywał w całości w roku 2009 Miejski Ośrodek 
Kultury. Estrada była równieŜ podnajmowana zewnętrznym operatorom odpłatnie co 
stanowiło jeden z elementów pozyskiwania środków finansowych przez MOK. Przez 
Dyrektora MOK jest wprowadzony zarządzeniem cennik za wynajem estrady, nagłośnienia 
zewnętrznego  i oświetlenia.  W taki sposób MOK moŜe pozyskać dodatkowe środki na swoją 
statutową działalność. MOK doposaŜył estradę plenerową w banery reklamowe – loga: miasta 
i MOK, które są stałym elementem dekoracyjnym sceny i są zawieszane niezaleŜnie od formy 
i typu imprezy a takŜe w umowie wynajmu estrady jest zapis o konieczności zawieszania 
elementów reklamowych naszego miasta i Miejskiego Ośrodka Kultury  w Lędzinach.  

4.2  Imprezy plenerowe na ogrodzie MOK przy ul. Hołdunowskiej 39.  

Podczas wakacji odbywały się zajęcia letnie dla dzieci i młodzieŜy w ramach zajęć letnich. 
Dzieci uczestniczyły w konkursach sportowych jak równieŜ malowały i śpiewały. Były to 
cykle imprez dla dzieci, gdzie kaŜde dziecko mogło realizować swoje wizje artystyczne. 
Jedna grupa pod okiem pani Urszuli Klyczki malowała swoich rówieśników ( farby, kredki, 
ołówek, kreda|) inna grupa śpiewała i tańczyła a jeszcze inna mierzyła swoje siły w zawodach 
i konkurencjach sportowych. Ogródek MOK jest doskonałym i bezpiecznym miejscem do 
realizacji zajęć letnich jak i zimowych dla dzieci.  Na ogrodzie rozplantowano sterty ziemi      
i dzieci bezpiecznie mogły się bawić. Ogród słuŜy takŜe do organizacji pikników i spotkań 
integracyjnych zarówno MOK jak i innych organizacji działających w naszym mieście 
chociaŜby Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Dobrze by było miejsce to właściwie 
przygotować do realizacji spotkań plenerowych. Ogród jest waŜnym elementem Ŝycia 
społecznego mieszkańców najbliŜszej okolicy.    

5.  Działalność wydawnicza. 

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach w działalności wydawniczej skupił się tylko                 
i wyłącznie na drukowaniu plakatów, broszur, informacji o imprezach, filmach a takŜe kołach 
zainteresowań. Jest autorem wielu plakatów promujących imprezy w mieście. Tworzył 
równieŜ autorskie plakaty dla mieszkańców Lędzin, firm – projekty, które były umieszczane 
jako elementy informacyjne. Plakaty były drukowane w profesjonalnej drukarni, w której np. 
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aktualnie były najniŜsze ceny druku a takŜe moŜliwość natychmiastowego wydruku. Czas 
druku jest bardzo waŜny gdyŜ niektóre firmy drukarskie z dwutygodniowym wyprzedzeniem 
muszą otrzymać projekty plakatów do realizacji kopi. Wszystkie plakaty Miejskiego Ośrodka 
Kultury były plakatami autorskimi pracowników MOK. MOK drukował równieŜ małe ulotki 
reklamowe do kaŜdej imprezy, które były rozdawane na targowisku miejskim a takŜe moŜna 
było je znaleźć w wielu sklepach na terenie miasta.  MOK stworzył ulotki reklamujące 
działalność kółek zainteresowań na terenie naszego miasta. Część plakatów została równieŜ  
w formie załącznika dołączona do sprawozdania. Miejski Ośrodek Kultury archiwizuje kaŜdy 
autorski plakat. Od października MOK wznowił wydawanie Mokusia – informatora 
kulturalnego Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach.  

W 2009 roku w poszczególnych miesiącach wykonano następujące projekty: 

Styczeń: 

- I „Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek” - plakat, 

- I „Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek” - dyplomy 

- Ferie Zimowe z MOK - plakat, 

- Ferie Zimowe z MOK – dyplomy dla uczestników, 

Luty: 

- Spektakl teatralny – „Wakacjuszka” - zaproszenie, 

Marzec: 

- „Holonek – czyli Dobry Pan Bóg z gliny" - zaproszenie, 

Kwiecień: 

- Szkoła makijaŜu i wizaŜu – „Wiosenne metamorfozy” – plakat, 

Maj: 

- Festyn we dworze - plakat, 

- Dwudniowe warsztaty Salsy - plakat, 

- Dwudniowe warsztaty Salsy - dyplomy uczestnictwa, 

- Warsztaty wokalne – plakat 

- Warsztaty wokalne – dyplomy uczestnictwa, 

Czerwiec: 
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- Międzynarodowy Dzień Dziecka - plakat, 

- Świat Dziecięcych Spraw – Dzień dziecka organizowany przez SP nr 3 - plakat, 

- Dni Lędzin - plakat, 

- Dni Lędzin – dyplomy dla instytucji bezpośrednio zaangaŜowanych w organizację imprezy, 

Lipiec: 

- „Wakacje bez uzaleŜnień 2009” - plakat, 

- „Wakacje w Obiektywie 2009” - plakat,- 

- „Wakacje w Obiektywie 2009” – dyplomy dla finalistów, 

Sierpień: 

- DoŜynki Miejskie - plakat, 

- Wyjazd na koncert do Cieszyna w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Viva il canto” - 
plakat, 

- Piknik Rodzinny podsumowujący całość programu „Wakacje bez   uzaleŜnień 2009” - 
plakat, 

- „Wakacje bez uzaleŜnień 2009” – dyplomy dla uczestników, instruktorów oraz 
współorganizatorów akcji., 

Wrzesień: 

- Monodram  6804 Augusta Kowalczyka - plakat, 

- Ekologiczne Problemy Trola Edka - plakat, 

- Projekt okładki „Droga w nieznane” – grupa Hip hop „Odwróceni” 

- wkładka do płyty „Droga w nieznane”.  

- Koła zainteresowań Mok – plakat, 

- Koła zainteresowań Mok – ulotki informacyjne. 

Październik: 

- Konkurs plastyczny z okazji 70 tej rocznicy wybuchu II wojny światowej – „Bagnet na 
Broń” - plakat, 

- „Bagnet na Broń” – dyplomy dla finalistów 
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- I Wieczór kameralny z Poezją - plakat, 

- I Wieczór kameralny z Poezją – dyplomy dla uczestników, 

- I Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Razem” w Lędzinach – plakat, 

- I Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Razem” w Lędzinach – dyplomy dla uczestników oraz 
finalistów, 

- Mokuś – październik, 

Listopad: 

- II wieczór kameralny z Poezją – „Recital Poezji Śpiewanej” - plakat, 

- II wieczór kameralny z Poezją – „Recital Poezji Śpiewanej” - – dyplomy dla uczestników, 

- Wielkie Granie IV - plakat, 

- Wielkie Granie IV – dyplomy dla uczestników, 

- III Konkurs Plastyczny „Figurka do Szopki BoŜonarodzeniowej” - plakat, 

- Konkurs na ozdobę choinkową „Gwiazdka 2009” - plakat, 

- Mikołaj w mieście - plakat, 

- Warsztaty wokalno-aktorskie - plakat 

- Mokuś – listopad, 

Grudzień: 

- III wieczorek kameralny z poezją – wieczorek wigilijny - plakat, 

- III wieczorek kameralny z poezją – wieczorek wigilijny – dyplomy dla uczestników, 

- Sylwester Miejski - plakat, 

- Mokuś – grudzień. 

6.  Współpraca Miejskiego Ośrodka Kultury z innymi ośrodkami                    

     i partnerami 

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach prowadzi szeroką współpracę z wieloma 
organizacjami a takŜe podmiotami i osobami prywatnymi na terenie naszego miasta i za 
granicą. Współpracuje na róŜnym szczeblu i w szerokim zakresie sztuki artystycznej. 
Współpraca ma na celu promowanie jak i porównywanie róŜnorodności kultur naszego, i nie 
tylko regionu. KaŜda z niŜej wymienionych organizacji w róŜnym stopniu i nasileniu 
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współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Lędzinach. Jest to bardzo cenny element 
tworzenia i szerzenia kultury naszego społeczeństwa. KaŜde spotkanie to kolejne 
doświadczenie a takŜe kolejna szansa na pokazanie i pochwalenie się naszą rodzimą sztuką i 
wspaniałymi artystami.  

 Obecnie stale współpracujemy z :  
- Przedszkole nr 1 w Lędzinach 
- Przedszkole nr 2 w Lędzinach  
- Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi  nr 1 w Lędzinach 
- Szkoła podstawowa nr 3 w Lędzinach 
- Szkoła podstawowa nr 4 – Zespół Szkół na Goławcu 
- Gimnazjum nr 1 w Lędzinach  
- Gimnazjum nr 2 w Lędzinach  
- Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach  
- Urząd Marszałkowski w Katowicach 
- Kolegium SłuŜb Społecznych w Chorzowie  
-Zespół Szkół ekonomicznych w Chorzowie  
- Górnośląska WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach  
- WyŜsza Szkoła Ekonomii w Bytomiu  
- Szkoła Muzyczna w Tychach  
- Szkoła Muzyczna w Katowicach  
- Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach  
-Szkoła Podstawowa nr 16 w Mysłowicach  
-Szkoła Podstawowa nr 5 w Mysłowicach  
- Urząd Miasta Sosnowiec 
- Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Sosnowcu  
- Gminny Ośrodek Kultury im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach 
- Dom Kultury „Sokolnia” w Imielinie 
- Chór chłopięcy  w Opolu pod dyrekcja Ilony Gruchot 
- Miejskie Centrum Kultury w Tychach 
- Teatr Mały w Tychach  
- Kościoły i Parafie  Lędzin 
- Kompania Węglowa  w Tychach  
- Kopalnia Węgla Kamiennego „ Ziemowit” 
- Starostwo Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego 
- Muzeum w Częstochowie  
- Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi 
- Telewizja Silesia 
- Radio eM 
- Klub Plastyka „Kontrast” 
- Towarzystwo Kulturalne im. Anielina Fabery w Lędzinach 
- Dom Dziennego Pobytu Seniora w Lędzinach  
- Biblioteka Miejska w Lędzinach  
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  i ich Rodzin w Lędzinach  
- Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Lędzinach 
- PCPR w Lędzinach 
- Liceum Ogólnokształcące  w Mysłowicach  
- Klub Emerytów i Rencistów w Lędzinach 
- FRSiT w Lędzinach 
- Klub sportowy MKS Lędziny 
- wiele innych mniejszych organizacji a takŜe osób prywatnych … 
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Współpraca zagraniczna:  
- Wydział Kultury w Unicovie ( Czechy) 
- Wydział Kultury w Revucy 
- Wydział Kultury w Iserlohn ( Niemcy) 
- Szkoła Zawodowa w Iserlohn ( Niemcy) 
- Towarzystwo  Polsko – Austriackie  
- Kościół Polski w Atenach ( Grecja) 
- Szkoła Yamacha Ateny ( Grecja) Marek Dołkowski 
 
 
7.  Prace remontowe Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach. 
 

1. Sala widowiskowo – kinowa „ Piast” w Lędzinach: 
a) malowanie garderób na zapleczu sceny a takŜe pod sceną 
b) wymiana listew przypodłogowych 
c) wymiana kontaktów i włączników 
d) remont drzwi wejściowych do kina – ewakuacyjne, szlifowanie, malowanie 
e) remont drzwi obok kasy kina 
f) wymiana oświetlenia  
g) wymiana świetlówek na sali  
h) remont i uszczelnienie ubikacji w toalecie męskiej 
i) naprawa ogrzewaczy wody na zapleczu - garderoby 
j) doposaŜenie garderób w wieszaki  
k) zakup materiałów dekoracyjnych – scenograficznych  
l) wymiana kabli zasilających  
m) remont magazynu pod sceną – odgrzybianie, gipsowanie, malowanie 
n) naprawa projektora kinowego, wprowadzenie nagłośnienia stereo    

 
2. Prace remontowe  w MOK ul Hołdunowska 39 
 

a)  remont i  tworzenie kuchni dla potrzeb pracowników – zaplecze socjalne dla 
pracowników MOK 

b) zainstalowanie gablot reklamowych w budynku i przed budynkiem  
c) stworzenie stałej galerii prac w holu MOK 
d) ustawienie ekspozycji stałej gablot w MOK 
e) uporządkowanie strychów 
f) zaimpregnowanie i wyczyszczenie podłogi w MOK  
g) impregnacja schodów 
h) wymiana oświetlenia na holach  MOK 
i) koszenie podwórka 
j) remont drzwi w budynku gospodarczym przy MOK 
k) dostosowanie garaŜu do właściwego przechowywania sceny plenerowej 
l) stworzenie nowej pracowni plastycznej – remont pomieszczeń 22A 
m) stworzenie pracowni dla zespołów muzycznych 21A i 16 
n) stworzenie sali wykładowej14: zakup tablic ( dwie sztuki), krzeseł i stołów 
o) i wiele drobnych remontów i napraw… 
 

8. Zakończenie. 
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Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach realizował z naleŜytą sumiennością                   
i dokładnością zadania statutowe placówki a takŜe plan działalności załoŜony na początku 
roku 2009. Zaplanowane zadania w całości zostały zrealizowane. Ośrodek Kultury 
upowszechniał działania kulturalne w naszym mieście a takŜe stwarzał bazę dydaktyczną 
konieczną do rozwoju kulturowego naszych mieszkańców.  

Podstawowym celem Samorządowej Instytucji Kultury jest 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; prowadził i nadal prowadzi wielokierunkową działalność 
zgodną z załoŜeniami polityki kulturalnej miasta na podstawie własnego programu. Wspierał  
i wspiera  inicjatywy słuŜące ochronie dóbr i zabytków kultury w mieście oraz regionie, 
kultywuje zwyczaje i obyczaje śląskie, a takŜe wyszukuje talenty artystyczne wśród 
mieszkańców Lędzin oraz zapewnia im wszechstronną pomoc. Instytucja ta współpracowała    
i nadal będzie współpracować z lędzińskimi stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi oraz 
innymi ośrodkami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami. 

Do głównych zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury naleŜy: 

• 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  
• uwraŜliwienie na sztukę i jej piękno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZAŁĄCZNIKI:  
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Nr 1 : Piotr Musioł 

Sprawozdanie za rok 2009 zespół wokalno-instrumentalny „Blue Band” 

  Zespół muzyczny „BlueBand” jest grupą wokalno-instrumentalną działającą od końca 

2008 roku. Działa pod patronem Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach. próby zespołu 

odbywają się raz w tygodniu w sali widowiskowo-kinowej „Piast” w soboty w godzinach 

od12:30 do 14:30. Skład zespołu uległ w ciągu roku wielu zmianą. Początkowo większą 

uwagę zwrócono na partię instrumentalistów, a dokładnie mówiąc większy nacisk na 

instrumenty dęte takie jak puzon saksofony tenorowe, altowe               i trąbka, co za tym 

idzie repertuar był bardziej big bandowy. 

Ostatecznie grupa liczy 9 osób: 

1. Marcin Duczak – perkusja 

2. Dawid Kiełbasa – gitara solo 

3. Tobasz Stolarczyk – gitara basowa 

4. Piotr Musioł – instrumenty klawiszowe 

5. Krystian Tomalka – Saksofon altowy i tenorowy 

6. Tomasz Kramarczyk – trąbka 

7. Ewa Ścierska – wokal 

8. Joanna Łuszcz – chórki 

9. Maria Gawliczek – chórki 

Zespół występował na wielu imprezach miejskich i nie tylko : 

 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2009 w sali widowiskowo-kinowej „Piast” 

 w Lędzinach. 

 - Święto Patrona Szkoły Gimnazjum nr,1 w Lędzinach 

 - Wielkie Granie  

 - Dni Lędzin  

Główne załoŜenia zespołu to tworzenie własnych kompozycji o charakterze wokalno-
instrumentalnym. Własne kompozycje do tej pory to: 

1. Funky Wight 
2. Sweet rain 
3. Nomysz 
4. Zakręć 
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ulubionymi gatunkami muzycznymi wykonywanymi przez zespół „Blue Band” są : blues, 
rock, rock and roll, funk, jazz. Grupa w ostatnim czasie zwróciła większą uwagę na partie 
wokalne co dokładnie moŜna usłyszeć w ostatnim kompozycjach zespołu. Oprócz własnych 
kompozycji wykonywane są równieŜ kompozycje takich wykonawców jak : „Gang Olsena”, 
„Kasa chorych”, Tadeusz Nalepa.  

 

Instruktor Piotr Musioł 

  

Nr 2: Przemysław Czerniak 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA PLASTYCZNEGO 

Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność naleŜy w nich 
pielęgnować  i rozwijać. Jak pokazuje praktyka, kształcenie i rozwijanie umiejętności 
artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania 
sztuką, plastyką, odkrywaniem w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dzieci 
do samodzielnej twórczości i działania.  

Celem zajęć prowadzonych w ramach kółka plastycznego było rozwijanie twórczej 
inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły, poznanie 
róŜnych technik plastycznych, wzbogacenie kontaktu ze sztuką i jej twórcami.  

Zajęcia prowadzone w 2009 roku od stycznia do czerwca odbywały się w siedzibie 
Miejskiego Ośrodka Kultury dwa razy w tygodniu – w poniedziałki oraz czwartki w godz. od 
15.30 do 17.00. 

od września do grudnia 2009 roku zajęcia odbywają się na terenie Szkoły Podstawowej           
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 (poniedziałki w godz od 15.15 do 16.45) oraz na terenie 
Zespołu Szkół w Goławcu ( wtorki w godzinach od 14.20 do 15.50)  

Tematyka zajęć dobierana była stosownie do pór roku, konkursów organizowanych przez 
róŜne instytucje oraz zainteresowań dzieci . 

    Realizując cele programu koła plastycznego miałem moŜliwość kształcić takie umiejętności 
jak : 

 umiejętność twórczego działania 
 poszukiwania 
 tworzenia 
 korzystania z róŜnych źródeł informacji 
 stosowania róŜnych środków wyrazu plastycznego 
 obserwowania  
 umiejętność rysowania, szkicowania, malowania, itp. 
 wykonywania dekoracji okolicznościowych 
 próby łączenia technik plastycznych i stosowania róŜnych materiałów 
 analiza prac plastycznych 
 próby wartościowania prac i dzieł 
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W czasie całorocznych zajęć w poszczególnych miesiącach zrealizowałem następujące 
tematy: 

STYCZEŃ 

- „Święta” – tradycje boŜonarodzeniowe – technika kolaŜ. 
- „Zima” - plastyczna wizualizacja słów określających zimę – mroźna, lodowata, biała, 

śnieŜna, oszroniona” 
- tworzenie kartek okolicznościowych „Dzień dziadka, dzień babci”. 
- Prace plastyczne dotyczące ogólnopolskiego konkursu „Tęcza” 

LUTY 

− realizacja projektów prac konkursowych. 
− dokończenie, ocena oraz wybór prac konkursowych. 
− malowanie palcem, dłonią, pędzlem – operowanie plamą z wykorzystaniem farb  

 plakatowych i akrylowych oraz kartek w róŜnych rozmiarach i kształtach – temat dowolny 

− Wykonanie pracy przestrzennej z masy solnej z wykorzystaniem masy sypkiej, 
− Kotek walentynkowy – prace przestrzenne – tworzymy nietypowe walentynki. 

MARZEC 

− Kolorowanie tulipanów wyciętych z białego kartonu za pomocą pieczątek z korka 
naklejanie ich na Ŝółtą rolkę tapety o grubej fakturze . 

− Wykonanie prac na konkurs ogłoszony przez Miejską Bibliotekę 
− „Krasnoludki są na świecie”.  Wykorzystanie róŜnych technik – rysowanie pastelami, 

pisakami, kredą kolorową; - wyklejanie lub wydzieranie z bibuły, waty, kolorowego 
papieru, gazety; witraŜe . 

− „Wiosenne kwiaty” – praca przestrzenna z pasków kolorowych kartek , łączenie ich za  
pomocą samodzielnie wyciętych kółek. 

KWIECIEŃ 

− Wycinanie z papieru gazetowego kompozycji abstrakcyjnych i naklejanie ich na 
karton. 

− Wykonanie okolicznościowych ozdób i dekoracji z okazji Świąt Wielkanocnych 
  z uŜyciem róŜnorodnego materiału ( kartki świąteczne, pisanki płaskie i przestrzenne, 

  zajączki i kurczątka z kartonu , pojemników po jogurtach, itp.) 

− Malowanie akwarelami na temat „Wiosna dokoła nas” – mieszanie kolorów z 
wykorzystaniem pędzli,  patyczków, piórek itp. 

− Wykorzystanie odpadów czystych ekologicznie do rozwijania wyobraźni dziecięcej 
 typu: gazetowe stworki, kukiełki itp. 

MAJ 

− Nauka składania kartek techniką orgiami – łódeczka, czapka, wachlarz, piekło-niebo. 
−  Lepienie z masy solnej portretu Taty – uwzględnienie elementów twarzy (usta, nos, 

uszy, brwi, itd.).  
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− poznajemy nowe techniki malarskie – akryl na płótnie, 
− pejzaŜ – akryl na płótnie. 

CZERWIEC 

− poznajemy nowe techniki malarskie – olej na płótnie. 
− portret – olej na płótnie. 

WRZESIEŃ 

− białe na czarnym – rysujemy martwą naturę, 
− malowanie bańkami mydlanymi – malowanie pastelami na kolorowym. 

PAŹDZIERNIK 

− co się kryje we wnętrzu owoców – rysunek makro, 
− martwa natura z jabłkami – rysunek linearny, 
− ciepłe i zimne – martwa natura z akcentem, 
− biała martwa natura – malarstwo walorowe, 
− łabędź z papieru – przestrzenne origami, 

LISTOPAD 

− świat w powiększeniu – rysunek makro, 
− podwodny świat – technika wydrapywanki, 
− twarze – barwy zimne i ciepłe, 
− miasto nocą – wydrapywanka, 
− kartki świąteczne. 

GRUDZIEŃ 

− kartki świąteczne, 
− twarze – barwy zimne i ciepłe, 
− portret – wprowadzenie do rysunku linearnego. 
 

KORZYŚCI   DLA   DZIECI; 

- rozwijanie dziecięcych talentów, 

- kształtowanie i rozwijanie umiejętności artystycznych u dzieci, 

- rozwijanie pozytywnego obrazu samego siebie, 

- wyraŜanie własnej kreatywności, 

- kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole. 

 

INSTRUKTOR 

 PRZEMYSŁAW CZERNIAK 

 

NR 3: Sylwia Wituła – Majchrzyk 
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Sprawozdanie zespołu „Ars Nova” 

Głównym załoŜeniem zespołu „Ars Nova” jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

muzycznych młodzieŜy, udział w uroczystościach, imprezach, konkursach itp. prowadzonych na 

terenie miasta, powiatu, i poza nim oraz organizowanie czasu pozalekcyjnego młodzieŜy. W tym roku 

działalność przebiegała bardzo owocnie – zespół wielokrotnie koncertował i zdobył nagrody w 

konkursie. Wykaz osiągnię zaspołu „Ars Nova” jest następujący: 

Styczeń 2009 

 - 04.01.2009r. – kolędowy występ zespołu w Kościele pw. Matki BoŜej Uzdrowienia 

Chorych w Bojszowach Nowych podczas XIII Gminnego i IX Powiatowego Przeglądu Zespołów 

Kolędowych „Bojszowy Nowe 2008” 

 - 11.01.2009 r. występ zespołu Ars Nova podczas XVII Finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy w Lędzinach. 

 - 22.01.2009r. koncert zespołu AN w Ośrodku Błogosławiona Karolina – Caritas 

Archidiecezji Katowickiej połączony ze zwiedzaniem Ośrodka, zabawą z  niepełnosprawnymi, 

słodkimi poczęstunkiem dla członków mojego zespołu. 

W godzinach wieczornych – wyjazd do parafii goławieckiej i kolędowy koncert zespołu Ars 

Nova dla parafian Kościoła pw. Wniebowzięcia Maryi Panny, po nim poczęstunek dla zespołu na 

probostwie księdza Jaromina. 

 - Luty 2009  

11.02.2009 r. występ zespołu AN w Domu Kultury w Oświęcimiu podczas charytatywnego koncertu 

pod hasłem „Podaruj ma radość” zorganizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób 

Niepełnosprawnych. 

 - Marzec 2009 

 - 18.03.2009 r. udział zespołu w I Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Tychach. 

 - Kwiecień 2009  

 - 02.04.2009 r. udział Ars Nova oraz jego solistów w konkursie  pod nazwą „VI Powiatowy Festiwal 

Muzyki i Tańca Lędziny 2009” organizowanym przez Gimnazjum nr.1 w Lędzinach – zdobycie II 

miejsca przez solistkę Marię Gawliczek, uczennicę naszej szkoły.  
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 - 20.04.2009 r. – udział zespołu w V Festiwalu Szanty i Piosenki śeglarskiej „RóŜą wiatrów” 2009, 

który miał w tym roku zasięg rejonowy -  zdobycie przez zespół I miejsca, pucharu i nagrody 

pienięŜnej w wysokości 1200 zł. Nagroda pienięŜna rozdzielona została pomiędzy członków zespołu i 

wykorzystana według ich indywidualnego uznania, dając wiele radości i satysfakcji z odniesionego 

sukcesu, mobilizując do dalszych działań. 

 -  28.04.2009 r. występ zespołu Ars Nova podczas Dni Otwartych PSZ w Lędzianch. 

 - Maj 2009  

 - 05.05.2009r. występ gimnazjalistów zespołu Ars Nova w Gimnazjum nr1 w Lędzianch podczas 

apelu na temat Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

 - 30.05.2009 r. wyjazd zespołu do Tychów i występ podczas „Piknik rodzinnego” w Szkole 

Podstawowej nr.1  

Czerwiec 2009  

06.06.2009 r. występ zespołu Ars Nova podczas Lędzińskiego Festynu dla Dzieci odbywającego się 

na terenie Szkoły Podstawowej nr3 w Lędzinach pod patronatem Miejskiego. 

12.06.2009 r. występ zespołu podczas festynu „Dni Lędzin” w ramach współpracy z Gimnazjum nr 1. 

oraz Powiatowym Zespołem Szkół w Lędzinach. 

13.06.2009 r.   – koncert zespołu AN podczas „Dni Lędzin” 

15.06.2009 r. – występ zespołu podczas uroczystej akademii poŜegnalnej klas trzecich Gimnazjum nr 

1 im. J.Korczaka w Lędzinach, a w godzinach popołudniowych- godzinny koncert zespołu AN 

podczas „IV Biwaku Integracyjnego dla osób niepełnosprawnych. i ich dzieci” zorganizowanego na 

terenie Ośrodka Yacht Club „Opty” we Chełmie Śląskim pod patronem między innymi Ośrodka 

Bł.Karolina Caritas Archidiecezji  Katowickiej, PZS w Lędzinach oraz Yacht Clubu „Opty”. 

Wrzesień 2009 

30.09.2009 r. – koncert zespołu Ars Nova na auli Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach 

Październik 2009 r. 

13.10.2009 r. występ zespołu na scenie auli PZS w Lędzinach podczas uroczystej akademii z okazji 

Święta Komisji Edukacji Narodowej. 

28.10.2009 r. – udział Marka Jurowicza (Goławiec) w konkursie piosenki w konkursie piosenki 

angielskie dla szkół gimnazjalnych pt. Muzyczne tete a tete z angielskim” – zdobycie wyróŜnienia 
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Listopad 2009 r.  

21.11.2009 r. – koncert zespołu AN na scenie sali widowiskowo-kinoweje „Piast” podczas imprezy  

muzycznej „wielkie Granie” zorganizowanej przez MOK w Lędzinach. 

Grudzień 2009 r.  

02.12.2009 – koncert zespołu AN podczas obchodów 10-leia istnienia Gim.Nr.1  im. J.Korczaka 

 w Lędzinach 

18.12.2009 r. występ zespołu AN podczas koncertu kolędowego zespołów działających przy MOK  

w Lędzinach połączonego ze spotkaniem opłatkowym („Wigilia”) 

       Instruktor  

Sylwia Wituła -  Majchrzyk 

 

Nr 4 : Józef Kaleta i Janusz Gondzik 

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w zakresie 
organizowania i promowania zajęć szachowych-2009 

Celem zajęć szachowych Kółka Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Kółek szachowych w 
Szkole Podstawowej nr.1 w Lędzinach, Zespole Szkół: Gimnazjum nr.2 i Szkoły 
Podstawowej nr.4 w Lędzinach Goławcu jest popularyzacja szachów wśród dzieci i 
młodzieŜy, rozwijanie zainteresowań szachami jako propozycji kulturalnego 
zagospodarowania wolnego czasu. Szachy stanowią integralną część składową Ŝycia 
kulturalnego miasta Lędziny. Taka sytuacja wynika z duŜej popularyzacji szachów w Polsce 
(istnieje zamysł, aby szachy wprowadzić do szkół jako jedno z zajęć szkolnych) oraz 
aktywnej działalności Kółek szachowych MOK-u w 2008 i 2009 roku. Miasto patronuje 
organizowaniu róŜnorakich form rozwijania zainteresowań szczególnie dzieci i młodzieŜy a 
liczącą się role odgrywa tutaj Miejski Ośrodek Kultury. 

Szachy stają się coraz bardziej popularne w mieście. Kółka szachowe w Szkołach 
Podstawowych to: nauka gry w szachy, stopniowe podnoszenie poziomu umiejętności 
uczniów koresponduje z rozwijaniem procesów myślowych waŜnych w nauce szkolnej i Ŝyciu 
dorosłym. Uczniowie brali udział w turniejach szachowy MOK-u a najlepsi reprezentowali 
szkoły w Mistrzostwach Miasta ( październik-listopad 2009) oraz Mistrzostwach Powiatu 
(listopad 2009).Do najlepszych naleŜą: Jan Szewczyk, Paweł Zając, Bartosz Haba (Sz.P.1) 
Adam Richter, Marcin Mrozik, Adam Ścierski (SZ.P.4). 
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Chęć uczestnictwa w zajęciach kółka szachowego w SZ.P.1 zgłosiło 36 osób. W zajęciach 
bierze udział 1/3-1/2 tej liczby. W Gimnazjum nr.3 i SZ.P.4 zapisało się na kółko 26 osób w 
zajęciach uczestniczy około ½ ilości.  

Gimnazjum zajęło II miejsce druŜynowo w mistrzostwach Miasta a IV w zawodach 
powiatowych. A zawodach powiatowych uczennica Lucyna Polko zajęła III miejsce. 

Zajęcia Kółka Szachowego w MOK-u adresowane są do wszystkich chętnych. Zapisało 46 
osób. Są to uczniowie Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Szkół Średnich, mieszkańcy 
miasta(seniorzy). W zajęciach uczestniczy średnio ½ tej liczby. 

Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności szachowych słuŜą organizowane turnieje 
szachowe (szachy aktywne). W turnieju szachowym odbytym 14.09 brało udział 17 osób (1 
miejsce Rafał Król, 2 miejsce Paweł Kwaśniewski 3 miejsce Jan Skutela). W turniejach w 
dniu 2.11 brało udział 10 osób (1 miejsce Paweł Kwaśniewski, 2 miejsce Jędrzej Kosteczko, 3 
miejsce Roman Mazur). W turnieju Barbórkowym przeprowadzonym 7.12 uczestniczyły 32 
osoby. Grano odrębnie dla kategorii szkół. Grupa otwarta: 1 miejsce Rafał Król 2 miejsce 
Radek DzierŜak, 3 miejsce Jan Skutela. Szkoły średnie i gimnazjum 1.Jędrzej Kosteczko 
2.Tomasz Kołakowski 3.Artur Łyszcz. Szkoły Podstawowe 1.Jan Szewczyk 2.Dominik 
Bistyga 3.Paweł Zając. Dziewczęta Gimnazjum i Szkoły Średnie:1.Małgorzata Król 2.Basia 
Smoleń 3.Karina Szarlej a w Szkołach Podstawowych 1.B.Kiecka 2.A.Arendowska 3.M.Tom. 

 Szachy stanowią zawsze części składową imprez ogólnomiejskich organizowanych przez 
MOK-np.Piknik (25.9.2009) 

Wyjątkowe miejsce w działalności MOK-u zajęły zorganizowane i przeprowadzone 
4.12.2009 Pierwsze DruŜynowe Szachowe Mistrzostwa Szkół Średnich Powiatu Bieruńsko-
Lędzińskiego (rozegrane w siedzibie MOK-u a patronat objęła dyrektor MOK-mgr. Joanna 
Figura). Takiego rodzaju zawodów szachowych dotychczas nie było a w roku następnym 
planuje się je kontynuowanie.(tabela turniejowa dołączona do sprawozdania) 

Miejski Ośrodek Kultury-jego kółko współpracuje z Gimnazjami a takŜe z Powiatowym 
Zespołem Szkół (P.Janusz Gondzik). NiezaleŜnie od zajęć w kołkach szachowych (będących 
źródłem bazowym dla zainteresowanych) uczestnicy zajęć grają w turniejach miejskich, 
regionalnych, klubów szachowych. W Mistrzostwach Śląska zakończonych 4.10.2009r. w 
Imielinie w grupie „B” Rafał Król był pierwszy Radosław DzierŜak trzeci Bogusław Gondzik 
piąty. 

Szachy mają szanse stać się uznanym i lubianym kulturalnym zainteresowaniem 
rekreacyjnym dla mieszkańców Lędzin a Miasto Lędziny silnym ośrodkiem szachowym w 
regionie (Klub Szachowy „Górnik” gra w lidze Wojewódzkiej Seniorów-jedyny z powiatu) 

Instruktorzy:  

Józef Kaleta i Janusz Gondzik 

Nr 5 : Franciszek Moskwa 
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Sprawozdanie z pracy zespołów Lędzinianie, Stars Show, Smyki 

 za 2009 rok. 
W 2009 roku zespoły wystąpiły 31 razy, w tym: 

-w przeglądzie międzynarodowym  2-razy ( II- miejsce + wyróŜnienie) 

- ogólnopolskim 2-razy występ w finale 

- wojewódzkim 4-razy ( III –miejsce +wyróŜnienie.) 

- przeglądach konkursach randze powiatowej i miejskiej 3-razy (II- miejsce oraz specjalne 
wyróŜnienie II-go stopnia. 

 

Stan osobowy zespołów na dzień 01.01.2009r. to 21 osób, w tym 11 dorosłych, 3 dzieci  

oraz 6 młodzieŜy. 

Od listopada do zespołu wpisały się  4 osoby dorosłe, 4-ro dzieci i jedna osoba do grupy 
młodzieŜowej.  

Obecnie LĘDZINIANIE liczą 15 osób,  STARS  SHOW - 8 osób, SMYKI -6 dzieci, 

łącznie prowadzę zajęcia z 29 osobami.  

  1.  04.01. 09  Bojszowy Nowe Przegląd Kolęd i Pastorałek 

  2.  08.01. 09  Będzin finał OFKiP 

  3.  11.01. 09 WOŚP kino PIAST 

  4.  17.01. 09 Przegląd Kolęd i Pastorałek Lędziny 2009 

  5.  18.01. 09 Występ zespołu Stars Show w gali 

  6.  09.02. 09 Nagrania teledysków dla TV Silesia 

  7.  10.02. 09 Wyjazd do studia w Łaziskach Górnych 

  8.  13.02. 09 Nagrania teledysku w Sali kina Piast 

  9.  07.03. 09 Otwarcie wystawy U.M 

10.  23.04. 09 XIX Festiwal Kultury Szkolnej 

11.  24.04. 09 Rejonowe eliminacje Śląskiego Śpiewania 

12.  30.04. 09 Przegląd Piosenki Powstańczej 

13.  08.05. 09 Mysłowice odbiór nagrody- występ Szymona 

14.  12.05. 09 Finał Śląskiego Śpiewania w Piekarach  Śląskich 

15.  17.05. 09  Wojewódzki przegląd  VICI 2009 Chorzów 
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16.  31.05. 09  Festyn we Dworze 

17.  06.06. 09 Dzień Dziecka w SP-3 

18.  14.06. 09 Dni Lędzin 

19.  24.06. 09  Spotkanie Seniorów na Olszycach 

20.  27.06. 09 Festyn ZZG KWK Ziemowit 

21.  30.08. 09 Miejskie DoŜynki 

22.  26.09. 09 XI Międzynarodowy Przegląd Koszęcin 

23.  10.10. 09 I Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej 

24.  17.10. 09 Koncert galowy w kościele na Goławcu 

25.  21.11. 09 Wielkie Granie kino Piast 

26.  06.12. 09 Mikołaj Lędzińskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych 

27.  11.12. 09  Lędzińscy Jubilaci w U.M 

28.  15.12. 09 Występ PCPR 

29.  16.12. 09 Eliminacje OFKiP  Będzin 2010 

30.  18.12. 09 Wieczór Kolęd i Pastorałek sala kina Piast 

31.  23.12. 09 Koncert kolędowy dla ODK w Chorzowie. 

                                                                                  Franciszek Moskwa 

Nr 6: Andrzej Niklas 

KOŁO MODELARSTWA KARTONOWEGO  

Modelarstwo kartonowe to rodzaj modelarstwa, w którym głównym budulcem jest 
karton, brystol, tektura oraz inne pochodne papieru.  

Modelarstwo to ciekawe hobby, które przyciąga, jest dobrą rozrywką, sposobem na 
wypoczynek oraz moŜliwością zdobycia wiedzy i znajomych. Wciąga i odrywa od rutyny 
codzienności, ale jest zajęciem wymagającym starań  

i wysiłku. Celem modelarstwa kartonowego jest popularyzacja oraz propagowanie sposobów 
wykonywania modeli przy jak najmniejszych nakładach finansowych.  
Mają one przyczynić się równieŜ wymianie doświadczeń (pomiędzy modelarzami i innymi 
klubami). Na zajęciach z kółka modelarskiego w 2009 roku złoŜyliśmy bardzo duŜo trudnych 
modeli. Praca nad tymi modelami wymagała duŜo cierpliwości i zaangaŜowania. 

 Wystawa wykonanych modeli kartonowych miała miejsce min. : 

 - w holu Urzędu Miasta Lędziny 

 -  w Zespole Szkól w Goławcu 
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 - na imprezie plenerowej „Festyn Rodzinny” organizowany przez Świetlice   

    Socjoterapeutyczną w Lędzinach 

 - na imprezie plenerowej „Kartoflany Festyn” w Miejskim Przedszkolu nr.2 w Lędzinach. 

- podczas jubileuszu LOK 

We wrześniu 2009 roku kółko modelarskie powstało w Zespole Szkół  

w Goławcu, gdzie równieŜ cieszy się duŜym zainteresowaniem. 

Nasze modele brały udział w licytacji na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w 
Lędzinach na sali widowiskowo-kinowej  „Piast” w roku 2009.  

Większość modeli, które wykonaliśmy na zajęciach to modele sprzętu wojskowego jak i 
budynki architektoniczne.  

       Instruktor : Andrzej Niklas 

Nr 7 : Urszula Klyczka 

 Kółko plastyczne pod kierunkiem instruktora MOK Urszuli Klyczka 

działające przy  Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach 

   Kółko plastyczne od stycznia do czerwca skupiało głównie uczniów SP1z klas I-VI  jako ,Ŝe 
zajęcia odbywały się w budynku tejŜe szkoły raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin.  

    Działania podejmowane w ramach zajęć w bieŜącym roku koncentrują się wokół 
umiejętności wykorzystania  moŜliwości wyrazowych róŜnych technik plastycznych. Staramy 
się teŜ rozwijać sposoby ekspresji plastycznej w zakresie róŜnych dziedzin plastycznych; 
malarstwa. rzeźby i grafiki. Ze względu na duŜe róŜnice w  rozwoju plastycznym ,oraz róŜny 
stopień zaawansowania w technicznym operowaniu róŜnymi materiałami często na jednych 
zajęciach realizowane są róŜne zadania. Prace zrealizowane przez uczestników zostały w 
róŜnorodny sposób wykorzystane bądź  jako elementy dekoracyjne  ,jako prezenty 
okolicznościowe ,bądź teŜ jako eksponaty na róŜnego rodzaju wystawach. Do tej pory 
uczestnicy spotykali się w  budynku szkoły podstawowej ale od  bieŜącego roku kółko 
przeniosło się do siedziby MOK  w Hołdunowie i teŜ spotykamy się raz w tygodniu przez 2 
godziny. Mamy tam specjalną pracownię z łatwym dostępem do wody co w przypadku zajęć  
plastycznych jest niezwykle waŜne. Stopniowo  uzupełniamy konieczne sprzęty  i 
organizujemy  pracownię tak ,by była maksymalnie funkcjonalna. Zamontowano  juŜ płyty 
ekspozycyjne byśmy mogli  prezentować swoje prace bądź, gdy zachodzi taka konieczność 
suszyć je. W tym roku na  zajęcia zapisało się 15 osób w wieku od 6 do 12 lat. Pracujemy 
zgodnie z planem zajęć przygotowanym juŜ we wrześniu i zapisanym w dzienniku zajęć.           
W ramach zajęć malujemy ,rysujemy, komponujemy .Poznajemy róŜne techniki plastyczne i 
ćwiczymy posługiwanie się nimi .Chcemy teŜ zapoznać się z zasadami rzeźby .Uczymy się na 
podstawie własnych prac co w dziele twórcy  jest waŜne . Wzięliśmy teŜ udział w konkursie 
na  postać do szopki co prawda bez spektakularnych osiągnięć ale samo doświadczenie juŜ 
jest cenne. Malowaliśmy  farbami plakatowymi , temperami a nawet akrylami. Równie 
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ciekawych doświadczeń nabieraliśmy posługując  się kredkami, mazakami  czy materiałami 
rzeźbiarskimi. Prace w rodzaju: kartki okolicznościowe, laurki drobne wyroby rzeźbiarskie 
posłuŜyły nam jako prezenty dla Mam, Babć, Dziadków. TakŜe i pracami malarskimi 
obdarowywaliśmy solenizantów spośród nas lub naszych bliskich.  Prace nasze znalazły się 
na róŜnego rodzaju aukcjach charytatywnych a reszta czeka na wiosenną wystawę. 

Urszula Klyczka 

 

Nr 8: Dariusz Kryla  

Sprawozdanie z zajęć tanecznych za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009roku 

Współprace z Miejskim Ośrodkiem Kultury miałem przyjemność rozpocząć z dniem 

01.01.2009 r. Przeprowadzałem zajęcia taneczne w stylu: hip-hop z elementami break dance, 

odbywa się dwa razy w tygodniu z podziałem na dwie grupy wiekowe.  Sala udostępniona 

prze Powiatowy Zespół Szkół okazała się bardzo dobrym miejscem na tego typu zajęcia 

,które zorganizował Miejski Ośrodek Kultury. 

Na zajęciach wyŜej wymienionych przerabialiśmy kilka technik, które stosuje się w hip-

hopie, po to by dzieci miały moŜliwość poznania z jakich elementów składa się ten styl: 

opping, locking, crump, break-dance, walking, c-walk. Praktyczne i teoretyczne zajęcia mają 

na celu przygotować młodych tancerzy do występów i zawodów tanecznych reprezentując 

miasto Lędziny.  

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Początek toku zaczęliśmy bardzo szczytną akcją a mianowicie pokaz taneczny na WOŚ w 

dniu 11.01.2009 r. Zaprezentowała się grupa pokazowa”born4dance” która juŜ od pierwszego 

finału organizowanego przez Lędziny czynnie wspomaga WOŚ, oraz świeŜo powstałe grupy 

tańczące przy Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach. Grupa młodsza i starsza wykazała się 

niesamowitą odwagą wykazując przed publicznością, mimo tak małej ilości treningów 

poradzili sobie na tyle dobrze, Ŝe zostali przyjęci przez oglądających ogromnym aplauzem. 

Mały Przedsiębiorca 

Swoje umiejętności mogliśmy zaprezentować takŜe na przyjęciu organizowanym dla Małych 

Przedsiębiorców w restauracji „Kamea” w Lędzinach dnia 24,01.2009 r. 

Warsztaty taneczne 1 
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W pierwszym miesiącu mojej działalności udało nam się zorganizować warsztaty taneczne 

dzięki ani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Joannie Figura. Odbyły się 24-25 stycznia 

2009 r. Na dwudniowych warsztatach uczestnicy mieli kontakt z innymi technikami tańca niŜ 

dotychczas. Naszymi gośćmi byli znakomici tancerze występujący na wielu scenach w 

popularnych spektaklach. 

Choreografowie których mieliśmy zaszczyt gościć to: 

 - Michał Łabuś (commercial jazz) 

 - Katarzyna Zielonka (współczesny jazz) 

Warsztaty taneczne 2  

Zdobyli wielkie uznanie wśród naszych młodych tancerzy i tak za ich prośbą 

zorganizowaliśmy kolejne warsztaty. które odbyły się 25-26 kwietnia 2009 r. 

Ponownie gościliśmy: 

Michała Łabusia (commercial jazz) 

Katarzyna Zielonka (współczesny jazz) 

Damian Osiakowski (poping loncik oraz break dance) 

Oraz całkiem nowy styl, który zaprezentował nam Kacper (crumping) dodatowo hip-hop w 

moim wykonaniu. Daje na to 10 godzin ogromnej wiedzy niesamowitych przeŜyć  

i emocji, które jeszcze długo moŜna było widzieć u dzieci biorących udział 

 w warsztatach. 

Dni Lędzin 

KaŜdy festyn organizowany przez MOK w Lędzinach staramy się uatrakcyjnić naszymi 
pokazami. Z miesiąca na miesiąc obydwie grupy wykazują się coraz to lepszymi 
umiejętnościami tanecznymi. Dnia 13.06.2009 r. grupy. grupy zaprezentowały swoje nowe 
choreografie  i zostaje przyjęte przez publiczność z duŜym entuzjazmem. Na tym festynie 
dostałem podziękowanie za wsparcie, udział i zaangaŜowania w organizacji 1 „Dni Lędzin” 
za co serdecznie dziękuje. 

Osiedlowy festyn integracyjny 

Kolejny festyn w którym nas nie zabrakło. tym razem bliŜej publiczności. W połowie czerwca 

2009 starsza grupa lędzińska oraz grupa „born4dance” przed krytym w Lędzinach pokazała 
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swoje choreografie. Przeprowadziłam równieŜ krótkie warsztaty w którym wzięła udział 

dosyć spora ilość dzieci. Zabawa pobudziła wszystkich do tańca, było bardzo wesoło, zebrały 

duŜo oklasków i pochwał. Na zakończenie odbył się konkurs z nagrodami, które wręczałem z 

wielkim zadowoleniem widząc uśmiech na twarzach dzieciaczków.  

Opłatek Wigilijny 

Zostaliśmy zaproszeni równieŜ na poczęstunek związany ze świętami boŜego narodzenia, 

gdzie grupa młodsza i starsza swoim tańcem starała się pokazać, jak moŜna inaczej okazać 

radość z nadchodzących świąt 

Instruktor Dariusz Kryla 

 

Nr 9 : Dawid Kiełbasa 

SPRAWOZDANIE  Z KOŁA GITAROWEGO: 
 

 Zespół Gitarowy powstał we wrześniu 2009 roku z inicjatywy Pani Dyrektor MOK-u 
Joanny Figury. Głównym jego celem a zarazem zaletą jest umoŜliwienie rozwijania swoich 
zainteresowań wszystkim, niezaleŜnie od statusu społecznego dzięki darmowym lekcjom. 
 Zajęcia odbywały się w kaŜdy piątek od godz. 15:00 do godz. 17:00 w sali 
dydaktycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach.  
We wrześniu odbyły się trzy spotkania co w sumie dało sześć godzin nauki. Z tygodnia na 
tydzień przybywało chętnych. Zrealizowano następujące tematy: 

- Poznanie zapisu chwytów gitarowych oraz specyfiki instrumentu, ćwiczenie lewej i 
prawej dłoni, 

- Nauka akordów durowych i molowych, 
- Doskonalenie zdobytych umiejętności, poznawanie prostych utworów muzyki 

rozrywkowej 
Październik był obfitym miesiącem, udało się przeprowadzić aŜ pięć spotkań dwugodzinnych. 
Na zajęcia uczęszczało pięć osób.  
Tematyka październikowych lekcji: 

- Poznanie gamy C- dur oraz jej zastosowanie muzyczne 
- Nauka podstawowego rytmu muzyki bluesowej 
- Nauka pentatoniki molowej 
- Wykorzystanie pentatoniki molowej w utworze bluesowym 
- Podstawy pentatoniki durowej 

W listopadzie ze względu na rosnącą liczbę uczniów, grupa została podzielona na dwie 
mniejsze. Od godz. 15:00 do 16:00 zajęcia odbywały się dla dzieci szkoły podstawowej a od 
godz. 16:00 do 17:00 dla młodzieŜy gimnazjum i liceum. Program zrealizowany: 

- Ćwiczenia oparte na pentatonice durowej 
- Poznanie akordów septymowych 
- Poznanie akordów nonowych. 
- Wprowadzenie do II superpozycji pentatoniki molowej 
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W grudniu młodych ambitnych osób było aŜ dziewięć. Frekwencja dopisywała, jednak ze 
względu na wypadające Święta BoŜego Narodzenia i Nowy Rok przeprowadzono trzy 
spotkania na których zrealizowano: 

- Pentatonika molowa – II superpozycja i korzystanie z tabulatur 
- Nauka akordów barowych 
- Zastąpienie akordów molowych akordami barowymi w motywie bluesowym 

Nowy rok 2010 rozpoczął się jeszcze lepiej. Na pierwsze zajęcia po długiej przerwie zjawiło 
się jedenaście osób. Z nowymi uczestnikami zajęć gitarowych przerobiono materiał z 
pierwszych ćwiczeń, reszta utrwalała dotąd poznane akordy. 

 Podsumowując działalność Zespołu Gitarowego moŜna stwierdzić, Ŝe młodych 
uzdolnionych muzycznie i chętnych osób w naszej miejscowości jest bardzo duŜo. 
Obserwując na zajęciach ich zapał da się zauwaŜyć, Ŝe chcą rozwijać swój talent. Uczą się nie 
tylko gry na gitarze ale takŜe współpracy ze sobą co pomoŜe im w przyszłości lepiej 
funkcjonować w społeczeństwie. 

DAWID KIEŁBASA- instruktor 

Nr. 10 : Piotr Sabat  

Sprawozdanie grudzień 2009 

27.11.2009 -  warsztaty aktorsko wokalne   

Spotkanie prowadzone pod kątem alternatywnego treningu aktorskiego, zrealizowano 
elementy programu takie jak : 

-dyskusja tematyczna: komunikacja – scena – aktor – widz 

-aktywacja ciała  ( ćwiczenia ruchowe, rozwijające pojęcie równowagi ciała , dyspozycji 
ruchu-aktywacja splotu słonecznego ) 

- trening aktorski  ( ćwiczenia ruchowe, zabawa słowem i postacią, wstęp do ćwiczeń 
dykcyjnych ) 

W spotkaniu uczestniczyło 5 osób dorosłych  i początkowo czwórka dzieci w wieku szkoły 
podstawowej.  

03.12.2009  - Pierwsze spotkanie  cyklicznych warsztatów koła teatralnego. 

Temat spotkania: zajęcia organizacyjne,  przedstawienie celów i zakresu działań grupy 
teatralnej, zaproszenie do współpracy, otwarta  rozmowa z przybyłymi czterema osobami. 

10.12.2009  -  Drugie spotkanie „Świadomość ciała, jako sposób na poszukiwanie 
indywidualnej i grupowej  formy komunikacji w ruchu scenicznym” 

Zajęcia przeprowadzone w kierunku rozgrzewki aparatu  ruchowego, poznawania przestrzeni 
scenicznej, a takŜe zabaw aktorskich między innymi szukanie ośrodków ruchu i w ciele, 
ćwiczenia teorii zginania kręcenia i przesuwania (wg Henryka Tomaszewskiego). Zajęcia 
zakończone wspólnym ćwiczeniem relaksacyjnym.  
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17.12.2009 – Trzecie spotkanie niestety program niezrealizowany z powodu nieobecności 
uczestników. 

Piotr Sabat – instruktor 

 

 

Nr 11 : Agnieszka Kupczyk 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁKA  
RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO 

 
Koło Rękodzieła Artystycznego przy MOK Lędziny powstało we wrześniu 2009 roku. 

Zajęcia kółka odbywały się w kaŜdy poniedziałek w wymiarze 2 godzin. 
W spotkaniach uczestniczyła młodzieŜ gimnazjalna. Zajęcia odbywały się w specjalnie 
wyposaŜonej pracowni, gdzie młodzieŜ mogła korzystać z bogatego wyposaŜenia.  
Tematyka zajęć zawsze odpowiadała zainteresowaniom uczestników koła.  
We wrześniu tematem spotkań były kwiaty z drutu, z bibuły, a nawet z jesiennych liści, które 
skomplikowane na pierwszy rzut oka, dzięki szczegółowemu instruktaŜowi, stały się zupełnie 
proste.  

W październiku pracowaliśmy nad supełkowymi bransoletkami i rozpoczęliśmy 
pierwsze prace szydełkiem. Listopad upłynął pod znakiem jesiennych stroików i pierwszych 
ozdób świątecznych. W listopadzie uczestnicy koła wykonali szereg ozdób z masy solnej: 
serduszka, wianuszki, pajacyki, które zostały przekazane na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy grającej w Lędzianach.  
W pierwszych tygodniach grudnia królowały ozdoby na choinkę z makaronów, szyszkowe 
choinki, papierowe gwiazdki.  

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zorganizował we wtorek 8 grudnia 2009 roku 
Integracyjne Warsztaty Plastyczne. Warsztaty tego typu mają na celu integrację osób 
niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa oraz przybliŜenie róŜnych form rękodzieła.  

Uczestnicy koła przygotowali to spotkanie, aktywnie uczestniczyli w samych zajęciach. 
Tematem warsztatów były ozdoby choinkowe z makaronów. Makaron na co dzień niezbędny 
w kaŜdej kuchni, okazał się bardzo wdzięcznym materiałem plastycznym. W szybkim tempie 
powstawały naprawdę prześliczne ozdoby: aniołki, choinki, gwiazdki i inne.  

 W grudniu rozpoczęliśmy takŜe przygodę z haftem krzyŜykowym. Własnoręczne 
wykonywanie robótek ręcznych dostarcza relaksu, koi nerwy, rozwija wraŜliwość 
artystyczną.  
Przez kolejne miesiące będą powoli powstawały prace wykonane haftem krzyŜykowym.  
 
       Sprawozdanie sporządziła: 

       Agnieszka Kupczyk 
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