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I. Sprawozdanie z imprez kulturalnych zrealizowanych               
w poszczególnych miesiącach roku 2012 r.

STYCZEŃ

1.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – XX finał. Jak co roku wystąpiły dzieci                  

i młodzież lędzińskich szkół i przedszkoli. Wystąpiła również grupa taneczna Dariusza Kryli . 

Po raz pierwszy na scenie przedstawił się zespół braci Kamila i Patryka Załachowskich.            

Na zakończenie wystąpił zespół Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach Blue Band Blues. 

Światełko do nieba zostało ufundowane przez CBiDGP. Organizatorem imprezy była 

Krystyna Wróbel szefowa sztabu w PZS Lędziny - współorganizacja MOK. 

Impreza odbyła się w sali widowiskowo – kinowej „Piast”.

2.Wystawa prac haftowanych -  Pani Anny Węgorzewskiej.

3. IV Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek . W przeglądzie brały udział 23 podmioty 

wykonawcze. Jury w składzie Danuta Piwowarczyk, Dagmara Kupczyk, oraz Katarzyna 

Skulska  wyłoniło zwycięzców w następujących kategoriach: soliści i duety, zespoły 

jasełkowe, zespoły wokalno - instrumentalne. Przegląd miał miejsce w sali widowiskowej 

„ Piast”.

4. Koncert Kolęd Damiana Holeckiego- impreza miała miejsce w sali widowiskowej 

„Piast” w dniu 22.01.2012 roku o godzinie 18.00. Na zaproszenie Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Lędzinach, odbył się koncert kolęd.  Wokalista wraz z zespołem tanecznym 

zaprezentował znane polskie tradycyjne kolędy,a także największe przeboje swojej 

twórczości.

5. Koncert Galowy Laureatów IV Przeglądu Kolęd, Pastorałek  i Jasełek, - podczas 

tegorocznej gali wystąpili nagrodzeni soliści i duet. W czasie imprezy zostały również 

wręczone nagrody dla zwycięzców konkursów „Kartka świąteczna 2011”, oraz „ Ozdoba 

świąteczna 2011” Po wręczeniu nagród we wszystkich kategoriach, na zaproszenie 

Miejskiego Ośrodka Kultur w Lędzinach „Teatr Komanderów”  wystawił „ Jasełka Polskie”.

6. Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek  - Bojszowy Nowe 2012 – w przeglądzie wzięły 

udział zespoły Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach:zespół dziecięco- młodzieżowy 

„ Radość”, oraz zespół ludowy „Lędzinianie”.

7. XVIII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie – udział w przesłuchaniach 

oraz występ na koncercie finałowym Kameralistów Miasta Lędziny „Pro Arte et Musica” pod 

kierunkiem Marii Zuber, który w kategorii Zespół  zdobył II miejsce.

8. Przedstawienie Jasełkowe w Parafii Chrystusa Króla w Hołdunowie – przedstawienie 

Jasełkowe grupy jasełkowej „ Pneuma” .

9. Ferie Zimowe z MOK w dniach  od 30.01.2012. do  31.01.2012.



W czasie dwóch pierwszych dni ferii Miejski Ośrodek Kultury przygotował zajęcia 

rękodzielnicze- prowadzone przez Urszulę Klyczkę, szachowe- prowadzone przez Janusza 

Gondzika i Józefa Kaletę, zajęcia taneczne prowadzone przez Katarzynę Kłusek , oraz 

karaoke prowadzone przez Franciszka Moskwę. Dzieci przez 10 dni bawiły się w MOK 

( odrębne sprawozdanie) 

10. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie,  kroju i szycia, 

szachowe, rytmiczne, nauki gry na instrumentach klawiszowych, jogi,  fotograficzne, zumby , 

koło gitarowe, tańca towarzyskiego, aerobiku, tańca nowoczesnego, grafiki komputerowej, 

filmowe, teatralne, nauki śpiewu klasycznego i rozrywkowego.                                                   

Koła muzyczne: zespół „ Radość”, „ Blue Band Blues”, Kameralistów Miasta Lędziny „ Pro 

Arte et Musica”.

11. Noworoczny Turniej szachowy – dla wszystkich mieszkańców Lędzin. 

12. Wystawa pokonkursowa „ Ozdoba choinkowa, kartka świąteczna”  - hol UM.

13. „Tyskie wieczory Kolędowe” - udział zespołu kameralistów miasta Lędziny „ Pro Arte et 

musica” - zespół zajął I miejsce.

14. Warsztaty kosmetologiczne – Mary Kay . 

15. Wydanie gazet BIL „ Lędziny – teraz”.

LUTY

1.  Ferie Zimowe z MOK w dniach od 01.02.2012 do 10.02.2012 r.

Podczas  ferii dzieci miały sporo atrakcji min: 2 wyjścia na basen,   przedstawienie teatralne 

przygotowane przez grupę teatralną „ Fabryka marzeń”, tym razem zaprzyjaźniony teatr 

przedstawił bajkę pt: „ Zaczarowana lalka”, ponadto dzieci wyjechały na balet pt: „ Kot w 

butach” w operze Śląskiej w Bytomiu, a także na warsztaty wypiekania pizzy do Figloparku w 

Bielsku Białej.W budynku Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się bal przebierańców, 

prowadzony przez profesjonalnego DJ, a także zajęcia plastyczne, sportowe, szachowe, oraz 

karaoke ( odrębne sprawozdanie). 

2. Kabaret Młodych Panów- w dniu 11.02.2012 r o godz. 17.00 w sali widowiskowej „Piast” 

wystąpił znany polski kabaret, który przedstawił swe stare, dobre znane skecze, a także 

nowości ze swojego repertuaru. Publiczność rozbawiono do łez, w imprezie brało udział 195 

osób.

3. Konkurs fotograficznego „ Zima w obiektywie”- w konkursie udział wzięło 42 osoby, w 

sumie zebrano 72 prace. Jury wyłoniło zwycięzców w 3 kategoriach; Szkoły Podstawowe, 

Szkoły Gimnazjalne, oraz Szkoły Ponadgimnazjalne.

4. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej sceny”- wyjazd na spektakl „ Szalone nożyczki” 

25.02.2012 r. Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zorganizował wyjazd na komedię 

kryminalną pt. „ Szalone nożyczki” w Teatrze Nowym w Zabrzu, gdzie gościnnie wystąpili 

aktorzy Teatru Polskiego z Bielska- Białej. W wyjeździe udział wzięło 48 osób.



5. Pokonkursowa wystawa zdjęć „ Zima w obiektywie” dnia 27 lutego 2012 r. w holu 

Urzędu Miasta w Lędzinach przygotowano wystawę laureatów, a także wszystkich 

uczestników konkursu „ Zima w obiektywie”. Wystawę można było oglądać do dnia 15 marca 

2012 r.

6. Spotkanie Lędzińskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich 

Rodzin – 28 lutego 2012 r. w sali widowiskowej „ Piast” odbyło się walne zebranie 

LSONiIR. Wsparcie techniczne MOK.

7. Konkurs plastyczny  – „W poszukiwaniu wiosny” - konkurs kierowany do klas IV – VI 

uczniów szkół podstawowych.  W tym roku konkurs połączony był z imprezą z okazji I dnia 

wiosny. Na konkurs przysłano  66 prac.

8. IV edycja konkursu „Tradycje śląskie wczoraj i dziś” - śląskie kroszonki.                       

Prace były oceniane w 4 kategoriach dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół 

podstawowych klasy I-III, uczniowie szkół podstawowych klasy IV- VI,  gimnazjaliści.        

W konkursie udział wzięło 94 uczniów zebrano ponad 300 prac.

 9. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie,  kroju i szycia, 

szachowe, rytmiczne, nauki gry na instrumentach klawiszowych, jogi,  fotograficzne, zumby , 

koło gitarowe, tańca towarzyskiego, aerobiku, tańca nowoczesnego, grafiki komputerowej, 

filmowe, teatralne, nauki śpiewu klasycznego i rozrywkowego.                                                   

Koła muzyczne: zespół „ Radość”, „ Blue Band Blues”, Kameralistów Miasta Lędziny „ Pro 

Arte et Musica”.

10. Wystawa prac dziecięcych „ Ferie zimowe 2012r.” - hol UM.

11. Wystawa prac rękodzielniczych – koło MOK, hol UM. 

12. Wydanie gazet BIL „ Lędziny – teraz”.

MARZEC

1. Przesłuchania i nabór do młodzieżowej i starszej grupy „ Lędzinianie”-dnia 7 marca 

2012 roku w sali widowiskowej „ Piast”, odbyły się przesłuchania i nabór do młodzieżowej      

i starszej grupy zespołu regionalnego „ Lędzinianie”. W przesłuchaniach udział wzięło             

15  uczestników.

2. Dzień Kobiet z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Lędzinach - czyli koncert  muzyki 

klasycznej w wykonaniu Kameralistów Miasta Lędziny „ Pro Arte et Musica”.

Koncert miał miejsce w sali widowiskowej „Piast” w dniu 8 marca o godzinie 18.00 .               

W imprezie uczestniczyło 76 osób. Przed koncertem wręczono nagrody dla zwycięzców 

konkursu „ Ferie zimowe w obiektywie”.

3. Kurs wizażu, makijażu i stylizacji, w dniach 13-14 marca w siedzibie Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Lędzinach odbył się bezpłatny kurs wizażu, w kursie uczestniczyło             

15 kobiet z naszego miasta. Kurs obejmował szkolenie i indywidualne poradnictwo                   



w zakresie techniki wizażu, techniki charakteryzacji, techniki stylizacji i analizy 

kolorystycznej typu urody.

4.Warsztaty artystyczne  dla delegacji dzieci z Turcji, Ukrainy i Rumunii, 

uczestniczących  w projekcie „ Socrates”z SP nr 1 w Lędzinach.  Miejski Ośrodek Kultury 

zaangażował do w/w imprezy 3 instruktorów, którzy kolejno poprowadzili zajęcia z grafiki 

komputerowej, fotografii, rękodzieła artystycznego i fitness.

5.  Opera komiczna - „ Dyrektor Teatru” W.A. Mozart,a- 17.03.2012 r. w sali 

widowiskowej „ Piast” odbyła się prapremiera opery komicznej „ Dyrektor Teatru”.              

Opera była wystawiona przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Sosnowcu, której 

towarzyszyła Orkiestra Kameralna „ Camerata Bis”grająca na żywo.  Na prapremierę 

przybyło 63 widzów.

6. Powitanie wiosny- z okazji I dnia wiosny Miejski Ośrodek Kultury przygotował dla 

wszystkich dzieci lędzińskich szkół i przedszkoli bajkę pt. „ Safari”. W 4 seansach 

uczestniczyło  756  osób.

7. Konkurs plastyczny „ Zagrożone gatunki” w konkursie uczestniczyło 30 dzieci                 

z Lędzińskich szkół i przedszkoli. Forma składanych prac dowolna. Złożono 46 prac. 

8. Clemensy- 26.03.12 w sali widowiskowej „Piast”, wręczono nagrody Starosty Bieruńsko - 

Lędzińskiego w Dziedzinie Kultury- Clemensy otrzymali: Bieruński Ośrodek Kultury               

(Pro Publico Bono), malarz Czesław Ślosarczyk (Pro Arte), Bronisław Latocha – dyrygent       

i Zakładowa Orkiestra Dęta KWK „Ziemowit" (Pro Cultura). 

9. Konkurs plastyczny „ W poszukiwaniu wiosny” Miejski Ośrodek Kultury zorganizował 

konkurs plastyczny pod hasłem „ W poszukiwaniu wiosny”. W konkursie udział wzięło 170 

osób, z powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego, a także Mysłowic i Tychów. Technika prac była 

dowolna. Jury miało spory problem z wyłonieniem zwycięzców. Przyznano nagrody                 

w  4 kategoriach wiekowych:4-6 lat, 7-9 lat, 10-13 lat, 14-16 lat.

10. Przedstawienie teatralne „ Trudna, obojętna starość” , które wystawiła  młodzież z  

siemianowickiego liceum dla naszych mieszkańców.  Uczestniczyło w  imprezie 96 osób.         

11. „Randka Małżeńska”- projekcja filmowa, której  organizatorem była Diakonia Ruchu 

Światło- Życie Archidiecezji Katowickiej i Miejski Ośrodek Kultury. W trzech seansach 

uczestniczyło 514 osób.

12. Wiosenny Kiermasz Świąteczny- w dniach 26.03-05.04. 2012 r. w budynku Miejskiego 

Ośrodka Kultury mieszkańcy Lędzin mieli możliwość zakupu ozdób i stroików świątecznych 

przygotowanych przez młodzież uczestnicząca w zajęciach kół zainteresowań MOK.                

13. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” –  wyjazd na „ Misterium Męki Pańskiej” 

wystawianej na deskach Teatru  w Cieszynie. W imprezie udział wzięło 35 osób.

14. Warsztaty wokalne- dnia 30 marca o godzinie 17.00, w sali widowiskowej „ Piast” 

Miejski Ośrodek Kultury zorganizował warsztaty wokalne. Warsztaty prowadziła Katarzyna 

Skulska- doświadczony pedagog i wokalistka, śpiewaczka. Podczas warsztatów uczestnicy 



dowiedzieli się jak odpowiednio intonować dźwięk., jak osiągnąć doskonałą dykcję, jak 

poprawnie oddychać, oraz jak walczyć z tremą. W warsztatach wzięło udział  42 osoby. 

15. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie,  kroju i szycia, 

szachowe, rytmiczne, nauki gry na instrumentach klawiszowych, jogi,  fotograficzne, zumby , 

koło gitarowe, tańca towarzyskiego, aerobiku, tańca nowoczesnego, grafiki komputerowej, 

filmowe, teatralne, nauki śpiewu klasycznego i rozrywkowego.                                                   

Koła muzyczne: zespół „ Radość”, „ Blue Band Blues”, Kameralistów Miasta Lędziny „ Pro 

Arte et Musica”.

16. Wydanie gazet BIL „ Lędziny – teraz”.

KWIECIEŃ

1. „II Blues Kwiecień Granie” - impreza bluesowa i  wystąpiły tego wieczoru trzy zespoły 

KFM Band z Bierunia Starego, Blue Band Blues grający pod egidą Miejskiego Ośrodka 

Kultury, a także jako gwiazda wieczoru znany w całej Polsce bluesowy zespoł „ Obstawa 

Prezydenta”. Impreza kierowana głównie do młodzieży, choć nie zabrakło wielu starszych 

osób. W imprezie udział wzięło około 176 osób.

2. Ogłoszenie konkursu aktorsko - recytatorskiego – „Entliczek Pentliczek” – rozesłanie 

informacji do szkól i ośrodków z całego Śląska i województw ościennych. stworzenie 

regulaminu i karty zgłoszenia. Przygotowanie plakatu i informacji medialnych.

3. Turniej szachowy Wiosna 2012 r. dnia 02.04.2012 w siedzibie budynku MOK, został 

zorganizowany i rozstrzygnięty turniej szachowy. W turnieju udział wzięły dzieci i młodzież 

szkół podstawowych, gimnazjalnych, oraz średnich.

4. I edycja konkursu literackiego „ Widziane moimi oczyma”, Miejski Ośrodek Kultury      

w Lędzinach ogłosił konkurs dla dzieci i młodzieży lędzińskich szkół. Niestety konkurs nie 

cieszył się zbyt dużym zainteresowanie. Wpłynęło 6 prac. Jury postanowiło przyznać                

2 wyróżnienia w kategoriach szkoła podstawowa oraz gimnazjum.

5. Rejonowy przegląd „Śląskie śpiewanie”  - Eliminacje Rejonowe organizowane przez 

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach wspólnie z zespołem „Śląsk”. 13.04.2012 r.                    

Do przeglądu zgłoszono  23 podmioty wykonawcze. W wyniku obrad Jury do finału przeszło 

5 zespołów.

6. Rozstrzygnięcie III edycji konkursu „Tradycje śląskie wczoraj i dziś” - do konkursu 

zgłoszonych zostało około 300 prac wykonanych przez 94 uczniów. 

7. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” - dnia 14 kwietnia MOK zorganizował 

wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie na komedię pt. „ Kogut w rosole”. W imprezie 

udział wzięło 46 osób.                                                                                                                    

8. Kabaret Łowcy. B- 15 kwietnia do sali widowiskowej „ Piast” przybył znany chyba            

w całej Polsce „Kabaret łowcy. B”. Repertuar przygotowany przez twórców kabaretu rozbawił 



publiczność do łez. Przyjazd kabaretu do Lędzin sprawił że sala była pełna,                                

a biletów zabrakło już kilka dni po ogłoszeniu imprezy W imprezie uczestniczyło 186 osób.

9. Przedstawienie  Teatralne, „ I ty zostań super bohaterem” Katolickiego Teatru Edukacji 

z Krakowa dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 4 w Lędzinach.                  

10. Festiwal Bluesowy w Pińczowie. 21.04.2012 r. zespół Blue Band Blues działający pod 

patronatem  Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach, wziął udział w Festiwalu w Pińczowie 

i zajął I miejsce. 

11. Wyjazd na warsztaty taneczne EFS dance - dnia 26.04.2012 r dzieci uczestniczące          

w projekcie Europejskiego Funduszu Społecznego, wyjechały na warsztaty w Chorzowskim 

Centrum Kultury.

12. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie,  kroju i szycia, 

szachowe, rytmiczne, nauki gry na instrumentach klawiszowych, jogi,  fotograficzne, zumby , 

koło gitarowe, tańca towarzyskiego, aerobiku, tańca nowoczesnego, grafiki komputerowej, 

filmowe, teatralne, nauki śpiewu klasycznego i rozrywkowego.                                                   

Koła muzyczne: zespół „ Radość”, „ Blue Band Blues”, Kameralistów Miasta Lędziny „ Pro 

Arte et Musica”.

13. Wydanie gazet BIL „ Lędziny – teraz”.

14. Wystawa pokonkursowa „ Tradycje Śląskie wczoraj i dziś” - hol UM.

15. Wieczerza Pańska  - obsługa techniczna MOK. 

16. Warsztaty stylu -  Bożena Bierońska.

   MAJ

1. XIX Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych,  „Złoty Kłos” w 

Zebrzydowicach, - zespół „Lędzinianie”.

2.  Festiwal „ Las, woda & Blues”, zespół Blue Band Blues, wziął udział w VI 

Ogólnopolskim Festiwalu.

3. Warsztaty Tworzenia Muzyki Elektronicznej -  warsztaty miały na celu zaznajomienie 

uczestników z podstawami kreowania barw oraz dźwięków, pracy na najpopularniejszych 

aplikacjach DAW, planowanie domowego studia.

4. Konkurs recytatorsko – aktorski „Entliczek – Pentliczek” -  w konkursie wzięło udział 

78 dzieci, jury nagrodziło 10 osób w trzech kategoriach wiekowych.

5. Przegląd Finałowy-  XIX Finał Przeglądu „Śląskiego Śpiewania” w Koszęcinie – udział 

zespołu  MOK „ Smyki”.

6. „Music Band Festiwal”  międzynarodowy przegląd kapel bluesowych -  zespół Blue Band 

Blues zdobył I miejsce.

7. Przedstawienie ekologiczne „ Mój świat moje czyny” – dla  dzieci i młodzieży 

lędzińskich szkół. 



8. III Studencki Festiwal Bluesowy „Bluesroads Festival”  w Krakowie -  zespół Blue Band 

Blues zajął I miejsce. 

9. Wykład europosłanki Małgorzaty Handzlik – przeznaczony dla wszystkich 

mieszkańców Lędzin, dotyczył Unii Europejskiej i korzyści jakie niesie członkostwo dla 

Polski – Prezydencja Polski w UE.

10. „Chemikalia” zespół Blue Band Blues  koncert na Juwenaliach studenckich w Gliwicach.

11. Festiwal Kultury Ludowej- zespół regionalny „Lędzinianie”  - udział w XXXVI 

spotkaniach „Pod Brzymem” w Pszczynie.

12. Szekspiriada – cykliczny turniej językowy  - MOK współorganizacja

13. Koncert majowy –  Gimnazjum nr 2 w Lędzinach i MOK współorganizacja.

14.  Koncert Damiana Holeckiego „ W siódmym  niebie” –  z okazji Dnia Matki . Tego 

dnia odbyła się jednocześnie promocja mieszkanki naszego miasta – twórczyni tekstów do 

w/w płyty – Dagmara Kupczyk.

15. Śląski Festiwal Kultury Folklorystycznej w Gostyni-  zespół folklorystyczny 

„ Lędzinianie”(18 osób),  wziął udział w Śląskim Festiwalu Kultury Ludowej.

16. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie,  kroju i szycia, 

szachowe, rytmiczne, nauki gry na instrumentach klawiszowych, jogi,  fotograficzne, zumby , 

koło gitarowe, tańca towarzyskiego, aerobiku, tańca nowoczesnego, grafiki komputerowej, 

filmowe, teatralne, nauki śpiewu klasycznego i rozrywkowego.                                                   

Koła muzyczne: zespół „ Radość”, „ Blue Band Blues”, Kameralistów Miasta Lędziny „ Pro 

Arte et Musica”.

17. Koncert z okazji zakończenia pracy kółek w roku 2011/ 2012 działających przy 

Miejskim Ośrodku Kultury. Dnia 25.05.2012 r. w sali widowiskowej „Piast”, odbyła się 

prezentacja dorobku artystycznego za rok 2011/ 2012.

18. Wystawa szkolna „Atrakcyjna szkoła – lepszy start” - współpraca MOK 

19. Wydanie gazet BIL „ Lędziny – teraz”.

CZERWIEC 

 1. Międzynarodowy Dzień Dziecka – Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, wraz z 

Lędzińskim Stowarzyszeniem na Rzecz osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, na terenie 

ogródka MOK, zorganizował festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. W czasie imprezy 

rozdano nagrody zwycięzcom konkursu „Entliczek – Pentliczek”, oraz konkursu literackiego „ 

Widziane moimi oczyma”. Dla dzieci przygotowano sporo atrakcji: pokaz strażacki, pokaz 

psich profesji, konkursy z nagrodami, pokaz szczudlarzy, malowanie twarzy, pokaz Zumby, 

tańca nowoczesnego, karaoke. Na scenie zaprezentowały się zespoły MOK: „Radość”, oraz 

„Blue Band, Blues”.                                                                                                            

 2. IX Wojewódzki Festiwal Muzyki i Tańca -   w czasie dwudniowego przeglądu wystąpiło 

około 30 wokalistów, zespołów muzycznych, tancerzy i grup tanecznych. Organizatorem  



przeglądu było Gimnazjum nr 1 w Lędzinach – współpraca MOK                                                

3. Finał Śląskie Śpiewanie- Koszęcin – koncert zespołu „ Radość”  - wyjazd dzieci i 

młodzieży przynależących do zespołu wraz z rodzicami – wyjazd integracyjny dla całego 

zespołu.  Podczas koncertu zespół odebrał nagrodę przeglądu -  II  miejsce.

4. Olimpiada Niepełnosprawnych – współpraca MOK. 

5.Święto Szkoły – Impreza zorganizowana przez Szkołę Podstawową z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach na sali widowiskowej „Piast” w Lędzinach.- współpraca 

MOK. 

6. Konferencja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach – współpraca MOK. 

7.Pożegnanie absolwentów Gimnazjum nr 1 – współpraca MOK . 

8. Przedstawienie teatralne młodzież działająca przy Bieruńskim Ośrodku Kultury 

zaprezentowała sztukę A. Fredry pt.„ Gwałtu co się dzieje” - wstęp wolny dla wszystkich 

uczniów lędzińskich szkół.                                                                                            

9.Promocja książki ks. Kanonika J. Przybyły „ Chrześcijański etos górniczy na 

przykładzie pracowników kopalni „Ziemowit” - spotkanie z autorem i uczestnikami 

wydarzeń. 

10.Uroczyste Obchody 80-lecia Miejskiego Klubu Sportowego MKS Lędziny

- współpraca  MOK -  zapewnił obsługę techniczną, udostępnił sprzęt, a także przygotował 

program artystyczny.

11.Dni Lędzin.  W dniu 16 czerwca zostały zorganizowane obchody Dni Lędzin. Tegoroczne 

obchody miały miejsce na „Stawiskach”. Na scenie zaprezentowali  się dzieci i  młodzież         

z lędzińskich szkół i przedszkoli, później wystąpiły zespoły B.A.R, kabaret Moherowe Berety, 

Karpowicz Family, oraz zespól „Kola&Jula”. Na zakończenie odbył się pokaz sztucznych 

ogni.    

12. Plener rzeźbiarski – w ramach obchodów Dni Lędzin odbył się tygodniowy plener 

rzeźbiarski. 

13. I gra miejska -  w ramach Dni Lędzin  odbyła się pierwsza terenowa gra miejska. 

14. Absolwenci roku 2010/2011 – współpraca MOK i UM. 

15.Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny”„Zemsta nietoperza” - wyjazd do Bytomia 

na operetkę w plenerze pt. „ Zemsta nietoperza”, wystawianą przez Operę Śląską. W 

wyjeździe uczestniczyło 54 osoby. Widowisko odbyło się na Suchej Górze w Bytomiu. 

16.Warsztaty Tworzenia Muzyki Elektronicznej- kontynuacja w dniach 30 czerwca miała 

odbyć się druga część warsztatów tworzenia muzyki elektronicznej. Niestety na zbyt małe 

zainteresowanie warsztaty odwołano. 

17. Projekcja filmu „ Odważni” 

18. Wydanie gazet BIL „ Lędziny – teraz”.

                          



                            LIPIEC                                                           

1. Zajęcia dla dzieci „Wakacje bez uzależnień 2012”- cykl imprez dla dzieci: zajęcia 

plastyczne, rękodzielnicze, szachowe, prehistoryczne, taneczne, gry i zabawy sportowe, 

konkursy, wycieczki wyjazdowe, wyjścia do kina, wyjścia na basen, dyskoteka dla 

najmłodszych, pokaz mody: fryzur i makijażu, warsztaty z baśnią. , grill nad zalewem 

Olszyce, oraz w Rybaczówce, wykaz do miasteczka  westernowego „ Twing Pigs”.

2. I edycja „Imprezka na trawce” w ogródku MOK wystąpili „ Zamach Band” Dj. Kree, Dj 

In Griss, oraz gwiazdy telewizyjnych programów rozrywkowych: Dawid Podsiadło, Ewa 

Kapała, Anna Antonik. W trakcie imprezy nie zabrakło dodatkowych atrakcji w postaci: 

dmuchańców, mini gastronomia. 

3. Festyn Rodzinny– IV rodzinny piknik „na Wałach” w Lędzinach – współorganizacja 

MOK.

4. VI konkurs fotograficzny „Wakacje w obiektywie” - konkurs przeznaczony był dla 

wszystkich, bez ograniczeń wiekowych. W tym roku nadesłano 66 prac. Jury wybrało 2 

wyróżnienia w 2 kategoriach: do 15 roku życia i powyżej 16 roku życia.

5. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” wyjazd na sztukę „ Związek Otwarty”, sztukę 

była wystawiona na 3 scenie Teatru Śląskiego „ W Malarnii”. 

6. Wystawa rękodzielnicza – Katarzyna Migalska – hol UM.                                                    

7. Wydanie gazet BIL „ Lędziny – teraz”.

SIERPIEŃ

1. Kontynuacja zajęć wakacyjnych – zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, szachowe, 

prehistoryczne, taneczne, gry i zabawy sportowe, konkursy, wycieczki wyjazdowe, wyjścia do 

kina, wyjścia na basen, dyskoteka dla najmłodszych, pokaz mody: fryzur i makijażu, 

warsztaty z baśnią. wyjazd do teatru, grill nad zalewem Olszyce.

2. 80-lecie bieruńsko- lędzińskiego koła Pszczelarzy w lesie „ Na trutowisku”  - współpraca 

MOK – nagłośnienie,  występy zespołów MOK. 

3.. Koncert w hospicjum Cordis w Mysłowicach  - zespół  MOK - „ BEJM”.

4.Festyn Rodzinny – IV piknik „ Na Ratuszu”  – współorganizacja MOK, w trakcie pikniku 

odbyły się konkursy i zabawy rodzinne, bezpłatne dmuchańce dla najmłodszych, oprawę 

muzyczną imprezy stworzył duet „ Zamach Band”. 

5. Wycieczka do Ochab  „Wakacje bez uzależnień 2012” – podsumowanie udziału – 

uczestnictwa  dzieci i młodzieży w wakacjach 2012. 

6. „ Pożegnanie wakacji”  - piknik rodzinny - na zakończenie sezonu letniego został 

zorganizowany piknik rodzinny. Przygotowano wiele atrakcji: dmuchańce, eurobangy, kule 

wodne, animatorzy przez 4 godziny dostarczali wielu atrakcji : malowanie twarzy, konkursy 

dla dzieci, szczudlarz, zwierzątka z baloników, konkursy plastyczne i wiele innych.



W trakcie festynu dzieci otrzymały serki firmy Danone, oraz napoje firmy MWS, sp. zoo          

z Tychów – sponsorów poczęstunku dla dzieci i młodzieży. 

7. Malarstwo w obiektywie gimnazjalistów – projekt G1 z MOK.   

WRZESIEŃ  

1. II Ogólnopolski Przegląd Śpiewaków i Zespołów Ludowych „ Złoty Talizman” - 

wyjazd zespołu „ Lędzinianie” na II Ogólnopolski Przegląd Śpiewaków  i Zespołów 

Ludowych do Pawłowic.

2. Turniej „ Od Przedszkola strzelam gola”- współpraca MOK.                                           

3. III Międzyszkolny  Turniej Wiedzy Ekologiczej  - w turnieju uczestniczyły trzy 

czteroosobowe drużyny z lędzińskich Szkół Podstawowych – finaliści konkursów szkolnych.  

Dzieci rozwiązywały 6 zadań ekologiczno – przyrodniczo – plastycznych.                                  

4. Organizacja zajęć, kółek zainteresowań dla dzieci i młodzieży:

plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie,  kroju i szycia, szachowe, rytmiczne, nauki gry na 

instrumentach klawiszowych, jogi,  fotograficzne, zumby , koło gitarowe, tańca 

towarzyskiego, aerobiku, tańca nowoczesnego, grafiki komputerowej, filmowe, teatralne, 

nauki śpiewu klasycznego i rozrywkowego.                                                                                  

Koła muzyczne: zespół „ Radość”, „ Blue Band Blues”, Kameralistów Miasta Lędziny „ Pro 

Arte et Musica”.

5.Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej sceny”- Gliwicki Teatru Muzycznego „ Dajcie mi 

tenora”.

6. XXIII Rychtig Ślunski Festyn we Dworze- zaplanowany festyn na dzień 22.09.2012 r. nie 

odbył się z powodu złych warunków atmosferycznych.

7. III Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej „ Sacra Ecclesiae Cantio” 

W dniach 29-30.09.2012 r. Zespół Kameralny Miasta Lędziny wziął udział III Ogólnopolskim 

Festiwalu „ Sacra Ecclesiae Cantio” w Tarnowie. Zespół zajął III miejsce. 

8. Wystawa pt. „ Co ma ręka do głowy”- w holu Urzędu Miasta Lędziny zostały 

wystawione prace pani Marii Inglot - Gonera. Wystawa dotyczy możliwości manualnych          

w poszczególnej grupie wiekowej.

9. Wystawa V edycji konkursu „Wakacje w Obiektywie” . 

10. Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko – Lędzińskim – cykliczna impreza powiatowa 

w ramach której w kościach powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego odbywają się koncerty muzyki 

klasycznej, organowej- współfinansowanie MOK .

11. Rozstrzygnięcie konkursu „ wakacje w obiektywie”  - wystawa hol UM.

12. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego – współpraca MOK.

13.  Wydanie gazet BIL „ Lędziny – teraz”.



PAŹDZIERNIK

1. Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu III Wieku w Lędzinach -  

współorganizacja MOK.

2.  „Kabaret Skeczów Męczących” -  kabaret wystąpił z programem pt. „ Z życia niższych 

sfer”.

3. Warsztaty stylu i wizażu – warsztaty edukacyjne dla pań   i panów. 

4. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej sceny”  -  Opera Śląska w Bytomiu  „ Carmen”.

5. Konkurs plastyczny „ Moje miasto marzeń”- konkurs przeznaczony dla wszystkich 

przedszkolaków Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego. 

6. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie,  kroju i szycia, 

szachowe, rytmiczne, nauki gry na instrumentach klawiszowych, jogi,  fotograficzne, zumby , 

koło gitarowe, tańca towarzyskiego, aerobiku, tańca nowoczesnego, grafiki komputerowej, 

filmowe, teatralne, nauki śpiewu klasycznego i rozrywkowego.                                                   

Koła muzyczne: zespół „ Radość”, „ Blue Band Blues”, Kameralistów Miasta Lędziny „ Pro 

Arte et Musica”.

7. Wydanie gazet BIL „ Lędziny – teraz”.

8. Festiwal Rawa Blues  – cykliczna impreza dla młodzieży.

9. Wydanie gazet BIL „ Lędziny – teraz”.

10.  Projekcja filmu „ Kto nigdy nie żył”  - współpraca z  nauczycielami G1

11.  XIII Mistrzostwa Powiatu  Bieruńsko – Lędzińskiego  - turniej szachowy. 

LISTOPAD

1. Sesja nagraniowa zespołu Blue Band Blues-  w dniach, od 2 do 4 listopada zespół Blue 

Band Blues, działający w MOK  odbył sesję nagraniową w studiu „ Psycho Sound”, w 

Krakowie. Sesja była nagrodą w ramach tegorocznego festiwalu „ Bluesroads”.

3. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej sceny” -  teatr im. J. Słowackiego w Krakowie na 

sztukę „ Chory z urojenia”, Moliera.                                    

4.III Drużynowy Szachowy Puchar Szkół Średnich– w dniu 9 listopada, odbyły się 

zawody, w których uczestniczyły 4 drużyny  szkół średnich z Lędzin, Tych i Mysłowic. 

5. IV Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Razem” – w przeglądzie uczestniczyło                 

19 podmiotów wykonawczych w kategoriach: zespół wokalny, wokalno - instrumentalny, 

solista, duet, chóry. 

6.  Konkurs „ Gwiazdka 2012” - ozdoba choinkowa – czwarta edycja konkursu na 

najciekawszą ozdobę choinkową.

7. Konkurs świąteczny „Kartka świąteczna 2012”- III edycja konkursu na najładniejszą 

kartkę świąteczną. Konkurs przeznaczony dla dzieci od lat trzech po osoby dorosłe. 

8.Gala III Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej „Razem”.



9. Turniej szachowy o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury udział w nim  

wzięło 57 uczestników. Turniej przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych dzieci, 

młodzież, oraz dorośli.

10. Szachowa Liga Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Szkół Średnich – w lidze wzięło 

udział 6 grup ze szkół średnich z Lędzin, Tychów i Mysłowic.

11. Wystawa Klubu plastyka Kontrast – „ Widziane z Górki Klemensowej” - współpraca 

MOK. 

12. Obchody Święta Szkoły Gimnazjum nr 1 – współpraca MOK. 

13. XIV indywidualne mistrzostwa szkół 2012r.  - szachy 

14. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie,  kroju i szycia, 

szachowe, rytmiczne, nauki gry na instrumentach klawiszowych, jogi,  fotograficzne, zumby , 

koło gitarowe, tańca towarzyskiego, aerobiku, tańca nowoczesnego, grafiki komputerowej, 

filmowe, teatralne, nauki śpiewu klasycznego i rozrywkowego.                                                   

Koła muzyczne: zespół „ Radość”, „ Blue Band Blues”, Kameralistów Miasta Lędziny „ Pro 

Arte et Musica”.

15. Wydanie gazet BIL „ Lędziny – teraz”.

16. Bal Andrzejkowy  - dla mieszkańców.

17. IV Andrzejkowe Wielkie Granie  - impreza muzyczna dla młodzieży. 

GRUDZIEŃ

1. Koncert urodzinowy Damiana Holeckiego.                                                                           

2. Barbórka Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego- współpraca MOK.          

3. IV Przegląd Kolęd Pastorałek i Jasełek –  zespoły wokalne, wokalno – instrumentalne, 

soliści, przedstawienia jasełkowe.                                                                                                 

4. Otwarty Turniej Szachowy „Mikołaj 2012” – w turnieju wzięli udział wszyscy chętni 

mieszkańcy naszego miasta  - 72 osoby.                                                                                        

5. „Spotkanie z Mikołajem” – coroczne spotkanie organizowane dla wszystkich dzieci. 

Rozdawanie prezentów poprzedzone było przedstawieniem pt. „ Historia Świętego Mikołaja”. 

Wstęp wolny dla wszystkich. 

6. Wyjazd do Krainy Świętego Mikołaja- 8 grudnia 2012 r. Miejski Ośrodek Kultury 

zorganizował wyjazd dla wszystkich chętnych dzieci wraz z opiekunami do Bajkowej Krainy 

Świętego Mikołaja w Zatorze.                                                                                                       

7. Jarmark Bożonarodzeniowy – w dniach 16-18 grudnia, na terenie targowiska miejskiego  

po raz drugi odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. W trakcie 1 dnia odbyło się świąteczne 

gotowanie z Remigiuszem Rączką, który przygotowywał tradycyjne wigilijne potrawy. Na 

zakończenie jarmarku towarzyszyła Kapela góralska „ Boracza” - współpraca MOK.             

8.  „Wieczór wigilijno – kolędowy” –  w czasie którego wystąpiły zespoły i grupy wokalne 

Miejskiego Ośrodka Kultury. Zaprezentowali się również najzdolniejsi uczestnicy koła 



gitarowego.                                                                                                                                    

9. DKF- 16 grudnia 2012 r. w sali widowiskowej „ Piast” odbyła się projekcja filmu 

„ Najdłuższa szychta” - premiera Dyskusyjnego Klubu Filmowego.                                        

10. „Sylwester Miejski – Spotkanie Burmistrza Miasta z Mieszkańcami” –  impreza 

rozpoczęła się godzinie 22.00. Zabawę poprowadzili: DJ. In griss, oraz DJ Kree. Tradycyjnie 

o godzinie 24.00 odbył się pokaz sztucznych ogni, oraz życzenie Burmistrza Miasta. Zabawa 

trwała do godziny 1.00           

 11. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie,  kroju i szycia, 

szachowe, rytmiczne, nauki gry na instrumentach klawiszowych, jogi,  fotograficzne, zumby , 

koło gitarowe, tańca towarzyskiego, aerobiku, tańca nowoczesnego, grafiki komputerowej, 

filmowe, teatralne, nauki śpiewu klasycznego i rozrywkowego.                                                   

Koła muzyczne: zespół „ Radość”, „ Blue Band Blues”, Kameralistów Miasta Lędziny „ Pro 

Arte et Musica”.

12. Wydanie gazet BIL „ Lędziny – teraz”.

UWAGA: Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach był  uzupełniany 

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

MZOZ, FRSKFiT, itd. w ramach posiadanych środków.

Był  on comiesięcznie uaktualniany i uzupełniany. 

II. Imprezy cykliczne organizowane przez MOK : „Przegląd  Kolęd Pastorałek 

i  jasełek”,   „Wielka  Orkiestra  Świątecznej  Pomocy”,  konkurs  fotograficzny  „  Zima 

w obiektywie”,  ferie  dla  dzieci  i  młodzieży,  wyjazdy  „  Wokół  Śląskiej  sceny”,  konkurs 

rękodzielniczy „ Tradycje śląskie wczoraj i dziś”, konkurs plastyczny „ Ja i moje miasto”, 

Dyskusyjny  Klub  Filmowy  –  DKF,  konkurs  rękodzielniczy  „Marzanna”,   „Turniej 

Ekologiczny”,  konkurs aktorsko – recytatorski „ Entliczek - Pentliczek”,  „Blues Kwiecień 

Granie”,   „Śląskie  śpiewanie”,  turnieje  szachowe,  „Powiatowy Festiwal  Muzyki  i  Tańca”, 

„Szekspiriada”,  Festyn  „We  dworze”  -  powitanie  i  pożegnanie  lata,  „Wakacje  bez 

uzależnień”, warsztaty tworzenia muzyki elektronicznej, „Międzynarodowy Dzień Dziecka”, 

„Dni  miasta”,  „Plener  rzeźbiarski”,  „Gra  miejska”,  konkurs  fotograficzny  „  Wakacje 

w obiektywie”, Piknik „ Na Wałach”, Piknik „ Na Ratuszu”, „ Imprezka na trawce”, „ Wielkie 

granie”  -  przegląd  kapel  młodzieżowych,  Przegląd  piosenki  chrześcijańskiej  „  Razem”, 

konkurs  rękodzielniczy  „  Ozdoba  choinkowa”,  konkurs  plastyczny  „  Kartka  świąteczna”, 

„  Spotkanie  z  Mikołajem”,  „  Jarmark  Świąteczny”,  „  Sylwester  miejski  –  spotkanie 

z mieszkańcami”. Miejski Ośrodek Kultury organizuje 21 konkursów; twórcze – plastyczne, 

rękodzielnicze, wokalne, recytatorskie, literackie i szachowe.  



IIII. Działalność kina 

Ze względu na niską frekwencję comiesięczna działalność kina została zawieszona.

Kino było  udostępnione do celów edukacyjnych dla nauczycieli szkół –lektury obowiązkowe, 

filmy  jako nośniki  edukacyjne.  Były  również  organizowane  seanse  edukacyjne  –  zgodnie 

z przedstawionym zapotrzebowaniem przez nauczycieli lędzińskich placówek oświatowych. 

Były organizowane również spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego – edukacja filmowa. 

IV. Działalność sali widowiskowo – kinowej  „Piast” 

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

teatralne, kinowe, warsztatowe. Jej funkcjonowanie zależało  od ilości planowanych imprez 

i przedsięwzięć artystycznych. Również na terenie sali widowiskowej „Piast” odbywały się 

próby  zespołów  artystycznych,   jak  również  spotkania  grup  lędzińskiej  młodzieży.  Sala 

udostępniana  była  Urzędowi  Miasta,   wszystkim  Szkołom,  Przedszkolom,  Organizacjom, 

Stowarzyszeniom  lędzińskim,  Uniwersytetowi  III  Wieku  do  przeprowadzania  imprez 

kulturalnych,  sympozjów,  konferencji,  wykładów,  koncertów,  przedstawień  i  konkursów - 

nieodpłatnie.  Funkcjonowanie  sali  widowiskowej  „Piast”  dyktowane  było   potrzebami 

lędzińskiej społeczności.  Sala prowadziła  także działalność komercyjną  - wynajem sali dla 

firm i podmiotów zewnętrznych. 

V. Działalność wystawiennicza                                                                   

Kontynuowanie  działalności  wystawienniczej  .  Wystawy  swym  zakresem  obejmowały 

twórczość rodzimą – lędzińską, jak i również swój zakres rozszerzą o prace twórców  z całego 

kraju. Głównym centrum wystawienniczym był  Ratusz Urzędu Miasta w Lędzinach, który 

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

rzeźby, fotografiki, haftu, rękodzieła artystycznego, a także hol MOK. Prezentowane również 

były  prace  pokonkursowe  MOK,  prace  dziecięce  –  powakacyjne,  na  zakończenie  kół 

zainteresowań  prowadzonych  w  MOK.   Poszczególne  wystawy  zostały  wskazane 

w  kalendarzu zrealizowanych imprez. 

VI. Działalność kół zainteresowań 

Koła zainteresowań obejmą swym zakresem  następujące grupy wiekowe:   dzieci, młodzież 

i dorosłych. Liczba kół jak i ich forma działalności w pełni uzależniona i dyktowana była  

zainteresowaniem, potrzebami,oczekiwaniami społeczności lędzińskiej. W Miejskim Ośrodku 

Kultury  były  powołane  –  utworzone koła  :plastyczne,  rękodzielnicze,  modelarskie,   kroju 

i szycia, szachowe, rytmiczne, nauki gry na instrumentach klawiszowych, jogi,  fotograficzne, 

zumby,  koło  gitarowe,  tańca  towarzyskiego,  aerobiku,  tańca  nowoczesnego,  grafiki 

komputerowej, filmowe, teatralne, nauki śpiewu klasycznego i rozrywkowego. 

Koła muzyczne: zespół „ Radość”, „ Blue Band Blues”, Kameralistów Miasta Lędziny „ Pro 

Arte et Musica”.  Koła zainteresowań powoływane są  do aktywizacji, rozwoju i poszerzenia 



umiejętności  artystycznych  społeczności  Lędzin   (  odrębne  sprawozdania  instruktorów 

załącznik nr 1) 

Poprzez  organizację  kół  Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach prowadzi działalność 

edukacyjną, w zakresie kultury poprzez prowadzenie i inicjowanie kółek zainteresowań – 

forma upowszechniania kultury. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów z dużym 

doświadczeniem i w pełni zaangażowanych w krzewienie kultury  i  rozwój  artystyczny 

naszych mieszkańców. . 

W Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach 2012 roku  prowadzone były następujące zajęcia: 

      Koła muzyczne : 

a) Zespół ludowy „Lędzinianie”  instruktor Franciszek Moskwa

b) Zespół dziecięcy „Smyki” instruktor Franciszek Moskwa, Krystyna Chrobok

c) Zespół BEJM – instruktor Franciszek Moskwa

d) Zespół  muzyczny - instrumentalny „Blue  Band Blues”  

e)  Gitarowe – instruktor Dawid Kiełbasa

f) Śpiewu klasycznego – Maria Zuber

g) Śpiewu rozrywkowego – Anna Antonik

h) Nauka gry na fortepianie i keybordzie – Maria Zuber

i) Zespół kameralny: „Pro arte et musica” – instruktor Maria Zuber

              Koło taneczne:

a) Tańca towarzyskiego dla dorosłych   – instruktor Katarzyna Kłusek

b) Tańca towarzyskiego dla dzieci – instruktor Katarzyna Kłusek 

c) Tańca nowoczesnego – dla młodzieży i dzieci – instruktor Katarzyna Kłusek

Koło plastyczne: 

a) Kółko plastyczne -  instruktor Marta Chrobok

b)  Koło plastyczne  - instruktor Sabina Fatyga

b) Kółko plastyczne w SP1 - Przemysław Czerniak

c) Kółko plastyczne dla dzieci od trzeciego roku życia i ich rodziców – instruktor

       Sabina Fatyga

Koło  modelarskie : 

a) modelarstwo papierowe  - instruktor Andrzej Niklas

 



Koło szachowe: 

a) Szachy 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\

d) Zajęcia G1 – instruktor Józef Kaleta

           Koło  rękodzielnicze 

            a) Zajęcia w MOK - instruktor Agnieszka Kupczyk  i Sabina Fatyga

Koło krawieckie : 

a) zajęcia w MOK – instruktor Anita Piszczek

Rytmika dla najmłodszych: 

a) zajęcia w MOK – instruktor Maria Dłucik, Joanna Moskwytyn

Koło z jogi: 

a) zajęcia w MOK – instruktor Aleksandra Myszor, Ewa Czernik

Koło fotograficzne: 

a) zajęcia w MOK – instruktor Kamil Pakuła

Koło ZUMBY : 
 
a) Taniec ZUMBA MOK  -  instruktor Maria Dłucik  

b) Taniec ZUMBA SP 4 -  instruktor Maria Dłucik 
 
Koło aerobicu: 
 
a) Zajęcia z aerobicu – instruktor Joanna Przybysz, Justyna Urbanek

Koło regionalne: 

a) Zajęcia w SP1 – instruktor Krzysztof Kupczyk 

Koło teatralne: 

a) Zajecia MOK – instruktor Dariusz Dyrda

Koło grafiki komputerowej : 

a) Zajęcia w SP1 – instruktor Przemysław Czerniak 

b) Zajęcia  w G 2 – instruktor Przemysław czerniak 

Koło filmowe: 

a) zajęcia MOK  - instruktor : Jan Pioskowik



DKF: 

a) Dyskusyjny Klub Filmowy – instruktor Dominik Łaciak 

W Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach przeprowadzone zostały również zajęcia 

integracyjne –  rękodzielnicze. Uczestniczyli w nich podopieczni Ośrodka Caritas 

„Błogosławiona Karolina” z Lędzin, uczniowie Gimnazjum nr 2, uczniowie SP 1 ( wymiana 

międzynarodowa).  MOK  organizuje  również   liczne  spotkania  –  zajęcia  warsztatowe 

wskazane  przez  mieszkańców  –  zgodne  z  ich  potrzebami  i  oczekiwaniami  w  formie 

warsztatów doraźnych : warsztaty wokalne, warsztaty gitarowe, warsztaty tworzenia muzyki 

elektronicznej,  warsztaty  dla  DJ,  warsztaty  stylu  i  wizażu,  warsztaty  makijażu,  warsztaty 

sutaszu i de cupage,  warsztaty wizerunku, warsztaty teatralne. 

 MOK wspiera  również zajęcia Uniwersytetu III Wieku –  planuje ćwiczenia dla 

naszych nieaktywnych zawodowo mieszkańców: język niemiecki, język angielski, zajęcia 

z psychologii, prawa, rehabilitacji, plastyczne, muzyczne, prawnicze, wizażu i makijażu. 

Do sprawozdania z działalności MOK dołączone zostały w formie załączników sprawozdania 

z działalności poszczególnych kółek zainteresowań napisane i przygotowane przez 

instruktorów poszczególnych zajęć. Każdy z instruktorów miał za zadanie opisać działalność 

swojego koła a także miał wskazać osiągnięcia swojego zespołu jak i jego dorobek 

artystyczny. 

VII. Współpraca z innymi instytucjami 

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach umacniał i rozwijał współpracę z : 

Urzędem Miasta, Szkołami, Przedszkolami, Stowarzyszeniami, Towarzystwami, 

Organizacjami młodzieżowymi. Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach kontynuował również  

współpracę z uczelniami wyższymi, prywatnymi przedsiębiorcami, firmami, kościołami.

VIII. Działalność wydawnicza 

Drukowane były plakaty  i afisze  organizowanych imprez przez Miejski Ośrodek Kultury 

w  Lędzinach,  jak  również  imprez  miejskich.  Drukowane  były  również  katalogi 

wystawiennicze, jak i foldery koncertów i festiwali,  zaproszenia, podziękowania, dyplomy, 

bilety, banery, kartki okolicznościowe, informatory, gazeta BIL „ Lędziny – Teraz!”:      

         

I wydanie  nakład ; 3000 szt. objętość 8 stron,  II wydanie  nakład ; 3000 szt objętość 12 stron,

III wydanie  nakład ; 3000 szt. objętość 8 stron, IV wydanie nakład ; 3000 szt. objętość 8

 stron, V wydanie  nakład ; 3000 szt. objętość 8 stron, VI wydanie nakład ; 4000 szt.

 objętość 12 stron,  VII wydanie nakład ; 4000 szt. objętość 12 stron, VIII wydanie  nakład ;

 3000 szt. objętość 8 stron, IX wydanie  nakład ; 3000szt. objętość 8 stron, X wydanie nakład ;

 3000 szt. objętość 8 stron, XI wydanie nakład ; 3000 szt. objętość 12 stron. MOK wydał w



 roku 2012:  9 wydań  - 3000 egz., 2 wydania -  4000 egz.,  7 wydań – 8 stron,4 wydania – 12

 stron.

Plakaty i dyplomy: 

STYCZEŃ

1. Podziękowanie za udział w warsztatach w Osikowej Dolinie – projekt i wydruk 

2.Kartka świąteczna 2011                                               -  projekt i wydruk dyplomów

3. Gwiazdka 2011 – ozdoby świąteczne                          -  projekt i wydruk dyplomów

4. IV Przeglądu Kolęd, Pastorałek  i Jasełek       - projekt i wydruk dyplomów  

5. Ferie Zimowe z MOK                                                 - projekt i wydruk plakatów,

6. II Noworoczny Turniej Szachowy                              - projekt i wydruk plakatów

                             - projekt i wydruk dyplomów

7. Konkurs fotograficzny „ Zima w obiektywie 2012” - projekt i wydruk plakatów

LUTY

1. Szalone nożyczki                                                – projekt i wydruk plakatów

2. Ogłoszenie o naborze do grupy „Lędzinianie” - projekt i wydruk plakatów 

3. Konkurs „Tradycje śląskie wczoraj i dziś”       - projekt i wydruk plakatów

4. Misterium Męki Pańskiej                                  - projekt i wydruk plakatów

5. Koncert kameralistów miasta Lędziny              -  projekt i wydruk plakatów

6. Dyrektor Teatru                                                 - projekt i wydruk plakatów

7. Zima w obiektywie                                            -  projekt i wydruk dyplomów

MARZEC

1. Kurs wizażu, makijażu i stylizacji – projekt i wydruk plakatów

2. „W poszukiwaniu wiosny”             - projekt i wydruk plakatów

                                                            - projekt i wydruk dyplomów

3.  Tradycje śląskie wczoraj i dziś      - projekt i wydruk dyplomów

4. Safari                                              - projekt i wydruk plakatów

5. Warsztaty wokalne -                       - projekt i wydruk plakatów

6. Otwarty turniej szachowy              - projekt i wydruk plakatów

7. I Blues Kwiecień Granie               - projekt i wydruk plakatów. 

KWIECIEŃ

1. Kabaret „Łowcy.b” - projekt i wydruk plakatów. 

2. Konkursu aktorsko- recytatorski – „Entliczek Pentliczek” - projekt i wydruk plakatów.

3. Rejonowy przegląd „Śląskie śpiewanie” - projekt i wydruk dyplom.

4. Kogut w rosole - projekt i wydruk plakatów.

5. Widziane moimi oczyma - projekt i wydruk plakatów.   



MAJ

1. Konkurs recytatorsko – aktorski „Entliczek – Pentliczek” - projekt i wydruk dyplomów.

2. Warsztaty tworzenia muzyki elektronicznej - projekt i wydruk plakatów .

3. Koncert Damiana Holeckiego                        - projekt i wydruk plakatów

                                                                           - projekt i wydruk biletów.

4. Widziane moimi oczyma                               - projekt i wydruk dyplomów

5. Otwarty Turniej Szachowy                            - projekt i wydruk plakatów

                                                                            - projekt i wydruk dyplomów

6. Dzień Dziecka                                                - projekt i wydruk plakatów

7. Wielka Parada Smoków                                 - projekt i wydruk plakatów

CZERWIEC 

I Miejska Gra Terenowa                        - projekt i wydruk plakatów

                                                               - projekt i wydruk dyplomów

                                                               - projekt i wydruk identyfikatorów dla uczestników

Wakacje bez uzależnień                         -  projekt i wydruk plakatów

                                                                - projekt i wydruk dyplomów

Opera w Plenerze „Zemsta nietoperza”- projekt i wydruk plakatów 

Dni Lędzin                                             - projekt i wydruk plakatów

LIPIEC

1. Imprezka na trawce                                                  - projekt i wydruk plakatów

2. V konkurs fotograficzny „Wakacje w obiektywie” - projekt i wydruk plakatów

3. Związek otwarty                                                       - projekt i wydruk plakatów

SIERPIEŃ

1. Pożegnanie wakacji - projekt i wydruk plakatów

2. Dajcie mi tenora      - projekt i wydruk plakatów

WRZESIEŃ  

1. Rychtig Slunski Festyn we dworze                        - projekt i wydruk plakatów

2. Rekrutacja słuchaczy UTW                                   - projekt i wydruk plakatów

3.Koła zainteresowań Miejskiego Ośrodka Kultury  - projekt i wydruk plakatów

4. V konkursu „Wakacje w Obiektywie                     - projekt i wydruk dyplomów

5. Ulotka zespołu „Radość”                                        - projekt i wydruk ulotki

6. Ulotka zespołu „Lędzinianie”                                 - projekt i wydruk ulotki

7. Ulotka zespołu „Blue Band Blues”                         - projekt i wydruk ulotki

8. Ulotka Kameralistów                                              - projekt i wydruk ulotki

PAŹDZIERNIK

1. Warsztaty wokalne                          – projekt i wydruk plakatów

2. Andrzejkowe Wielkie Granie VI     - projekt i wydruk plakatów



3. Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej - projekt i wydruk plakatów

4. Warsztaty stylu                                – projekt i wydruk certyfikatu

LISTOPAD

1. IV Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Razem”       - projekt i wydruk dyplomów

2. Koncert urodzinowy Damiana Holeckiego                - projekt i wydruk plakatów  

4. III Konkurs „ Gwiazdka 2011” - ozdoba choinkowa - projekt i wydruk plakatów

5. Konkurs świąteczny „Kartka świąteczna 2011”         - projekt i wydruk plakatów

6. Ja w moim mieście”                                                    - projekt i wydruk dyplomu

7. Szachowa Liga Szkół Ponadgimnazjalnych                - projekt i wydruk dyplomów

8. Joga                                                                             -  projekt i wydruk plakatu

GRUDZIEŃ

1. Najdłuższa Szychta                                        - projekt i wydruk plakatów

2. Otwarty Turniej Szachowy „Mikołaj 2012”  - projekt i wydruk plakatów

                                                                             - projekt i wydruk dyplomów

3. „Spotkanie z Mikołajem”                                - projekt i wydruk plakatów

4. Jarmark świąteczny                                         - projekt i wydruk plakatów 

5. Wyjazd do krainy Świętego Mikołaja w Zatorze -  projekt i wydruk plakatów

6. „Sylwester Miejski”                                           -  projekt i wydruk plakatów

IX. Działalność i wykorzystywanie estrady  plenerowej 

Estrada  plenerowa  w  głównej  mierze  wykorzystywana  była  do  działalności  i  organizacji 

imprez plenerowych  w mieście,  jak i przez instytucje lędzińskie i społeczność Lędzin. Na 

estradzie  odbywały  się  przeglądy,  występy,  koncerty,  festyny  i  prezentacje  grup 

artystycznych. Estrada była  również  udostępniona w celach komercyjnych – zarobkowych 

zewnętrznym   podmiotom   W  mieście  Lędziny  największymi  planowanymi  imprezami 

plenerowymi  były:   Międzynarodowy  Dzień  Dziecka,   Dni  Lędzin,   :Wakacje  bez 

uzależnień”,  Imprezka na trawce, Sylwester Miejski  jak i liczne festyny  ( w tym festyny 

szkolne, przedszkolne, parafialne, MOK ) . 

X. Remonty i modernizacje

Odnawianie pomieszczeń MOK i sali Piast  – malowanie pomieszczeń ( toalety, garderoby,  

sale  zajęć  dzieci).  Doposażenie  w  sprzęt  konieczny  do  realizacji  zajęć  –  zgodnie 

z  zapotrzebowaniem kół  zainteresowań.   Doposażenie sal  w półki,  szafki,  regały,  pulpity, 

instrumenty.  Strojenie fortepianu na sali  widowiskowo – kinowej Piast.  Naprawy  bieżące 

wynikające z codziennego użytkowania  budynku i  sali  Piast.  Wymiana okien – wymiana 

stolarki okiennej ( pierwsza część inwestycji). 

 XI. Zakończenie.

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach realizował z należytą sumiennością  i dokładnością 

zadania statutowe placówki, a także zrealizował  w  pełni  plan działalności założony na 



początku roku 2012. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane, a także plan działalności 

MOK  został  znacznie poszerzony  i  rozbudowany  o dodatkowe imprezy ( imprezy 

ponadplanowe  w  ramach  posiadanych  środków  finansowych).  Ośrodek Kultury 

upowszechniał działania kulturalne w naszym mieście a także stwarzał bazę dydaktyczną 

konieczną do rozwoju kulturowego naszych mieszkańców. 

Podstawowym  celem  Samorządowej  Instytucji  Kultury  jest  bowiem  pozyskiwanie 

i przygotowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzeniu jej 

wartości.  Ośrodek  realizował  i  nadal  realizuje   zadania  w  dziedzinie  wychowania, 

upowszechniania i inicjowania działań kulturalnych; prowadzi wielokierunkową działalność 

zgodną z założeniami polityki kulturalnej miasta na podstawie własnego programu. Wspiera 

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

zwyczaje  i  obyczaje  śląskie,  a  także  wyszukuje  talenty  artystyczne  wśród  mieszkańców 

Lędzin oraz zapewnia im wszechstronną pomoc. Instytucja ta współpracowała  z lędzińskimi 

stowarzyszeniami społeczno - kulturalnymi, przedszkolami, szkołami  oraz innymi ośrodkami 

kultury, organizacjami i stowarzyszeniami.

Główne zadania jakie stawia sobie  Miejski Ośrodek Kultury to:

• rozpowszechnianie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, 

• przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, 

• kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

• inicjowanie nowych grup twórczych w mieście 

• uwrażliwienie na sztukę i jej piękno.

Miejski Ośrodek Kultury przez cały rok  wprowadzał , wcielał w życie swoją misję, kierował 

się jej założeniami które brzmią : 

„Nowoczesny Ośrodek Kultury jest miejscem żywym, stymulującym lokalną 

aktywność, otwartym na potrzeby mieszkańców i ich artystyczne wizje. Stanowi centrum 

przerzucania pomostów między odległymi sobie grupami: młodymi i starymi, urzędnikami 

i obywatelami, bogatymi i biednymi, uprzywilejowanymi  i  dyskryminowanymi. Ludzie, 

którzy przychodzą do Ośrodka Kultury nie tylko konsumują kulturę, ale też ją aktywnie 

współtworzą. Nie są tylko widzami czy biernymi odbiorcami. Sami stają się twórcami, 

animatorami tego, co w Ośrodku Kultury się dzieje. 

Nowoczesny Ośrodek Kultury wyszukuje ciekawe projekty dla różnych grup: 

stowarzyszeń, klubów, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, artystów, 

niezależnych animatorów kultury i zaprasza je do współtworzenia swojego programu. 

Ośrodek  Kultury jest przecież dla ludzi, a nie ludzie dla niego. Jest podporządkowany ich 



potrzebom, pomysłom. Jeśli pojawia się grupa, która chce zorganizować swój własny projekt: 

założyć koło zainteresowań albo spotkać się i wymienić doświadczeniami – robi wszystko, by 

projekt ten mógł zostać wcielony w życie. Jednocześnie stale, aktywnie poszukuje swoich 

odbiorców. Próbuje dotrzeć nie tylko do tych najaktywniejszych, ale też tych, którzy na co 

dzień mają utrudniony dostęp do kultury. Ośrodek Kultury zna mieszkańców swojej 

miejscowości, wie jacy są, gdzie się spotykają, potrafi twórczo wyławiać lokalnych liderów 

i zapraszać ich do współpracy. Proponuje działania interdyscyplinarne łączące różne media, 

nie boi się przedsięwzięć międzypokoleniowych. Współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi, szkołami, bibliotekami, niezależnymi animatorami i artystami, biznesem, 

pomocą społeczną, policją, parafią... 

„Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach jest prawdziwym centrum życia kulturalnego 

miejscowości  i jej społeczności”.”” 

XII. Załączniki:

a) sprawozdania z kół zainteresowań 
b) godziny pracy instruktorów                                                                              
c) plakaty, podziękowania, wzory dyplomów



 

Załącznik nr  1

 Sprawozdania z działalności 

kół zainteresowań 



SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH

Czas wolny w rozwoju dzieci oraz młodzieży jest bardzo istotny i ważny. Umiejętne 

wykorzystanie go stanowi współcześnie dla rodziców wyzwanie. Z pomocą wychodzą 

naprzeciw różne instytucje, np. szkoły, świetlice czy miejskie ośrodki kultury, proponując 

różnego rodzaju zajęcia, rozwijające zainteresowania młodych ludzi.

Zajęcia plastyczne  stanowią właśnie jedną z form wypełniania czasu wolnego dzieci i 

młodzieży, należą one do jednych z najprzyjemniejszych form aktywności. Dają  możliwość 

rozwoju zainteresowań, nauki nowych i ciekawych technik plastycznych oraz nauki 

uwrażliwiania na estetykę i piękno otaczającej nas codziennej rzeczywistości.  Dodatkową 

zaleta tego typu zajęć jest fakt, iż pozostawiają one po sobie długotrwałe efekty w postaci 

wykonach prac, stając się impulsem do dalszego dziaania. Wszystkie te aspekty wpływają na 

kształtowanie się osobowości młodego człowieka, dlatego właśnie warsztaty plastyczne są tak 

ważne.

Zajęcia plastyczne realizowane są w dwóch grupach wiekowych. Pierwsza grupa- 

młodsza- obejmuje uczestników w wieku 4-7 lat, natomiast grupa starsza 8-16 lat. Odbywają 

się raz w tygodniu i trwają dwie godziny zegarowe. Zajęcia przede wszystkim maja na celu 

rozwój zdolności manualnych, naukę nowych technik plastycznych, kształcenie oraz 

rozwijanie umiejętności artystycznych, rozwijanie pozytywnego obrazu własnej osoby oraz 

rozwój własnej kreatywności i wrażliwości estetycznej. 

PAŹDZIERNIK 2012

W miesiącu październiku zostało zrealizowanych 8 godzin zegarowych, w tym 4 

godziny w grupie młodszej oraz 4 godziny w grupie starszej, czyli po dwa zajęcia. Grupa 

uczestników była raczej stała i wynosiła od 7 do 13 dzieci. Tematyka zajęć odnosiła się do 

panującej pory roku, jaką była jesień. 

W październiku zostały zrealizowane następujące cele i zadania

Usprawnienie manualne

Rozwój samodzielności, otwartości i odpowiedzialności w podejmowaniu działań.

Rozwój zainteresowań

Rozwój i rozbudzenie wrażliwości estetycznej oraz wrażliwości dziecka

Rozwój postaw samorealizacji i tolerancji

Zapoznanie z różnymi technikami i obserwowanie uzyskanych efektów

Zapoznanie z kształtami i barwami

I zajęcia- ,,Jesienne liście- kalkowa zabawa”- grupa młodsza oraz starsza



Uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z nową techniką ,,kalkowane liście 

malowane pastelami”. Po pierwsze dzieci miały za zadanie zamalować całą kalkę techniczną 

mokrymi pastelami, kolejno kalka była składana na pół i przeprasowywana gorącym 

żelazkiem. Pod wpływem ciepła, kredka świecowa topnieje i łączy się z innymi kolorami, 

tworząc przepiękna paletę barw.  W przypadku grupy młodszej, to ja prasowałam żelazkiem 

kalki, ze względów bezpieczeństwa, natomiast grupa starsza wykonywała wszystko 

samodzielnie. Kolejno uczestnicy wycinali z powstałej kalki kolorowe liście i układali z nich 

przepiękne bukiety, jeden przykład przedstawiam poniżej. Na koniec zajęć stworzona została 

wystawa powstałych prac, dzięki czemu dzieci miały możliwość pochwalenia się oraz 

podziwiania dzieł swoich kolegów.  Prezentacja miała na celu naukę poszanowania prac 

innych osób oraz uwrażliwiania na piękno i sztukę. 

II zajęcia- ,,Sztuka malowania na liściach oraz liśćmi”- grupa młodsza i starsza

Technika malowania na liściach oraz liśćmi miała przede wszystkim na celu ukazanie 

jak prosto i ciekawie wykorzystać liście opadające z drzew jesienią. Na zajęciach zostały 

wykorzystane zarówno liście świeżo zerwane z drzew oraz liście już ususzone. Po pierwsze 

uczestnicy malowali farbami liście tworząc z nich zwierzęta, kolejno zdobili liście malując 

farbami na nich różnego rodzaju wzorki, szlaczki, itp., tworząc kolorowy bukiet. Ostatnią 

prace wykonywali za pomocą techniki odbijania liści, czyli mówiąc inaczej technika 

malowania liśćmi. Polega ona na całkowitym zamalowaniu liścia, najlepiej kilkoma kolorami 



a następnie odbicie go na białej technicznej kartce. Są to bardzo proste techniki, za pomocą 

których można wykonać bardzo ciekawe prace. Poniżej przedstawiam przykładowe dzieła. Na 

koniec zajęć, odbyła się wystawa dzieł, stanowiąca podstawowy element każdych warsztatów.



Podczas zajęć wrześniowych zostały zrealizowane wszystkie założone cele i zadania: 

dzieci poznały nowe techniki oraz nauczyły się z nich korzystać, poznały podstawy wyrażania 

swoich myśli i odczuć na temat prac swoich kolegów. Ponadto przeprowadzone zajęcia 

dostarczyły mi istotnych informacji na temat uczestników zajęć (np. poziomu zdolności 

manualnej grupy młodszej. tzn. umiejętności wycinania, odrysowywania kształtów, 

kolorowania, rysowania, itd.). Dostarczone informacje wykorzystałam w przygotowywaniu 

kolejnych zajęć, gdyż zróżnicowana grupa wiekowa wymaga dopasowywania oraz wybierania 

różnorodnych form plastycznych.

LISTOPAD 2012

W listopadzie zostały zrealizowane cztery zajęcia w grupie młodszej oraz starszej, w 

sumie 16 godzin zegarowych. Tematyka zajęć była zróżnicowana dla grupy młodszej oraz 

starszej, obejmowała ona różne obszary sztuki. Grupa uczestników była raczej stała (7-12 

dzieci). Na zajęcia stale uczęszcza jedna i ta sama grupa osób, kilkoro dzieci pojawia się 

niesystematycznie w różnych odstępach czasowych. Z rozmów z rodzicami, uzyskałam 

informacje, iż ta niesystematyczność warunkowana jest brakiem czasu wolnego bądź też 

chorobami. W miesiącu listopadzie zostały zrealizowane następujące cele i zadania:

Usprawnienie manualne

Rozwój aktywności indywidualnej

Rozwój zainteresowań

Rozwój i rozbudzenie wrażliwości estetycznej oraz wrażliwości dziecka

Zapoznanie z różnymi technikami i obserwowanie uzyskanych efektów

Rozwój wyobraźni pobudzonej pozytywnymi emocjami

Nauka pracy w grupie oraz współdziałania



I zajęcia ,,Halloween- zabawa w kolorowanie”- grupa młodsza

Na zajęciach dzieci miały za zadanie pokolorowanie za pomocą kredek zwykłych, 

świeconych oraz pasteli wybranych przez siebie obrazków oraz postaci symbolizujących 

halloween. Kolejno dokładnie wycięły pokolorowane przez siebie obrazki (w miarę swoich 

umiejętności) i stworzyły plakat w kilku osobowych grupach. Praca w grupach miała na celu 

przede wszystkim naukę współpracy w grupie, poszanowania zdania drugiej osoby oraz 

współdziałania, gdyż dzieci wspólnie musiały zadecydować jak będzie wyglądał stworzony 

przez nich plakat. Na koniec zajęć została przeprowadzona wystawa wraz z omówieniem 

swoich prac. Zadziwiający i pozytywnie zaskakujący był fakt, iż dzieci bardzo chętnie 

opowiadały o swoich pracach mimo niewielkiego wieku oraz wysłuchiwały się z wielka 

uwagą w słowa swoich kolegów i koleżanek. Ponadto uczestnicy nie wykazali większych 

trudności podczas wykonywanych dzieł. Najwięcej kłopotu dzieci miały z dokładnym 

wycięciem postaci, wynika to z faktu, iż osoby w tym wieku uczą się dopiero precyzyjnego 

korzystania z nożyczek, a zajęcia plastyczne zdecydowania poprawiają zdolności manualne.

,,Halloween - dynie z papieru i koralików”- grupa starsza

Na zajęciach uczestnicy wykonywali różnorodne dynie z papieru. Technika polegała 

na przygotowaniu kilkunastu pasków o różnorodnych długościach i szerokościach, w 

zależności od tego jaka dynię chcemy otrzymać. Kolejno odpowiednio składali przygotowane 

wcześniej paski i ozdabiali uzyskiwane dynie, stanowiące bardzo ciekawe ozdoby.  Jest to 

dość prosta technika, umożliwiająca wykonanie ciekawego wytworu. Pozytywnie zaskakujący 

był fakt, iż żaden uczestnik wcześniej nie poznał tej techniki

II zajęcia- ,,Zabawa w orgiami z kółek- świat zwierząt i kwiatów”- grupa młodsza i starsza

Technika orgiami z kółek polega na łączeniu oraz odpowiednim składaniu kółek o 

różnej wielkości i przyklejaniu ich płasko na kartkę papieru. Jest to świetne ćwiczenie 

manualne usprawniające palce, gdyż wymaga  precyzyjnych ruchów paluszkami. Ponadto 

praca jest prosta, pobudzająca zmysły i wyobraźnię. Dużą zaletą tej techniki jest to, iż można 

uzyskać bardzo ciekawe i zaskakujące efekty, gdyż z kółek odpowiednio składanych można 

stworzyć praktycznie wszystko. Na zajęciach dzieci wykonywały następujące zwierzątka: 

ryba, biedronka, ślimak, motyl oraz grupa starsza dodatkowo: kwiat, bocian, żaba. Grupa 

młodsza pracowała na przygotowanych prze zemnie kółkach, gdyż w tym ćwiczeniu chodziło 

przede wszystkim o zabawę i radość wynikającą z przyklejania kółek i tworzenia zwierzątek. 

Jeżeli dzieci same musiały by odrysować oraz wyciąć tak dużą ilość kółek były by bardzo 

znużone i zmęczone oraz zajęło by to bardzo dużo czasu, gdyż grupa młodsza pracuje wolniej. 

Natomiast grupa starsza sama musiała przygotować kółka. Efekty pracy przedstawiam na 

przykładowej poniższej pracy:



III zajęcia ,,Ogród zoologiczny- wydzieranka z bibuły” – grupa młodsza

Na zajęciach dzieci zostały zapoznane z techniką wyklejanki z bibuły. Ich zadaniem 

było wyklejenie obrazku (przedstawiającego zwierzę najczęściej występujące w ogrodach 

zoologicznych) za pomocą utworzonych kulek z bibuły. Jest to ćwiczenia usprawniające 

palce,  co w przypadku dzieci w wieku 4-7 lat jest bardzo istotne, gdyż dopiero nabywają one 

zdolności manualnych. Dodatkowo dla uczestników przygotowałam zabawę w zgadywanie 

zwierząt na podstawie rymowanych wierszyków. Poprzez zabawę chciałam zwiększyć 

zainteresowanie wykonywanych prac oraz dostarczyć nową wiedzę. 

III zajęcia ,,Jesienny pejzaż- sztuka malowania solą”- grupa starsza 

Uczestnicy poznali nową technikę malowania solą. Technika jest bardzo prosta polega 

na posmarowaniu klejem całej kartki lub fragmentu (np. gdzie naszkicowany jest dany 

element), a następnie należy posypać solą klej. Po wyschnięciu można malować obraz za 

pomocą farb, woda  rozpuszcza się przez co uzyskuje się bardzo ciekawe efekty. Uczestnicy 

wykonali za pomocą tej techniki jesienny pejzaż. Przykładową pracę przedstawiam poniżej.



IV zajęcia ,,Bałwanki malowane solą”- grupa młodsza

Grupa młodsza również zapoznała się z technika malowania  solą, z tą różnicą, iż oni 

nie malowali całej kartki solą tylko, trzy kółka, wcześniej przez nich przygotowane. Kolejno 

przyklejali je na kolorowe kartki, tworząc bałwana. Technika ta bardzo spodobała się grupie 

młodszej, gdyż do końca zajęć, wykonywali za jej pomocą również inne pracy. Z mojej 

obserwacji wynika, iż osoby w tym wieku bardzo lubią pracować używając naturalnych 

produktów. 

IV zajęcia ,,Quilling- technika papieroplastyki”- grupa starsza

Zapoznanie uczestników zajęć z nową techniką służącą do tworzenia ozdób, np. kartek 

okolicznościowych. Polega ona na zwijaniu pasków papierów w sprężyny spiralne, a 

następnie zaginanie ich zewnętrznych warstw, poprzez co uzyskuje się różne kształty. 

Ostatecznie przykleja się je na kartkę, tworząc przepiękne kompozycje. Technika Quillingu 

wymaga precyzyjności, uczy cierpliwości, bardzo uspokaja i wycisza.



GRUDZIEŃ 2012

W grudniu zostały zrealizowane trzy zajęcia w grupie młodszej oraz starszej, w sumie 

12 godzin zegarowych. Tematyka zajęć dotyczyła Świąt Bożego Narodzenia oraz sylwestra.

W grudniu zostały zrealizowane następujące cele i zadania:

Rozwój aktywności indywidualnej

Usprawnienie manualne 

Rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej

Rozwój i rozbudzenie wrażliwości estetycznej oraz wrażliwości dziecka

Zapoznanie z różnymi technikami i obserwowanie uzyskanych efektów

Rozwijanie wyobraźni, fantazji, kreatywności uczniów w tworzonych kompozycjach w 

zakresie tematyki

Rozwój twórczości plastycznej dziecka

Przygotowanie ozdób i kartek świątecznych

I zajęcia ,,Ozdoby choinkowe z masy solnej”- grupa młodsza

Uczestnicy grupy młodszej zostali zapoznani z techniką modelowania z masy solnej. 

Polega ona na przygotowaniu specjalnej masy z odpowiednich proporcji mąki, soli oraz wody. 

Dzieci samodzielnie wyrabiały masę, co sprawiło im dużo przyjemności i radości. Ćwiczenie 

to usprawnia manualnie paluszki dziecka, gdyż wyrobienie takiej masy wymaga 

odpowiednich ruchów palcami. Uczestnicy zajęć naprawdę dobrze poradziły sobie z tym 

zadaniem. Kolejno za pomocą różnych foremek tworzyli ozdoby świąteczne: aniołki, choinki 

gwiazdki, itd. Ponadto dzieci tworzyły również mikołaje używając do tego rolek papierowych. 

Przykładowego mikołaja przedstawiam poniżej.



I zajęcia ,,Kartki świąteczne”- grupa starsza

Na zajęciach młodzież wykonywała kartki świąteczne, wykorzystując różne techniki 

m.in. poznaną na wcześniejszych zajęciach technikę quillingu. Każdy z uczestników miał 

dowolność w wykonywanej pracy, poprzez co powstało wiele pięknych i różnorodnych 

kartek. Ćwiczenie to przede wszystkim miało na celu rozwój kreatywności, wyobraźni oraz 

indywidualności dzieci. 

II zajęcia ,,Choinkowe marzenia”- grupa młodsza

Zajęcia były podzielone na dwie części. W pierwszej uczestnicy malowali farbami 

zrobione przez siebie na poprzednich zajęciach ozdoby choinkowe. W drugiej części zajęć 

dzieci tworzyły papierowe składane choinki. Na początek z szablonu odrysowywali trzy 

choinki, ozdabiali je, a ostatecznie składali, tak aby mogły stać. 



II zajęcia ,,Choinki z makaronów”- grupa starsza

Młodzież na zajęciach wykonywała choinki z makaronów. Ozdoby z makaronów w 

ostatnim czasie stały się bardzo popularne, gdyż wychodzą ładnie, są proste do zrobienia przy 

nie dużym nakładzie materiałów. Dlatego też postanowiłam pokazać mojej grupie tę technikę. 

Na początek uczestnicy przygotowali tekturowy stożek, kolejno przyklejali na niego za 

pomocą gorącego kleju makaron. Ta czynność wymagała większej precyzji, dokładności oraz 

cierpliwości. Stworzona choinka była spryskiwana sprayem i ozdabiana brokatem oraz 

koralikami. Efekty pracy były bardzo ładne oraz ciekawe, poniżej przedstawiam przykładową 

choinkę.

Zajęcia przed świąteczne miały przede wszystkim na celu wprowadzenie uczestników 

w klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz pokazanie im w jaki prosty sposób 

można samodzielnie przygotować prezenty dla najbliższych, wykorzystując choćby tylko 

papier, nożyczki i klej.

III zajęcia ,,Sylwestrowe maski”- grupa młodsza

Na zajęciach poświątecznych dzieci przygotowywały sylwestrowe maski, na początek 

były to tzw. maski weneckie, w drugiej części zajęć robiły maski zwierząt (motyl, tygrys, 

małpka oraz lis). Zadaniem dzieci było odrysowywanie masek o różnych kształtach  z 

szablonów na kolorowych kartkach, kolejno je wycinali oraz ozdabiali flamastrami, brokatem 

oraz cekinami i koralikami.  

III zajęcia ,,Piaskowe obrazki”- grupa starsza

Grupa starsza wykonywała obrazki z piasku, na specjalnych szablonach firmy laser-

art. Ręczne zdobienie obrazków piaskowych wspaniale rozwija zdolności manualne, rozwija 

kreatywność, pobudza wyobraźnię oraz uwrażliwia na kolor. Uczestnicy byli wręcz 

zachwyceni pracą na szablonach, wykonanie takiego obrazu jest bardzo proste, a efekt 

końcowy jest wspaniały. 



W miesiącu grudniu zostały zrealizowane wszystkie założone cele oraz zadania.

ZAJĘCIA Z TAŃCA TOWARZYSKIEGO

SPRAWOZDANIE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 MAJA ROKU 

2012

Instruktor: Katarzyna Kłusek

Taniec powoduję, że ludzie są radośni i zrelaksowani. Jest  lekarstwem na 

nudę i oderwaniem się od codziennego nawału obowiązków. 

Taniec  towarzyski  to  wspaniała  forma rozrywki  dla  wszystkich,  którzy 

lubią tańczyć w parach. Jest  to świetny pomysł na spędzenie wolnego czasu, 

poznanie nowych ludzi oraz odkrywanie swoich ukrytych talentów i możliwości. 

Ta forma aktywności  nadaje  się  zarówno dla  dzieci,  młodzieży,  dorosłych,  a 

nawet dla osób starszych.   

Głównym  celem  zajęć  jest  zapoznanie  uczestników  z  dziesięcioma 

tańcami towarzyskimi należącymi do światowego kanonu tańców turniejowych. 

Są  to  tańce  standardowe:  walc  angielski,  walc  wiedeński,  tango,  quickstep, 

foxtrot oraz tańce latynoamerykańskie: samba, cha cha, rumba, jive, paso doble. 

Uczestnicy poznając kroki, ucząc się nowych figur wyrabiają swoją sprawność 

ruchową  i  koordynację,  płynność  i  estetykę  ruchów oraz  kształtują  poczucie 

rytmu.  Nabierają  pewności  siebie,  gdy  widzą  regularne  postępy.  Poza  tym 

znikają ich wszelkie opory do tańca w parach, a relacja: dziewczyna - chłopak 

czy kobieta – mężczyzna nie sprawia żadnych problemów. 

Zajęcia  z  tańca  towarzyskiego  odbywały  się  w  drugim  półroczu 

od stycznia do maja raz w tygodniu w poniedziałek. Na lekcje tańca uczęszczali: 

młodzież  i  dorośli  w przedziale  wiekowym ok.  15-70 lat.  Uczestnicy  zostali 

podzieleni na grupy: grupa początkująca i grupa zaawansowana (uczęszczająca 

już  w zeszłym  roku).  Do  grupy  początkującej  należało  16  osób,  z  czego 

regularnie  uczestniczyło  13  osób,  natomiast  grupę  zaawansowaną  tworzyło 

7 stałych uczestników – trzy pary i  jedna osoba ćwicząca solo.  Czas trwania 

zajęć to półtora godziny zegarowej. 

Każde  spotkanie  rozpoczyna  rozgrzewka.  Następnie  ćwiczenia 

wprowadzające i nauka kroków oraz techniki wykonywanych figur, a na koniec 

taniec do muzyki i utrwalenie tego, co zostało wprowadzone.



W grupie początkującej  w ciągu 5 miesięcy zajęć zostały zrealizowane 

następujące tematy. Wśród tańców standardowych:

-tango – krok podstawowy, podstawowe wiadomości o tańcu, wstęp do techniki 

-quickstep  –  krok  podstawowy,  podstawowe  wiadomości  o  tańcu,  wstęp 

do techniki 

-walc angielski – choreografia złożona z poznanych figur, technika tańca

-walc wiedeński - choreografia złożona z poznanych figur, technika tańca

Natomiast wśród tańców latynoamerykańskich:

-samba- - choreografia złożona z poznanych figur, technika tańca 

-cha cha  - choreografia złożona z poznanych figur, technika tańca 

- rumba - choreografia złożona z poznanych figur, technika tańca

- jive - choreografia złożona z poznanych figur, technika tańca

Duży nacisk został położony na technikę, która jest bardzo ważna, by odróżnić 

jeden taniec od drugiego, która nadaje poszczególnym tańcom charakterystyczny 

wyraz i  pozwala widzom doznawać lepszych wrażeń estetycznych. Poza tym 

umiejętność prowadzenia w parze, rozróżnianie stylu tańca mężczyzn i kobiet, 

czyli kobieta bardziej delikatnie, zalotnie, natomiast mężczyzna z większą siłą 

bez zbędnych ozdobników.

W  grupie  zaawansowanej  skupiłam  się  na  bardziej  skomplikowanych 

figurach i choreografiach. Poza tym cały czas doskonaliliśmy technikę tańca - 

pracę  nóg,  bioder,  rąk,  klatki  piersiowej,  głowy,  utrzymanie  prawidłowej 

postawy  ciała  i  prowadzenie  w  parze.  Uczestnicy  zrobili  duże  postępy 

w szybkości  uczenia  się  nowych  figur,  poza  tym  samodzielne  wchodzenie 

w rytm tańca nie sprawia im już większych problemów. 

Poza  typowymi  tematami  zajęć  zrealizowaliśmy  wspólnie  (obie  grupy) 

choreografię  pokazową  złożoną  z  4  tańców  latynoamerykańskich:  samby, 

cha chy,  rumby  i  jive’a.  Tematy  z  poszczególnych  tańców  połączone  były 

widowiskowymi  przejściami,  w których znalazły  się  bardziej  skomplikowane 

figury, np. wygięcia. 

Choreografia  ta  została  pokazana  dwa  razy  –  25  maja  2012r.  na  sali 

widowiskowo-kinowej  „Piast”  podczas  uroczystego  zakończenia  zajęć 

Miejskiego Ośrodka Kultury oraz podczas festynu zorganizowanego na Dzień 



Dziecka 1 czerwca na scenie zbudowanej pod MOK-iem.   Wystrojeni tancerze 

pięknie  zaprezentowali  się,  co  z  pewnością  nie  było  łatwe  przed  tak  dużą 

publicznością. Po zakończonych występach zaprosili do tańca także publiczność. 

Należy się im tutaj podziewanie, gdyż nie każdy dorosły miałby odwagę wyjść i 

zaprezentować się przed swoimi znajomymi czy sąsiadami. 

Z inicjatywy uczestników zajęć obu grup powstał pomysł zorganizowania 

zabawy karnawałowej, w trakcie której mogliby się zintegrować i wykorzystać 

poznane umiejętności  na parkiecie.  Wspólnymi  siłami  (każdy w jakiś  sposób 

brał udział w przygotowaniach) za zgodą pani dyrektor i pod czujnym okiem 

pani  Dagmary  zorganizowaliśmy  zabawę  karnawałową  ze  słodkim 

poczęstunkiem i kolacją, która odbyła się 18 lutego 2012r. Wszyscy świetnie się 

bawiliśmy i zgodnie ustaliliśmy, że jak najszybciej trzeba zorganizować kolejną 

taką imprezę. 

Zajęcia  z  tańca  towarzyskiego prowadzę  w Miejskim Ośrodku Kultury 

i Sztuki w Lędzinach już drugi  rok (od października 2010 r.).  W tym czasie 

znacznie  wzrosło  zainteresowanie  tego  typu  zajęciami.  Podsumowując  – 

uczestnicy  czerpią  dużą  radość  z  tańca,  poznają  nowych  ludzi,  integrują  się 

nawzajem,  łamią  opory  w stosunku  do przeciwnej  płci,  poznają  lepiej  swoje 

ciało i obserwują stale swoje postępy, co dostarcza im energii i zapału do dalszej 

pracy. 

   Katarzyna Kłusek

ZAJĘCIA Z TAŃCA TOWARZYSKIEGO

SPRAWOZDANIE ZA II PÓŁROCZE ROKU 2012/2013

Instruktor: Katarzyna Kłusek

Zajęcia  z  tańca  towarzyskiego  to  wspaniała  forma  rozrywki,  pomysł 

na spędzenie  czasu,  poznanie  nowych  znajomych  oraz  odkrywanie  swoich 

ukrytych  talentów  i  możliwości.  Ta  forma  aktywności  jest  przeznaczona 

zarówno dla  dzieci,  jak i  dla  dorosłych.  Poprzez  taniec  w parach uczestnicy 

lepiej się poznają, uczą się współpracy i kompromisów.

Głównym  celem  zajęć  jest  zapoznanie  uczestników  z  dziesięcioma 

tańcami towarzyskimi należącymi do światowego kanonu tańców turniejowych. 



Są  to  tańce  standardowe:  walc  angielski,  walc  wiedeński,  tango,  quickstep, 

foxtrot oraz tańce latynoamerykańskie: samba, cha cha, rumba, jive, paso doble. 

Uczestnicy  poznając  kroki,  ucząc  się  nowych  figur  wyrabiają  sprawność 

ruchową  i  koordynację,  płynność  i  estetykę  ruchów oraz  kształtują  poczucie 

rytmu. Muzyka staje się dla nich źródłem przyjemności i dobrej zabawy. Poza 

tym widząc  regularne postępy – nabierają  pewności  siebie,  co motywuje  ich 

do dalszej pracy nad sobą.  

Zajęcia  z  tańca  towarzyskiego  powadzę  w  Miejskim Ośrodku  Kultury 

w Lędzinach już 3 rok.  Tegoroczni  uczestnicy to ludzie  dorośli  w przedziale 

wiekowym  ok.  18-60  lat.  Tancerze  podzieleni  są  na  dwie  grupy:  grupa 

początkująca i zaawansowana. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu we wtorek – 

gr.  początkująca  –  1  godzina  zegarowa,  a  gr.  zaawansowana  –  1,5  godziny 

zegarowej.

Każde  spotkanie  rozpoczyna  rozgrzewka.  Następnie  ćwiczenia 

wprowadzające i nauka kroków oraz techniki wykonywanych figur, a na koniec 

taniec do muzyki i utrwalenie tego, co zostało wprowadzone.

W grupie początkującej zostały zrealizowane następujące kroki i  figury 

taneczne. Wśród tańców standardowych:

-walc angielski – krok podstawowy, obrót w prawo

-walc wiedeński – krok podstawowy

Natomiast wśród tańców latynoamerykańskich:

-samba- krok podstawowy, whisk, 

-cha cha  - krok podstawowy, New York, obrót, obrót pod ręką

- rumba – krok podstawowy, New York, obrót, obrót pod ręką, hand to hand

- jive – krok podstawowy, american spin.

Zajęcia  grupy  zaawansowanej  znacznie  różnią  się  od  zajęć  grupy 

początkującej, ponieważ tancerze znają już podstawy i choreografie większości 

tańców towarzyskich. Tutaj nacisk położony jest na technikę. W trakcie każdych 

zajęć przerabiany jest jeden taniec na zmianę – towarzyski ze standardowym. 

Tancerze zapoznają się z odpowiednim ustawieniem ciała, rąk, nóg oraz pracą 

bioder,  klatki  piersiowej  i  głowy  w  każdej  figurze  tanecznej.  Poza  tym 

przypominany  jest  taniec,  który  realizowany był  na ostatnich  zajęciach,  a  na 



koniec tzw. roztańczenie, czyli wprowadzanie poznanej techniki w choreografie 

taneczne.

Zajęcia  zostały  w  połowie  grudnia  tymczasowo  odwołane  z  powodu 

niedyspozycji  instruktora  spowodowanej  ciążą  i  zwolnieniem  lekarskim. 

Od nowego roku zostaną wznowione zajęcia obu grup, które poprowadzi nowy 

instruktor. 

   Katarzyna Kłusek

ZAJĘCIA Z TAŃCA NOWOCZESNEGO

SPRAWOZDANIE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 MAJA ROKU 

2011/2012

Instruktor: Katarzyna Kłusek

Zajęcia  z tańca nowoczesnego to propozycja dla  tych,  którzy nie lubią 

tańczyć w parach, natomiast wolą realizować się samodzielnie w nowoczesnych 

choreografiach  tanecznych  do  popularnej  muzyki.  Taniec  nowoczesny  jest 

mieszanką  różnych  technik  tanecznych,  które  zaobserwować  można 

w  aktualnych popularnych programach  telewizyjnych oraz  we współczesnych 

filmach. Są ciekawą propozycją dla dzieci i młodzieży, choć nie tylko.  Tworząc 

choreografię  łączę  różne  style  taneczne,  by  urozmaicić  zajęcia  i  zapoznać 

uczestników z możliwościami, jakie daje taniec. Podstawą jest dla mnie jednak 

technika tańca jazzowego (wykorzystywanego w musicalach, filmach, teatrach 

muzycznych)  i  elementy  baletu,  jako  obowiązkowej  podstawy  dla  każdego 

tancerza.

Celem  zajęć  jest  zapoznanie  uczestników  z  elementami  tańców 

nowoczesnych  z  przewagą  tańca  jazzowego  poprzez  naukę  kroków,  figur 

i choreografii  tanecznych  oraz  doskonalenie  techniki  tańca  i  wyrabianie 

sprawności ciała. W trakcie wykonywania ćwiczeń, kroków i figur tanecznych 

kształtowana jest  sylwetka oraz utrzymanie  prostej  postawy ciała.  Uczestnicy 

zostają  uwrażliwieni  na  muzykę,  z  czasem potrafią  rozróżnić  tempo,  nastrój 



i charakter  danego  utworu.  Poza  tym  kształtują  poczucie  rytmu,  płynność 

i estetykę ruchów, a także rozwijają pamięć muzyczną i ruchową.

Zajęcia  z  tańca  nowoczesnego  w  drugim  półroczu  odbywały  się  raz 

w tygodniu  w  każdy  czwartek  po  1  godzinie  zegarowej  na  każdą  grupę. 

Początkowo były to dwie grupy: grupa dziecięca (6-8 lat) i grupa młodzieżowa 

(12 -16 lat),  ale ze względu na małą frekwencję  w pierwszej  grupie powstał 

jeden zespół w wieku od 6 do 16 lat.

Zajęcia  rozpoczynają  się  rozbudowaną  rozgrzewką  wypełnioną 

ćwiczeniami  jazzowymi  i  baletowymi.  Następnie  uczestnicy  przechodzą 

do ćwiczeń  w przestrzeni,  które  po  instrukcji  prowadzącego  wykonuje  się 

samodzielnie i kilka razy powtarza w rytm muzyki. Kolejna część zajęć to nauka 

nowych  kroków  i  choreografii  oraz  utrwalenie  już  poznanych  tematów. 

Końcówkę  zajęć  wypełniają  ćwiczenia  rozciągające  mięśnie  całego  ciała, 

którym towarzyszy łagodna muzyka.

Zajęcia grupy młodszej powinny być uproszczone i dostosowane do wieku 

dzieci. W wyniku połączenia grup zostało to utrudnione, ale uczestnicy świetnie 

się  ze sobą zintegrowali  pomagając  sobie  wzajemnie  i cierpliwie powtarzając 

serię  ćwiczeń  tak  długo,  aż  każdy  uczestnik  poprawnie  wykona  ćwiczenie. 

Czasami  nawet  obserwowałam lepsze efekty pracy właśnie  u tych młodszych 

uczestników. 

W  trakcie  zajęć  tańca  nowoczesnego  wyćwiczone  zostały  następujące 

ćwiczenia, kroki i figury techniki tańca: 

plie, roll, contra, release, flex, point, brush, bounce, izolacje, pozycje rąk i nóg, 

table  top,  obroty  chaines,  walk  jazzowy,  bieg  jazzowy,  pas  de  bourre,  obrót 

charakterystyczny jazzowy, chasse

oraz wprowadzone zostały nowe elementy takie jak:

duże pozy jazzowe, slajdy, obroty pike, piruety. 

Poznane elementy i figury taneczne zostały wykorzystane w choreografii 

pokazowej,  która  została  zaprezentowana  publiczności  dwa  razy  -  25  maja 

2012r. na sali widowiskowo-kinowej „Piast” podczas uroczystego zakończenia 

zajęć   Miejskiego  Ośrodka  Kultury  oraz  podczas  festynu  zorganizowanego 

na Dzień Dziecka 1 czerwca na scenie zbudowanej pod MOK-iem. Choreografia 



pokazowa była bardzo dynamiczna, żywiołowa, co dziewczęta wspaniale oddały 

swoim  tańcem,  prostymi  akrobacjami  i  grą  aktorską.  W  trakcie  drugiego 

z pokazów  uczestniczki  zajęć  brały  również  udział  w  lekcji  tańca 

zorganizowanej dla dzieci w trakcie ich święta. 

Do  końca  roku  na  zajęciach  tańca  nowoczesnego  dotrwało  9  osób 

i wszyscy  brali  udział  w  pokazach.  Dziewczyny  świetnie  się  dogadują 

na zajęciach,  pomagają  sobie,  pokazują  nawzajem  kroki.  Do  tego  mają 

niesamowity zapał i duży potencjał.  Chciałabym, by przynajmniej część z tych 

osób odnalazło w tańcu swoją wielką pasję. 

ZAJĘCIA Z TAŃCA NOWOCZESNEGO

SPRAWOZDANIE ZA II PÓŁROCZE ROKU 2012/2013

Instruktor: Katarzyna Kłusek

Taniec nowoczesny jest mieszanką różnych technik tanecznych obecnych 

aktualnie  w  popularnych  programach  telewizyjnych  oraz  we współczesnych 

filmach.  Jest  to  propozycja  dla  tych,  którzy  chcą  samodzielnie  doskonalić 

technikę  tańca,  niezależnie  od partnera  -  jak  to  wygląda  w przypadku tańca 

towarzyskiego.  Na  zajęciach  z  tańca  nowoczesnego  dzieci  poznają  ciekawe 

choreografie  łączące różne style taneczne.  Jednak motywem przewodnim jest 

technika  tańca  jazzowego,  na  którą  położony  jest  największy nacisk.  Zajęcia 

są oczywiście dostosowane do wieku i  poziomu zaawansowania uczestników, 

tak, by każdy mógł znaleźć coś dobrego dla siebie.

Celem  zajęć  jest  zapoznanie  uczestników  z  elementami  tańców 

nowoczesnych  z  przewagą  tańca  jazzowego  poprzez  naukę  kroków,  figur 

i choreografii  tanecznych  oraz  doskonalenie  techniki  tańca  i  wyrabianie 

sprawności  ciała.  Cele  pośrednie  to:  kształtowanie  sylwetki  oraz  utrzymanie 

prostej  postawy ciała, uwrażliwienie na muzykę, rozróżnianie tempa, nastroju 

i charakteru danego utworu, kształtowanie poczucia rytmu, płynności i estetyki 

ruchów, a także rozwijanie pamięci muzycznej i ruchowej.

Zajęcia  z  tańca nowoczesnego  prowadzę w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Lędzinach od października 2011r. W zeszłym roku szkolnym utworzyła się 

stała grupa uczestników, która kontynuuje naukę w tym roku, poza tym doszło 



sporo nowych osób w różnym wieku. Uczestnicy podzieleni są na dwie grupy: 

grupa dziecięca (4-7 lat) i grupa młodzieżowa (8 -16 lat). Zajęcia odbywały się 

raz w tygodniu w każdą środę - 1 godzina zegarowa w grupie młodszej i 1,5 

godziny w grupie starszej.  

Zajęcia  rozpoczynają  się  rozbudowaną  rozgrzewką  wypełnioną 

ćwiczeniami  jazzowymi  i  baletowymi.  Następnym  elementem  zajęć 

są ćwiczenia wykonywane w przestrzeni pojedynczo przez każdego uczestnika, 

co  pozwala  na  dokładną  obserwację  postępów  i  korygowanie  błędów  przez 

instruktora.  Kolejna  część  zajęć  to  nauka  nowych  kroków  i  choreografii 

oraz utrwalenie już poznanych tematów. Końcówkę zajęć wypełniają ćwiczenia 

rozciągające mięśnie całego ciała, którym towarzyszy łagodna muzyka. Mniej 

więcej  w  środku  każdych  zajęć  uczestnicy  mieli  przerwę  na  skorzystanie 

z toalety lub napicie się i chwilę odpoczynku.

W  grupie  młodszej  zajęcia  były  znacznie  uproszczone  przez 

wprowadzanie  prostszych  ćwiczeń,  choreografii  wypełnionych 

nieskomplikowanymi krokami, tak, by nie zniechęcić dzieci do tańca. Często też 

stosowane były zabawy rozwijające i integracyjne.

W trakcie  zajęć  tańca  nowoczesnego  w grupie  młodszej  wprowadzone 

zostały następujące ćwiczenia, kroki i figury techniki tańca: 

plie, roll, contra, release, flex, point, brush, bounce, izolacje, pozycje rąk i nóg, 

table top, obroty chaines, bieg jazzowy, chasse.

W grupie starszej natomiast poza tym wprowadzono: 

walk  jazzowy,  pas  de  bourre,  obrót  charakterystyczny  jazzowy,  duże  pozy 

jazzowe, slajdy, obroty pike, piruety. 

W  ciągu  niecałych  trzech  miesięcy  zajęć  została  zrealizowana  jedna 

choreografia w grupie młodszej i dwie choreografie w grupie starszej. 

Zajęcia  zostały  w  połowie  grudnia  tymczasowo  odwołane  z  powodu 

niedyspozycji  instruktora  spowodowanej  ciążą  i  zwolnieniem  lekarskim. 

Od nowego roku zostaną wznowione zajęcia grupy starszej,  które poprowadzi 

nowy instruktor. 

 

Katarzyna Kłusek



Sprawozdanie z działalności koła języka włoskiego 2012r.

Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny
Nazwa koła zainteresowań: koło języka włoskiego
Imię i nazwisko instruktora: Faustyna Szyja
Czas trwania: 2012 rok
Liczba uczestników: 
Zajęć łącznie: 23 godziny

Zajęcia z języka włoskiego prowadzone były w Miejskim Ośrodku Kultury dwa razy 
w tygodniu, w czwartki oraz piątki. W czwartki odbywały się zajęcia grupy 
początkującej, a w piątki grupy zaawansowanej. Zajęcia trwały po godzinie zegarowej 
dla każdej z grup, za wyjątkiem kilku zajęć, które odbywały się po 90 min. ze względu 
na przesunięcie lub odwołanie innych zajęć. W zajęciach koła języka włoskiego 
uczestniczyły osoby w różnym przedziale wiekowym. Przedmiotem koła była nauka 
języka włoskiego i elementów kultury Włoch. W podanym w punkcie 4 czasie trwania 
kursu, zostały zrealizowane 23 godziny zajęć. Podczas zajęć poruszane były tematy z 
życia codziennego, ale również elementy kultury i geografii Włoch. Zajęcia odbyły się 
w poniższych terminach 4.10, 5.10, 11.10, 12.10, 18.10, 19.10, 8.11, 9.11, 15.11, 16.11, 
22.11, 23.11, 29.11, 30.11, 6.12, 7.12, 13.12, 14.12, 20.12, 21.12, 27.12.

GRUPA PODSTAWOWA: Kursanci poznali alfabet włoski, zwroty używane na 
powitanie i żegnanie się. Dowiedzieli się jak się przedstawiać po włosku, pytać o imię, 
narodowość i samopoczucie oraz reagować na wymienione sytuacje. Poznali formy 
grzecznościowe stosowane przy poznawaniu się. Poznali narodowości i państwa, co 
ćwiczyli w zadaniach typu łączenie: państwo –  miasto –  narodowość –  flaga. Każdy 
uczestnik dostał nalepioną na plecy kartkę z nazwą jednej stolicy. Jego zadanie 
polegało na ćwiczeniu pytań, jestem z Berlina? Jestem z Madrytu? Jestem z Rzymu? 
itd., co miało prowadzić do finalnego stwierdzenia: jestem Niemcem, jestem 
Hiszpanem, jestem Włochem itd. W parach próbowali przeprowadzić pierwszy krótki 
dialog. Liczebników 1-10 kursanci nauczyli się na podstawie włoskiej wyliczanki. 
Liczebniki 20-30 ćwiczyli za pomocą „operacji matematycznych”. Kilka liczebników 
poznali poprzez skojarzenia z już znanymi włoskimi słowami (samochody): 
cinquecento, seicento, uno. Uczestnicy nauczyli się odczytywać godzinę i pytać o 
godzinę. Kursanci sami przestawiając wskazówki zegara ćwiczyli w parach liczebniki. 
Uczestnicy koła otrzymali włoskie bilety autobusowe, bilety na pociąg i ich zadanie 
polegało na podaniu ceny biletu. Poznali nazwy kolorów i ćwiczyli je za pomocą 
sformułowań żółty jak słońce, zielony jak trawa, niebieski jak…, itd. Poznali kilka 
włoskich powiedzeń i związków frazeologicznych typu: czerwony jak rak, biały jak 
ściana, skojarzeń: kolor fioletowy=pech, czarny=żałoba, biały=niewinność, 
czerwony=pożądanie, różowy=optymizm, itd. Mówili o swoim ulubionym kolorze. 
Podczas zajęć pojawił się element kulturowy: włoscy projektanci mody, włoskie stolice 
mody. Kolejny element kulturowy to bar we Włoszech: lokal nie tylko nocny, można 
tam także zjeść ciasto, wypić kawę – spożywać nie tylko alkohol. Zebrano słownictwo 
już znane uczestnikom: nazwy napojów. Słownictwo zostało wzbogacone o nowe 
słowa, a uczestnicy ćwiczyli je dzieląc napoje na zimne/gorące, 
alkoholowe/bezalkoholowe. Na kilka sposobów próbowali zamówić napój w barze. 
Jedna z uczestniczek wcieliła się w rolę kelnerki, a reszta grupy dostała kartę napojów, 
z której zamawiali trunki u kelnerki. Grupa poznała liczbę i rodzaj rzeczowników 
włoskich. Cała lekcja została podsumowana. Pierwsza dłuższa czytanka. Kursanci 
wykonali ćwiczenia w rozumieniu sensu generalnego tekstu. Poznali nowe słownictwo 
dotyczące wakacji. Kursanci robili ćwiczenia typu prawda/fałsz oraz odpowiadali na 
pytania do tekstu. Uczestnicy koła otrzymali kilkanaście symboli obowiązujących w 
hotelach i próbowali je łączyć z odpowiadającym im znaczeniem. Poznali struktury 
„c’è”  i „ci sono”  i ćwiczyli je w grupach, rysując swój hotel, a w nim usługi, o które 
pytała drużyna przeciwna. Członkowie koła języka włoskiego poznali nazwy dni 
tygodnia.  Na  podsumowanie zrobili notatki: jak rezerwować pokój w hotelu oraz jak 
pytać o informacje dotyczące hotelu. Uczestnicy próbowali literować wylosowane 



przez siebie wyrazy. Zapisywali literowane przez lektora najdłuższe włoskie słowa. 
Słuchali dialogu „rezerwacja przez telefon”. W parach konstruowali dialogi w recepcji 
hotelowej. Nauczyli się prosić o przeliterowanie. Podczas zajęć wprowadzone zostały 
elementy fonetyczne: wymowa spółgłosek „sc+e”, „sc+i”, „sc”+inne samogłoski. 
Uczestnicy koła wykonywali ćwiczenia w rozumieniu tekstu słuchanego. 
Wprowadzone zostały czasowniki drugiej koniugacji, ćwiczone z użyciem kostki do gry 
oraz rodzajnik nieokreślony. Kursanci nauczyli się pytać o opinie dotyczące napojów i 
reagować na nie. Kursanci poznali nowe słownictwo dotyczące zawodów oraz miejsc 
wykonywanej pracy i zwrotów użytecznych do pytania o zawód i opowiadania kim się 
jest z zawodu. Konieczne było wprowadzenie czasownika nieregularnego „fare”  oraz 
ćwiczeń w odmianie wspomnianego czasownika. Słuchając dialogów dotyczących 
pracy kursanci nauczyli się opisywać pracę, atmosferę w pracy, miejsce pracy oraz 
kolegów z pracy za pomocą różnych przymiotników. Po podsumowaniu lekcji 
uczestnicy otrzymali zadanie domowe. Kursanci poznali koniugację typu IIIB, 
czasowników typu pulire, finire, spedire, unire, etc. Utrwalali ją zabawami typu 
„pytania łańcuszkowe”. Poznali słownictwo dotyczące prac domowych oraz przysłówki 
czasu, a później sami opowiadali, kto i jak często prasuje, gotuje, sprząta. W ramach 
zabawy wypowiadali się o idealnej żonie i idealnym mężu.

GRUPA ZAAWANSOWANA Kursantki opowiadały o tym, co robiły podczas 
wakacji, w czasie, gdy nie było zajęć z języka włoskiego. Przeprowadzone zostało 
krótkie przypomnienie najważniejszych elementów gramatycznych zrealizowanych w 
zeszłym roku. Uczestniczki poznały nowy tryb –  tryb przypuszczający condizionale 
presente, jego formy oraz użycie. Odmiany czasowników regularnych oraz 
nieregularnych w trybie przypuszczającym. Reagowały na sytuacje używając nowego 
trybu. Odpowiadały na pytania typu co byś zrobił/a gdybyś…. Wykonywały serie 
ćwiczeń typu uzupełnianie. 
Poznały słownictwo dotyczące wsi i miasta, zapisywały plusy i minusy życia na 
peryferiach i w centrum miasta. Rozbudowane zostało słownictwo dotyczące 
charakteru i wyglądu zewnętrznego. Oceniały ludzi na podstawie obrazków. Grały w 
grę pt. „Odgadnij kto”  –  opisywały twarze osób –  znaki szczególne, zadaniem 
kolegi/koleżanki było odgadnięcie o kim mowa. Opis zmarłych sławnych osób i 
odgadywanie ich nazwisk. Role play –  5 sytuacji, np. twój kolega na przyjęciu ma 
szpinak między zębami, jak się zachowujesz? Twoja koleżanka w ciąży robi sobie 
tatuaż na brzuchu, jak reagujesz? Prezentacja reakcji – 6 osób i 6 sytuacji, np. osoba A 
(bezdomny) obserwuje cie zawsze jak wychodzisz z domu, co robisz?
Kursantki wypisywały tyle słów dotyczących domu ile były w stanie, wygrała osoba z 
największą liczbą poprawnych słów. Po pokazaniu kilku ilustracji uczestniczki miały 
za zadanie odgadnąć czego dotyczyć będzie lekcja.  Następnie dopasowywały 
wyrażenia do obrazków –  zmieniać tapetę, montować meble, malować ściany itp. 
Czytały ogłoszenia, szukały różnic w ogłoszeniach, same pisały ogłoszenie o wynajem 
mieszkania. Opowiadały o tym, co same potrafią robić w domu. Czytały ogłoszenia i 
dopasowywały ogłoszenie do osoby i jej wymagań. Przypominały sobie słownictwo 
dotyczące mebli, ćwiczyły przyimki. wykonywały ćwiczenie w parach. Jedna osoba 
wydawała rozkaz drugiej, która na obrazku musiała narysować przedmiot, który w 
danym pokoju miała druga osoba. Poznały przymiotnik „bello”  i jego zastosowanie i 
formy. Uzupełniały luki. Zamieniały liczbę pojedynczą na mnogą i na odwrót. Mówiły 
co ładnego mają w domu oraz co ładnego mogłyby podarować innym na różne okazje. 
Opowiadały o „zakazanych”  prezentach, prezentach nietakcie. Wykonana była seria 
ćwiczeń ze słuchania. Kursantki musiały umiejscowić na planie mieszkania 
przedmioty o których mowa. Opisywały trzy ilustracje prezentujące 3 różne 
pomieszczenia w domu. Znajdowały 10 różnic pomiędzy pomieszczeniami.
Kursantki poznały słownictwo dotyczące pracy, poszukiwania pracy. Czytały dialog i 
wykonywały ćwiczenia do dialogu typu prawda/fałsz, odpowiadanie na pytania, 
uzupełnianie. Opowiadały co się znajduje w typowym CV europejskim. Pisały swoje 
CV i list motywacyjny. Wcielały się w role poszukującego pracy i pracodawcy – 
przeprowadzały rozmowę kwalifikacyjną. Mówiły jak się zachowywać podczas 
rozmowy, co wypada, a czego należy unikać. 



Podczas serii ćwiczeń gramatycznych uczestnicy koła języka włoskiego poznali 
liczebniki porządkowe, nieregularne 1-10 oraz reguły tworzenia liczebników 
porządkowych od 11. Ćwiczenia polegały na uzupełnianiu luk, tworzeniu form 
liczebników, poprawianiu błędów, opisu konkurencji: który biegacz dobiegł, który na 
metę, opisu ilustracji, jakie dziecko jest którym na zdjęciu. 
Święta Bożego Narodzenia - uczestnicy kursu musieli napisać list zażalenie do 
Świętego Mikołaja, od którego dostali nie takie prezenty, o jakie prosili. Odgrywali 
role-play, część osób wcieliła się w rolę elfów, które przeprowadzają strajk, 
niezadowoleni ze swojej pracy, część w rolę adwokata Świętego Mikołaja, który musi 
usatysfakcjonować elfy. Uczestnicy pisali ogłoszenie o zaginięciu Mikołaja, z jego 
rysopisem, opisem charakteru, ostatniego zachowania i miejscem jego możliwego 
przebywania. Na koniec sprawdzali miernikiem „bravometro”  i „cattivometro”  swoje 
zachowanie z ubiegłego roku oraz na ile zasługują na prezenty. Spotkanie zakończyło 
się wspólnym jedzeniem panettone – tradycyjnej bożonarodzeniowej włoskiej babki.

Założone na początku zajęć funkcje komunikacyjne, zakres tematyczny i 
leksykalny oraz zakres materiału gramatycznego zostały zrealizowane. 

Sprawozdanie za rok 2012

z działalności Zespołu Kameralistów Miasta Lędziny

„Pro Arte et Musica”

Sprawozdanie dotyczy działalności Zespołu Kameralistów Miasta Lędziny „Pro Arte 

et  Musica”  w  okresie  od  stycznia  do  grudnia  2012  roku.  Obecnie  Zespół  liczy  13  osób 

(3 soprany, 4 alty,  2 tenory,  4 basy), przy czym w minionym roku nastąpiła rotacja wśród 

śpiewaków – kilka osób odeszło z Zespołu, kilka osób jest nowych w Zespole. 

Większość śpiewaków pracuje systematycznie, z ogromnym zaangażowaniem, niestety 

jednak  nie  wszyscy.  Próby  odbywają  się  regularnie  raz  w  tygodniu  –  2  godziny, 

( w przypadku zbliżających się koncertów próby odbywają się częściej). 

Repertuar  Zespołu  jest  bardzo  zróżnicowany:  obejmuje  głównie  utwory  muzyki 

sakralnej, ale nie tylko. Zespół wykonuje muzykę skomponowaną od renesansu/baroku aż po 

muzykę  współczesnych  kompozytorów.  Oprócz  pracy  i  przygotowań  do  poszczególnych 

koncertów, repertuar zespołu jest cały czas wzbogacany nowymi utworami. Na każdej próbie 

Zespół pracuje również nad poprawną dykcją, emisją i jednolitym brzmieniem.

Zespół Kameralistów w 2012 roku brał udział w 2 konkursach:

Ogólnopolski  Przegląd  Kolęd  i  Pastorałek  w Będzinie  –  finałowe  przesłuchania 

odbyły  się  w Będzinie  w Szkole  Muzycznej,  Kameraliści  zdobyli  II  miejsce w kategorii 

Zespoły Wokalne

III  Ogólnopolski  Festiwal  Muzyki  Chóralnej  „Sacra  Ecclesiae  Canto  w  Tarnowie – 

Zespół kameralistów został Laureatem III miejsca w kategorii Zespoły Kameralne.  

W 2012 roku Zespół Kameralistów śpiewał następujące koncerty/konkursy: 

L.p. Wydarzenie Data
1. Finałowe przesłuchania w Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i 

Pastorałek w Będzinie

05.01.2012



2. Koncert  Galowy  (koncert  Laureatów)  Ogólnopolskiego 

Konkursu Kolęd i Pastorałek w Będzinie

08.01.2012

3. Koncert  kolęd  na  zaproszenie  prof.  Muszyńskiego  w 

Tychach

12.01.2012

4. Koncert kolęd w Wiśle 31.01.2012
5. Koncert operetkowy z okazji dnia kobiet - Lędziny 08.03.2012
6. Koncert muzyki sakralnej w Wiśle 26.08.2012
7. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej w Tarnowie 25.09.2012
8. Oprawa  muzyczna  mszy  św.  podczas  Jubileuszu  I  LO  w 

Mysłowicach

14.10.2012

9. Koncert kolęd - Lędziny 14.12.2012
Koncerty I festiwale Blue Band Blues 2012r.

7.01 – Wielka Orkiestra Świątecznej Pmocy, Lędziny kino Piast

24.03- Koncert promujący pub Gwarek Bieruń 

1.04-  II Blues Kwiecień Granie, Lędziny kino Piast

21.04- Koncert promujący, Club Piwnica pod Belwederem Pińczów

4.05 – VI ogólnopolski Festiwal „Las, Woda & Blues” w Radzyniu, wyróżnienie

18.05- Music Band Festival Katowice- wyróżnienie

26.05- Kraków III Studencki  Festiwal Muzyki Bluesowej 

„BLUESROADS”- I miejsce

16.06- koncert promujący SP 1 w Tychach

16.06- koncert promujący w Kamiennym kręgu w Katowicach

23.06 - ogólnopolski festiwal Kodex Blues Festiwal 2012 - I miejsce.

24.06- koncert promujący na Dniach Tyskich

27.07- koncert na imprezie MOK „Imprezka na trawce”  

28.07 - festiwal ”Ku Przestrodze” im. Ryśka Riedla w Chorzowie.

22.09- koncert promujący pub „UNDERGROUND” Tychy 

6.10- Rawa Blues Festiwal

18.10- audycja na żywo z udziałem zespołu w Studenckim Radiu Egida Katowice

2-3.11- Studio Nagrań Psychosound Kraków

19.11- koncert promujący LIZARD KING KRAKÓW

1.12- koncert promujący „Zimowe Barwy Bluesa”- Zator

2.12- koncert charytatywny „Last Minute Szlachetna Paczka” Tychy Skup Kultury



8.12- koncert promujący na Woman Blues Festiwal w Rudzie Śląskie

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ KO AŁ  ZAINTERESOWAŃ

ZESPÓŁ  DZIECI COĘ  – M ODZIE OWYŁ Ż  „RADOŚĆ”
PRZY MIEJSKIM DOMU KULTURY W L DZINACHĘ

ROK SZKOLNY 2012/2013
Instruktor: Anna Musioł

   Zajęcia koła muzycznego odbywały się regularnie raz w tygodniu / wtorek / 16.00 - 18.00
 w Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach. W zależności od potrzeb dzieci, bądź 
organizowanych imprez częstotliwość prób zwiększała się czasowo i ilościowo.
 Na zajęcia uczęszcza 13 dziewczynek w wieku 8 – 12 lat. Zespół działa od października 
2011r. i skupia dzieci  uzdolnione muzycznie, które posiadają dobry słuch, pamięć muzyczną, 
barwę głosu, umiejętność współdziałania w grupie.
    Głównym celem zajęć wokalnych jest praca nad kształceniem głosu dziecka w wieku 
wczesnoszkolnym i szkolnym, wszechstronny jego rozwój, który najpełniej i w naturalny 
sposób dokonuje się poprzez częste i szeroko pojęte kontakty  z muzyką.
A także  promowanie talentu dziecięcego w środowisku lokalnym i dalszym, umacnianie 
realnej wiary we własne siły. Rozwijanie bowiem zdolności muzycznych oraz muzykalności 
służy również ogólnemu rozwojowi dziecka: fizycznemu, intelektualnemu, emocjonalnemu i 
estetycznemu.

   Zajęcia  prowadzone były w różnej formie: np. pogadanki. Dziewczynki mają okazję 
prowadzić samodzielnie ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne,  zwracają uwagę na 
właściwą postawę śpiewaczą,  próbują śpiewać wielogłosowo. Kółko zainteresowań 
stwarza  warunki  do  samorealizacji.  Zespołowe  czynności  muzyczne  tworzą 
interakcje społeczne,  w których dziecko zajmuje prospołeczne postawy, wykazuje 
zdyscyplinowanie i odpowiedzialność.

   Liderką zespołu „Radość” jest Dominika Centner., która w sposób szczególny wyróżnia się 
swoim potencjałem muzycznym. Wykonuje partie solowe, swoją prezencją, śmiałością
 i kreatywnością wzbudza podziw i cieszy oko słuchacza.  

   Stosowano piewś  z akompaniamentem nagrań CD. W repertuarze zespo uł  znalaz ył  się 
piosenki o tematyce dzieci cej,ę  regionalnej, chrze cija skiej,ś ń  ekologicznej oraz tradycyjne 
kol dyę  i pastora ki.ł
   Zespół dziecięco – młodzieżowy „Radość” śpiewa na wielu scenach naszego regionu. 
Często występował  i odnosił znaczące sukcesy na przeglądach i konkursach, rozśpiewując 
dobre imię naszego miasta.

Sukcesy:
* IV Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Radość”  
Nagroda specjalna Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego 
* Dominika Centner  w kategorii soliści II miejsce;
* V Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek” organizator: Dom Kultury
w Lędzinach – sala widowiskowa  „Piast” w kategorii zespoły wokalne i wokalno – 
instrumentalne II miejsce;
 * reprezentowanie MOKu  na imprezie środowiskowej 10 – lecia WOŚP w Lędzinach ;

Efekty pracy są zadowalaj ce,ą  dowodem są wy ejż  wymienione osi gni cia,ą ę  widoczna jest 
również w ródś  cz onkówł  zespo uł  chęć piewuś  i wyst pów.ę  Zespół stanowi rodzin ,ę  w której 
panuje mi ał  i serdeczna atmosfera.



Uwa am,ż  eż  zaj ciaę  muzyczne są niezb dneę  w zg bianiułę  tajników muzyki, stanowią 

formę odreagowania od stresu oraz s uł żą realizacji pasji i zainteresowań muzycznych 

w ródś  dzieci.

Sprawozdanie z zajęć kółka plastycznego – rok 2012

Instruktor: Przemysław Czerniak

Zajęcia odbywały się w poniedziałki od godziny 14.30 do 16.30. Od października 

spotykaliśmy się o godz. 13.30. Na zajęcia uczęszczały dzieci w wieku od 10 do 14 lat.

Celem zajęć zgodnie z programem było rozwijanie u dzieci zainteresowań i uzdolnień 

plastycznych, rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia, zdobywanie umiejętności 

posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, nabywania umiejętności pracy 

zespołowej, podnoszenie własnej wartości poprzez twórczość.

W styczniu i lutym zajęcia koncentrowały się wokół ceramiki – dzieci tworzyły proste 

przedmioty z gliny oraz naczynia na kole garncarskim. Dzieci uczyły się podstaw fotografii i 

tworzyły proste fotomontaże. W trakcie ferii zimowych wzięły udział w warsztatach w 

Bielsku-Białej.

W marcu dzieci wykonały prace na konkurs „W poszukiwaniu wiosny”. Poznały także nową 

technikę – lawowanie. Rozpoczęły pracę nad drzewkiem szczęścia z różnych materiałów, 

m.in. kamieni, drutu i papieru.

W kwietniu dzieci ukończyły drzewka szczęścia.  Wzięły także udział w konkursie „Dziecko 

i pies”.

W maju dzieci wykonały projekt graffiti jako malowany list z przesłaniem do świata. 

Dekorowały i malowały ceramikę, którą zaprezentowały 25 maja podczas spotkania 

instruktorów i uczestników zajęć w sali widowiskowej „Piast”.

W czerwcu dzieci wykonywały dekorację do przedstawienia „Cztery pory roku”. Wzięły 

także udział w konkursie „Bezpieczne wakacje”.

W październiku dzieci wykonały plakat zachęcający do uczęszczania na zajęcia plastyczne. 

Efektem jest większa ilość dzieci uczęszczających na zajęcia w porównaniu do lat 

poprzednich. Uczestnicy zajęć wykonali pejzaże farbami akrylowymi i temperowymi.

W listopadzie dzieci wykonały prace na konkurs „Anioł i diabeł”. Poznały także nową 

technikę wykonywania ozdób z wąskich pasków papieru – quilling.

W grudniu dzieci wykonywały ozdoby oraz kartki świąteczne na konkursy świąteczne 

ogłoszone przez MOK w Lędzinach.

Sprawozdanie z zajęć grafiki komputerowej – rok 2012

Instruktor: Przemysław Czerniak



Zajęcia odbywały się we wtorki od godziny 14.30 do 16.30 w Gimnazjum nr 1 w 

Lędzinach. Od kwietnia spotykaliśmy się w Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach. Od października zajęcia odbywały się od godz. 14.30 do 

16.00. Na zajęcia uczęszczały dzieci w wieku od 10 do 16 lat.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci i młodzieży, wykorzystując 

swoje wykształcenie i wiedzę z zakresu plastyki i informatyki, stworzyłem koło zainteresowań 

„Grafika komputerowa”. Zajęcia są skierowane do dzieci i młodzieży posiadających 

podstawową wiedzę o środkach wyrazu plastycznego, a jednocześnie mających pewną 

sprawność w posługiwaniu się technologią informacyjną.

Opracowany program oparłem przede wszystkim na praktycznych działaniach polegających 

na wykorzystaniu wiedzy z plastyki i informatyki. Ta forma pracy sprzyja doskonaleniu zasad 

obsługi komputera, ale jednocześnie porządkuje wiedzę o środkach wyrazu plastycznego. 

Edukacje informatyczna i plastyczna nie stanowią odrębnych działów programowych. 

Wszelkie działania opierają się na wiedzy z obu dziedzin. 

   Cele zajęć:

7. doskonalenie obsługi komputera i jego wykorzystania w pracy, nauce i zabawie,

8. wdrażanie  do stosowania zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze,

9. pokazanie zastosowanie komputera w różnych dziedzinach,

10. wzbogacenie wiedzy ucznia dotyczącej technologii informacyjnej oraz technik i 

środków wyrazu plastycznego,

11. kształtowanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł,

3. rozbudzanie zainteresowania i uzdolnienia informatyczne i plastyczne,

4. rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej dziecka oraz właściwie jej 

motywowanie,

5. rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Realizacja programu:

W styczniu dzieci poznały sposoby przekształcenia zdjęcia w czarno-białą grafikę imitującą 

tradycyjne techniki. Dzieci uczyły się także podstaw cyfrowego malowania (digital painting) 

w programie Art Rage.

W lutym i marcu zajęcia koncentrowały się wokół podstawowych narzędzi programu GIMP: 

przycinanie i wyrównywanie warstw, wyrównywanie tekstu, narzędzia zaznaczania, narzędzia 

tekstowe, rozmywanie tła, korzystanie z maski. Nabyte umiejętności zostały wykorzystane do 

zaprojektowania plakatu na „Wojewódzki Festiwal Muzyki i Tańca w Lędzinach”.

W kwietniu dzieci tworzyły tła (tapety) z wykorzystaniem szablonów w programie Art Rage 

oraz wykonały prace na konkurs „Doodle 4 Google”.



W październiku dzieci wykonały „graffiti” umieszczając rysunki na zdjęciu zniszczonego 

muru. Tworzyły także avatary na podstawie zdjęcia oraz wykonywały fotomontaż polegający 

na zamianie twarzy.

W listopadzie uczniowie tworzyli fotomontaże na konkurs „Anioł i diabeł”.

W grudniu dzieci tworzyły fotomontaże przedstawiające fantastyczne zwierzęta. 

Wykonywały także kartki świąteczne oraz animacje związane ze świętami.

Sprawozdanie z pracy zespołu
Lędzinianie, Bejm, Smyki

za 2012 rok.

Zespół Regionalny „LĘDZINIANIE" w 2012 roku przepracował 

w17 osobowym składzie spotykając się na 48 próbach. 

Zespoły wystąpiły 20 krotnie, w tym : 

- przegląd międzynarodowy 1- raz

-ogólnopolski 2- razy

- inne przeglądy 5 - razy

- uroczystości 12-razy

W maju powstaje grupa „BEJM”, która pracuje do końca roku,

także zostaje powołany po rocznej przerwie dziecięcy zespół 

„SMYKI”przySzkole Podstawowej Nr 1 w Lędzinach, grupa ta liczy

21 dzieci.

Zestawienie występów zespołów :

Styczeń: przegląd kolędowy Bojszowy Nowe 

Luty : oprawa uroczystości ślubnej

Maj : - finał Śląskiego śpiewania Piekary Śląskie

- występ Koszęcin 

- Śląski Festiwal Kultury Folklorystycznej w Gostyni

- spotkanie Pod Brzymem w Pszczynie

- Międzynarodowy Przegląd Złoty Kłos Zebrzydowice 2012

- uroczystości prymicyjne Dawida Klimery

- zakończenie pracy zespołów MOK



Czerwiec: -święto szkoły SP-1

Sierpień : -oprawa uroczystości ślubnej Justyny

- biesiada śląska na przyjęciu

-oprawa mszy świętej na Trutowisku z okazji 80-lecia Koła

Pszczelarzy

- występ i biesiada dla uczestników spotkania

Wrzesień: II Ogólnopolski Przegląd Śpiewaków i Zespołów

Ludowych Złoty Talizman

Październik: uroczysta inauguracja roku akademickiego UTW

Listopad : Wielkie Granie

- Barbórka PGNiG Tychy

Grudzień : spotkanie z lędzińskimi jubilatami 

- spotkanie opłatkowe MOK

Instruktor zespołów:
Franciszek Moskwa

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁKA
REGIONALNEGO

Rok 2012

Zajęcia  Koła Regionalnego odbywały raz w tygodniu  w wymiarze 2 godzin w Sali  15 w 

Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Lędzinach .

W spotkaniach uczestniczyła grupa dzieci ze szkoły podstawowej. Zajęcia odbywały się w 

klasie – Sali historycznej, gdzie uczestnicy mogli korzystać z bogatego wyposażenia tj wielu 

historycznych rekwizytów, map, strojów, bogatej bibliografii dotyczącej Lędzin. 

Tematyka zajęć dotyczyła historii i kultury ludowej naszego regionu i samego miasta Lędziny. 

Celem koła jest budzenie w uczniach zainteresowania przeszłością, dniem dzisiejszym oraz 

przyszłością naszego miasta, dlatego w ramach zajęć odbywały się piesze wycieczki do miejsc 

pamięci  w Lędzinach – Obelisk,  Pomnik Powstańców Śląskich,  gdzie złożyli  symboliczne 

kwiaty i zapalili znicze w dni pamięci narodowej 9 maja i 11 listopada. Zwiedzili Zomek, 

Owczarnię  ale  także  wnętrze  Miejskiej  Biblioteki,  budynku  Straży  Pożarnej.  W  okresie 

Wszystkich Świętych uczestnicy kółka odwiedzili groby zasłużonych dla Lędzin na cmentarzu 

przy  kościele  świętej  Anny,  zapalili  znicze.  Uczestnicy  koła  poznali  historię  kościoła  św. 

Anny  i  kościoła  św.  Klemensa  –  zwiedzając  wnętrza  świątyń  tym  razem  pod  kątem 

historyczny. Uczniowie poznali także zbiornik Olszyce. 



Oprócz wyjść w ciekawe miejsca naszego miasta dzieci systematycznie zdobywały wiedzę o 

historii  i  dniu  dzisiejszym  naszego  miasta,  poznając  życiorysy  zasłużonych  dla  Lędzin, 

zapoznając  się  bibliografią  dotyczącą  naszego  regionu.  W  okresie  Barbórki,  uczniowie 

zobaczyli szereg filmów dotyczących ciężkiej pracy górników.. 

Sprawozdanie sporządził:Krzysztof Kupczyk

Sprawozdanie     z     działalności     sekcji     tańca     ZUMBA  

W roku szkolnego 2012/2013 w Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach swoją 

działalność kontynuowała sekcja Tańca ZUMBA. Zumba, czyli nowoczesne połączenie tańca 

i aerobiku, które zostało zainspirowane latynoamerykańskimi rytmami, a które co tydzień 

porywa do tańca uczestników zajęć MOKu. Podczas całego semestru w zajęciach Zumby 

brało udział 90 osób.  Uczestnikami zajęć była młodzież, studenci, jak i kobiety w różnym 

wieku. Głównym celem piątkowych - cotygodniowych zmagań tanecznych było poznanie 

podstawowych kroków tańców latynoamerykańskich, do których zaliczamy : Merengue, 

Salsę, Cumbię, Reaggaeton, Flamenco, Bachatę, Cha chę oraz Latin Pop.  Na każdych 

zajęciach panie poznawały nowe układy choreograficzne tańców latynoamerykańskich oraz 

powtarzały dobrze im już znane układy taneczne z minionych zajęć. Dodatkowo, dzięki 

świetnej zabawie przy popularnych utworach tanecznych, uczestniczki zajęć kontynuowały 

realizację swoich celów –  kształtując bez większego wysiłku własną sylwetkę i dbając o 

poprawę kondycji. Dzięki udziale w zajęciach, panie opanowały rozróżnianie rytmów 

tanecznych oraz koordynację swojego ruchu. Wiele z nich odczuwało znaczną poprawę 

samopoczucia oraz pozytywną zmianę w wyglądzie własnej sylwetki. Niewątpliwym 

ułatwieniem podczas zajęć, była bardzo dobrze wyposażona sala, dzięki lustrom panie mogły 

stale naśladować ruchy instruktora oraz kontrolować ruch własnego ciała. Uczestnicy zajęć 

były bardzo zaangażowane w taniec, bardzo skrupulatnie wykonywały wszystkie polecenia. 

Panie są zmotywowane do dalszej kontynuacji nauki tańca. 

Sprawozdanie     z     działalności     sekcji     Zumba  

Od października 2012 roku w Zespole Szkół w Lędzinach –  Goławcu, Miejski Dom 

Kultury kontynuował prowadzenie zajęć tanecznych ZUMBA. Zumba, czyli nowoczesne 

połączenie tańca i aerobiku, które zostało zainspirowane latynoamerykańskimi rytmami, a 

które co tydzień porywa do tańca uczestników zajęć. Łącznie, od października w zajęciach 

Zumby brało udział 40 osób, które aktywnie w każdy wtorek brały udział w zajęciach. 

Uczestnikami zajęć były kobiety, zarówno młodzież jak i dorośli. Głównym celem 

cotygodniowych zmagań tanecznych było poznanie podstawowych kroków tańców 

latynoamerykańskich, do których zaliczamy : Merengue, Salsę, Cumbię, Reaggaeton, 

Flamenco, Bachatę, Cha chę oraz Latin Pop.  Na każdych zajęciach panie poznają nowe 

układy choreograficzne tańców latynoamerykańskich oraz powtarzają dobrze im już znane 



układy taneczne z minionych zajęć. Dodatkowo, dzięki świetnej zabawie przy znanych 

porywających do tańca utworach muzycznych i najnowszych hitach 2012 roku, uczestniczki 

zajęć realizowały swoje cele, bez większego wysiłku kształtowały własne sylwetki i dbały o 

poprawę kondycji. Dzięki udziale w zajęciach, panie opanowały rozróżnianie rytmów 

tanecznych oraz koordynowanie własnego ruchu. Uczestniczki zajęć są bardzo zaangażowane 

w taniec, skrupulatnie wykonują wszystkie polecenia.  

.     Maria Dłucik

  
 
ZUMBA zainspirowana latynoskimi rytmami fuzja tańca i aerobiku 
 
ZUMBA jest bardzo innowacyjnym systemem fitness, który poprzez 
świetną zabawę kształtuje naszą sylwetkę, dba o naszą kondycję, a 
przede wszystkim napawa nas optymizmem i wprawia nas w świetne 

samopoczucie, które zostaje na długo, długo poza zajęciami. 
 

ZUMBA, to połączenie prostych kroków tanecznych, świetnych 
kombinacji ruchów i rytmów latynoskich oraz międzynarodowych, tj. 

merengue, salsa, cumbia, reggaeton, flamenco, samba, taniec brzucha, 
cha-cha-cha, rumba, twist i wiele innych, które wraz z energetyczną 

muzyką porywają do zabawy. 
  



Sprawozdanie z koła krawieckiego 2012 Rok.

Styczeń  to  czas  balów  i  zabaw  karnawałowych,  więc  kursantki 

zaprojektowały różne przebrania dla dzieci.

Jednym  z  nich  było  ubranko  na  wzór  czerwonego  kapturka.  Z  czerwonego 

materiału wykroiły pelerynę z pół koła wraz z kapturkiem obszytym koronkami. 

Drugie  przebranie  to  suknia  balowa  księżniczki.  Z  koronkowych  materiałów 

panie wykroiły suknię z długą spódnicą , gorsetem i bluzką z bufkami. Całość 

zszyły razem, wykańczając lamówkami i koronką bawełnianą.

Kursantka postawiła uszyć sobie sukienkę , na zbliżający się karnawał. 

Z czarnego materiału  wykroiła  prostą  ,  stylową suknię  ,  z  krótkim rękawem 

lamowaną,  czerwoną  skosówką  i  gipiurą.  Dekolt  sukni  typu  serek,  odszyła 

ściegiem podwójnym zakańczając końcówki. Całość wyszła bardzo efektownie.

Koło krawieckie zostało poproszone o uszycie spódniczek i krawatów dla 

zespołu dziecięcego „Radość” prowadzonego w Ośrodku Kultury przez panią 

Annę  Musioł.  Z  materiału  dżersejowego  w  kratkę,  uszyłyśmy  kloszowe 

spódniczki oraz krawaty. Dzieci były niezmiernie szczęśliwe. 

Przed  świętami  Wielkanocnymi  koło  krawieckie  wykonało,  stroiki 

ozdobne  na  drzwi  zewnętrzne  oraz  materiałowe  wypychanki  w  kształcie 

zwierzątek tj. kurczak, kaczuszka, baranek, zajączek. Wszystkie ozdoby zostały 

przekazane na kiermasz świąteczny. Zajęcia w pierwszym półroczu odbywały 

się udo końca maja 2012 r. Wszystkie uczestniczki otrzymały podziękowanie na 

zakończenie  współpracy  przy  organizowanej  imprezie  dla  wszystkich 

instruktorów  w sali widowiskowej „Piast”

W drugim półroczu 2012 roku  (od  października do grudnia). Po przerwie 

wakacyjnej do koła krawieckiego doszły nowe osoby. 

Kursantki  na  pierwszej  lekcji  zapoznały  się  z  budową  maszyn,  jej 

zastosowaniem i oliwieniem. Następne zajęcia były poświęcone wykrawaniem 

spódnicy  ołówkowej  z  dżerseju.  Kursantki  wyrysowały  kredą  na  materiale 

kształt spódnicy długości 60 cm obwodzie 100 i 73 cm obwód pasa. Następnie 

wykroiły  i  po  szpilkowały  boki  wykroju.  Po  zszyciu  wszystkich  boków, 

rozprasowały  je  i  przystąpiły  do  wszycia  zamka.  Dół  spódnicy  podwinęły 

ręcznie  ściegiem  zaciąganym.  Całość  wyprasowały  i  przystąpiły  do  wszycia 



podszewki  tak  samo  jak  spódnica.  Następna  lekcja  miała  na  celu  nauczenia 

kursantek  szycia  bluzki  z  długim rękawem i  kołnierzem.  Kursantki  wykroiły 

bluzkę według wykroju z burdy. Następnie zafastrygowały brzegi materiału 

i zszyły wszystko na maszynie. Po rozprasowanie wszystkich szwów przystąpiły 

do wszycia kołnierza i rękawów bluzki. Dokładnie wywróciły brzegi kołnierza 

i  wszyły  do  stójki.  Rękawy  bluzki  po  zszyciu  wszyły  do  pach  wykroju. 

Wszystkie  brzegi  bluzki  zostały  obrobione  by  materiał  nie  szczepił  się.  Na 

koniec przyszyły guziki i zrobiły ozdobne dziurki.

Kolejne zajęcia  - szycie zasłon. Panie zaprojektowały zasłony do swoich 

mieszkań. Materiał typu szantung został pokrojony na długość pomieszczenia. 

Boki podwinęły podwójnym szwem a dół na szerokość 10 cm. Do góry zasłon 

wszyły taśmę firanową typu smoki 2 do 1. 

Skracanie sukni wieczorowej .  Kursantki  zakupiła za długą suknię ,  po 

zaznaczeniu  na  materiale  kredą  krawiecką  miejsca  przystąpiła  do  obcięcia 

zbędnego materiału. Następnie przeszyła dół sukni na maszynie. 

W listopadzie wykonaliśmy szycie poduszek ozdobnych. Panie z różnych 

kolorowych materiałów wykroiły prostokąty 40 na 60 , i kwadraty 40 na 40, po 

czym po  szpilkowały  32  brzegi  i  zszyły  je  razem na  stopkę.  Ostatni  brzeg 

poduszki został zaprasowany i wszyty zamek błyskawiczny, który bardzo ułatwił 

zapinanie pokrowca na wkładzie pionowym. 

 Na kolejnych zajęciach Panie uczyły się jak wszywać zamki. Zamki dzielimy na 

2 rodzaje (zamki kryte i zamki zwykłe). Wszywanie krytych zamków jest bardzo 

pracochłonne i wymaga dużej wprawy. Panie po szpilkowały oba brzegi zamka 

następnie zafastrygowały i przyszyły na maszynie stopką typu zamkniętego do 

krytych  zamków.  Zamki  kryte  wszyły  metodą  stebnowaną  powierzchniową, 

czyli taką , że szwy widać na górze materiału. 

Skracanie  spodni.  Panie  przyniosły  spodnie,  które  nie  odpowiadały  do 

figury.  Po  zaznaczeniu  na  dole  nogawek  nadmiaru  materiału  nożycami 

krawieckimi obcięły go. Następnie zszyły podwijając dwa centymetry 

i odprasowały gotowe spodnie. Kursantki były bardzo zadowolone, że mogą ze 

starej garderoby jeszcze coś uzyskać. 



Następne  zajęcia  miały  na  celu  nauczyć  szycia  obrusów.  Przykrycie 

wierzchni  stołu,  czyli  obrus  to  ozdoba  kaczego  domu.  Panie  zakupiły  różne 

materiały  stosowne  do  ich  pomieszczeń,  po  czym skroiły  serwety  i  bieżniki 

według wymiarów stołów zmierzonych w domu.  Brzegi materiału zaszyły na 

maszynie ozdobnym ściegiem oraz zaprasowały je. 

Zajęcia  zrealizowane  w  miesiącu  grudniu.  Szycie  firan  świątecznych. 

Panie zaprojektowały sobie według bieżących trendów w odzie okiennej piękne 

upięcia firanowe. Skroiły materiał i podwinęły boki, oraz dół firany. Następnie 

wszyły  do  góry  taśmę  2  do  1  zakładkową  –bawełnianą.  Do  firany  doszyły 

piękny lambrekin sztywny prosty. 

Szycie ozdób świątecznych. Panie wykroiły z zielonego materiału kształt 

choinki . Zszyły jej brzegi i wypchały watą by lepiej się prezentowała. Żółty 

materiał posłużył do wykroju gwiazdy na choinkę. Po skrojeniu panie zszyły ją 

i wypchały watą. Następną ozdobą to czerwone serca z materiału atłasu zrobione 

tą samą metodą. 

W grudniu kursantki wpadły na pomysł uszycia na stół wigilijny pięknego 

koszyka na opłatki. Wykroiły kwadrat 20 na 20 cm, po czym do jego brzegów 

doszły paski materiałów 20 cm szerokich na 10 cm. Wszystkie cztery elementy 

obszyły lamówka atłasową i  do ich brzegów doszyły  wstążeczki.  Same były 

zdziwione  jakie  różne  i  ciekawe  rzeczy  można  samemu  uszyć  i  ile  to  daje 

satysfakcji.

Anita Piszczek

Sprawozdanie z zajęć aerobiku prowadzonych w Miejskim Ośrodku 

Kultury w Lędzinach

Zajęcia z aerobiku od stycznia do maja 2012r. odbywały się w każdą środę o godz. 

19:00 i czwartek o godz. 18:00 i 19:00. 

W zajęciach systematycznie uczestniczyło średnio po 10 osób, w różnym wieku oraz 

o różnym poziomie sprawności fizycznej, chcących poprawić swoją sylwetkę, wzmocnić 

mięśnie oraz spędzić czas w miłym towarzystwie. 

Realizacja programu:

Styczeń 2012 – wprowadzanie choreografii tanecznych podczas zajęć Dance oraz 

Step, zwiększanie stopnia trudności i intensywności ćwiczeń. Kontrola postawy, oddechu



 i odpowiedniego napięcia mięśni podczas ćwiczeń, ze wskazaniem na ich zasadność. 

Pogłębianie wiedzy z zakresu fizjologii wysiłku.

Luty 2012 – główny nacisk nałożono na ćwiczenia z wykorzystaniem stepu oraz zajęć 

typu  Fitball, ze względu na duże zainteresowanie uczestników. Zajęcia urozmaicano stosując 

coraz trudniejsze choreografie oraz zestawy ćwiczeń izolowanych mięśni brzucha, ud

 i pośladków.

Marzec 2012 – zajęcia ukierunkowane były na podniesienie ogólnej wydolności 

organizmu oraz wzmocnienie mięśni ramion, brzucha i pośladków. W tym celu 

wykorzystywano stepy, piłki oraz ciężarki.

Kwiecień 2012 – zajęcia prowadzone były pod kątem spalania tkanki tłuszczowej 

(TBC, Step) przy zwiększonej intensywności ćwiczeń mięśni ud i pośladków.

Maj 2012 – zastosowanie różnorodnych choreografii wpływających na rozwój 

koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz procesów pamięciowych (Step). Utrwalanie nawyku 

wykonywania w domu ćwiczeń wzmacniających mięśnie grzbietu, brzucha, ud i pośladków. 

Zwrócenie uwagi na technikę wykonania oraz pracę układu oddechowego. Zastosowanie 

ćwiczeń rozciągających oraz elementów relaksacji.

Zakończenie zajęć, podziękowanie za aktywny udział oraz zaproszenie na kolejny cykl 

zajęć od października 2012r.

Od października 2012r. zajęcia odbywały się w poniedziałki o godz. 18:00 i 19:00 oraz 

w środy o 18:30.

Na zajęcia przychodziły zarówno osoby, które uczestniczyły już w zajęciach w 

pierwszym półroczu 2012r., jak i spora grupa nowych osób. Na grupach poniedziałkowych 

było średnio po 12 osób, natomiast na grupie w środy przychodziło więcej pań, ze względu na 

chęć uczestnictwa w zajęciach fitness 2 razy w tygodniu przez niektóre z nich.

Realizacja programu:

Październik 2012 – głównym celem było zapoznanie uczestników z formułą zajęć, 

wyczuciem rytmu muzyki, tempa pracy, oddychania oraz nauką podstawowych kroków i ich 

nazewnictwa. Przeważającą formą zajęć były: TBC, ABT, Step oraz Dance. Skierowane były 

na podniesienie ogólnej wydolności organizmu, kondycji i koordynacji oraz wzmocnienie 

mięśni grzbietu, brzucha, nóg i pośladków.

Listopad 2012 – utrwalanie wśród uczestników poznanych form aerobiku oraz 

wprowadzenie do Body Building oraz Fitball. Wzmacnianie mięśni brzucha, ud i pośladków. 

Rozciąganie mięśni biorących udział w ćwiczeniach.

Grudzień 2012 – zajęcia skierowane były na podniesienie kondycji fizycznej oraz 

wzmacnianie i rozciąganie poszczególnych partii mięśniowych. Ćwiczenia odbywały się przy 

wykorzystaniu własnego ciężaru ciała oraz 1,5 kg hantli.

Prowadząca: mgr Joanna Przybysz



 Sprawozdanie z przebiegu warsztatów filmowych w roku 2012 

Warsztaty filmowe to cotygodniowe spotkania, na których uczestnicy uczyli się tworzyć film. To nie 
tylko teoria, ale przede wszystkim zajęcia praktyczne. W warsztatach aktualnie uczestniczy 6 osób, a 
frekwencja wynosi 80%. 
Podczas warsztatów udało się zrealizować tematy: 
- zagadnienia podstawowe: plany filmowe, ruch kamery, transfokacja, perspektywa, 
- podstawy montażu filmowego i praw autorskich, 
- technikę animacji poklatkowej, 
- podstawy dziennikarstwa filmowego. 
Zmiany w kolejności realizowania tematów, w porównaniu z programem, wynikają z dostosowania ich 
do potrzeb konkretnej grupy. 
Uczestnicy warsztatów stworzyli krótki film niemy, animacje poklatkowe, a aktualnie ćwiczą 
prowadzenie wywiadów. 

Warsztaty  filmowe to  cotygodniowe spotkania,  na  których  nauczymy  się  tworzyć 

film. To nie tylko teoria, ale przede wszystkim zajęcia praktyczne. W pierwszych miesiącach 

poznamy podstawy tworzenia filmu fabularnego i dziennikarstwa telewizyjnego, oswoimy się  

z kamerą i stworzymy kilka krótkich filmów.  Następnie wspólnie zaplanujemy i stworzymy 

dłuższy film.Jeśli nigdy nie miałeś do czynienia z tworzeniem filmu, jeśli nazwy storyboard, 

news, przebitka i balans bieli nic ci nie mówią, nie przejmuj się, wszystko przed tobą.

Nauczysz się,

– jak obsługiwać kamerę,

–  jak wykorzystać muzykę i światło,

- jak stworzyć scenariusz filmowy i co to jest storyboard,

- jak stworzyć news telewizyjny, wywiad, i sondę,

- jak zmontować nakręcony materiał,

– i wiele innych rzeczy.

PROGRAM WARSZTATÓW:

Część I: Wprowadzenie

1. Zagadnienia organizacyjne. Podstawowe pojęcia filmowe.

2. Zajęcia integracyjne. Plany filmowe perspektywa.

3. Wykorzystanie muzyki i światła w filmie, prawa autorskie.



4. Film niemy – historia i realizacja.

 Część II: Podstawy tworzenia scenariusza i realizacji filmu fabularnego

1. Dialog – jak stworzyć i pokazać rozmowę.

2. Scenariusz filmowy. (Stworzenie scenariusza krótkiego filmu)

3. Storyboard. (Stworzenie storyboard’u do filmu)

4. Realizacja krótkiego filmu fabularnego.

 Część III: Dziennikarstwo telewizyjne

1. Wywiad telewizyjny.

2. News i sonda. Przebitka, setka, komentarz.

3. Montaż – obsługa programów montażowych.

4. Rodzaje Montażu i błędy.

5. Realizacja materiału dziennikarskiego.

Prowadzący Jan Pioskowik.

Sprawozdanie z działalności koła szachowego

Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach

za pierwsze półrocze 2012 roku

W zajęciach szachowym uczestniczyła młodzież szkół 

podstawowych, gimnazjów a także szkół średnich. Nastawienie na rozwijanie 

zainteresowania szachami mają kółka szachowe SP1, G1, natomiast zajęcia w 

MOK-u skupiają wszystkich chętnych niezależnie od wieku.. Można tu mówi o 

pogłębianiu wiedzy szachowej, uczestniczeniu w turniejach szachowych, 

kontaktach z szachistami sąsiedniej miejscowości Imielin. 

Turnieje szkoleniowe, okolicznościowe odbywają się często i stanowią 

możliwość wymiany doświadczeń dla każdego uczestnika.

Zajęcia szachowe ( w tym turnieje) mają uznanie rodziców ( np. mama 

Sebastiana Smolenia- Lędziny – Goławiec) a także poparcie sponsorów ( np. Pan 

Jan Kasprzyk – Lędziny). 

Do ważniejszych imprez turniejowych należą: 

- Turniej na początku roku kalendarzowego ( styczeń )

- początek wiosny ( kwiecień )



- z okazji Dnia Dziecka ( 1.VI)

- turniej otwarty w ramach Dni Lędzin ( 16.VI )

W turniejach czerwcowych ( 1 i 16 ) uczestniczyło około 50 szachistów. 

Większość to mieszkańcy Lędzin ale byli także gracze z Imielina., Bierunia. 

W turnieju w dniu 16.VI ( Dni Lędzin –  wygrana Jan Skutela ) była grupa 

dziewcząt szkół podstawowych, otwarta licząca 12 zawodników. 

 Z szachistów o dużych postępach utworzono drużynę, która rozegrała 

mecz z Sokolnią ( MOK – Sokolnia ) w Imielinie w dniu 22 maja 2012 r. 

Byli to : Grzegorz Niesyto, Szymon Freitag, Sebastian Smoleń, Paweł Soblik, 

Ireneusz Łyszcz, Paweł Zając, Bartosz Haba, Agata Arendarska, Małgorzata 

Kuliczkowska, Magdalena Tam. W lipcu będzie miał miejsce międzynarodowy 

turniej drużynowy w którym zagra drużyna MOK-u. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje Tomek Kołakowski lokujący się w 

czołówce rozgrywanych turniejów. 

Ważnym wydarzeniem było uczestnictwo Dawida Gondzika i Pawła 

Kwaśniewskiego w otwartych Mistrzostwach Europy, które odbyły się w 

Warszawie. Na ok. 700 uczestników ( także gracze zagraniczni ) Dawid znalazł 

się w pierwszej setce a Paweł w grupie środkowej, co jest liczącym się 

wynikiem. Radek Dzierżak został mistrzem Śląska juniorów ( 15 – 17 ). Paweł, 

Dawid , Radek od lat angażują się w zajęcia MOK-u. Ich związki z szachami 

MOK-u podkreślają zasadność prowadzenia takich zajęć. Stanowią oni przykład 

godny naśladowania przez pozostałych szachistów. 

Prowadzący zajęcia : Janusz Gondzik, Józef Kaleta 

Sprawozdanie z zajęć szachowych prowadzonych przez MOK Lędziny
II półrocze 2012 roku.

Zajęcia  szachowe  prowadzone  w  ramach  kół  zainteresowań  MOK-u 

Lędziny  mają  charakter  otwarty  (ogólnodostępny)  i  cieszą  się  dużym 

zainteresowaniem.  Najwięcej  chętnych  uczestniczy  w  zajęciach  koła 

działającego w siedzibie MOK u w Ledzinach – Hołdunowie. W zajęciach biorą 

udział zainteresowani niezależnie od wieku są to tacy , którzy lepiej chcą grać 

w szachy,  czy  się  dopiero  uczą.  Część  osób bierze udział  w zajęciach 

regularnie, 



a część gdy im własny czas pozwala. Kołka te spełniają więc liczące się 

zadanie   -  podnoszenie  poziomy gry  szachistów ,  co  ma  przełożenie  na  grę 

zawodach w naszym regionie. Większość uczestników zajęć to uczniowie szkół 

miasta. Średnio w zajęciach bierze udział około 20 – 25 osób. 

Zajęciami interesują się rodzice, a część przyjeżdża z dziećmi i bywa na 

zajęciach , turniejach. Przykładem będą tu rodzice Sebastiana Smolenia (SP4), 

Szymona  Freitaga  (SP1),  Grzegorza  Niesyto  (SP3).  Podkreślić  należy  dobrą 

współpracę  z  szachistami  z  Imielina.  Zajęcia  mają  charakter  rekreacyjno  – 

szkoleniowy  oraz  polegająca  organizowaniu  turniejów  własnych  – 

wewnętrznych, a także na uczestniczeniu w turniejach zewnętrznych. 

Turnieje własne organizowane przez MOK :

 --  III  Drużynowe  Mistrzostwa  Powiatu  Bieruńsko  –  Lędzińskiego  Szkół 

Średnich ( III m. PZS Lędziny). 

-- Turniej o Puchar Dyrektora MOKu startowało 40 osób. W grupie otwartej III 

m.  Jan  Skutela.  W  grupach  szkół  podstawowych  i  gimnazjalnych  wszyscy 

zawodnicy to uczestnicy zajęć MOK-u. 

 -- Turniej mikołajowy – startowało ok. 30 osób.

-- Mecz towarzyski z Sokolnią Imielin. Grano w Imielinie na 12 szachownicach. 

Turnieje zewnętrzne w , których brali udział uczestnicy zajęć kółek Moku 

 --  Mistrzostwa  Miasta  Szkół  Podstawowych  i  Gimnazjalnych  o  Puchar 

Burmistrza Miasta Lędziny. Startowało ok. 50 uczniów. 90%  zawodników to 

uczestnicy zajęć mokowskich. 

-- Mistrzostwa Starostwa Szkół Powiatu : II Indywidualne i Drużynowo Lędzin.

Indywidualnie Pudzianowski, drużynowo PZS , SP3. 

-- Turniej diecezjalny w Łaziskach Górnych : III m. w swoich grupach zajęli : 

Grzegorz Niesyto , Ireneusz Łyszcz , Tomasz Kołakowski. 

--  Paweł  Kwaśniewski  startował  w  Mistrzostwach  Europy  w  szachach 

błyskawicznych w Warszawie i uplasował się w połowie tabeli liczącej ok. 600 

startujących. 

--  Dwie  drużyny  MOK-u  brały  udział  w  Międzynarodowym  Turnieju 

Szachowym  o  Puchar  Burmistrza  organizowanym  przez  Górnika  Lędziny  – 

pierwsza drużyna zajęła IV m. 



--  MOK  Lędziny  był  gospodarzem  meczu  szachowego  towarzyskiego  z  SK 

„Altrip” 

Do szachistów czyniących liczące się postępy należą :

--  Tomasz Kołakowski, 

-- Grzegorz Niesyto 

-- Sebastian Smoleń

-- Szymon Freitag 

-- Magdalena Cerkownik

-- Magdalena Kuliczkowska

-- Paweł Soblik

-- Mateusz Mrowiec

-- Ireneusz Łyszcz

-- Kamil Ścierski

Prowadzący zajęcia szachowe  : Janusz Gondzik, Józef Kaleta.

SPRAWOZDANIE
z     realizacji     zajęć     hatha-joga     

w     Miejskim     Ośrodku     Kultury     w     Lędzinach     w     roku     2012  

Zajęcia jogi w Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach były  kontynuacją warsztatu                 

z poprzedniego roku. Uczestnicy pogłębiali swoją praktykę, poznając nowe pozycje, tzw. 

asany oraz różne ich warianty, które pokazywały kierunek pracy z ciałem.

Asany stojące zajmują się zewnętrzną powłoką ciała więc są najlepszą opcją na rozpoczęcie 

praktyki. Wzmacniają siłę woli, przełamują bierną postawę ciała oraz aktywizują ćwiczącego. 

Dzięki tym pozycjom, uczestnicy poprawili postawę ciała, rozwinęli poczucie równowagi 

i nauczyli się różnej pracy mięśni, jak wydłużanie, skracanie, przywodzenie i odwodzenie, 

poznając również wszystkie ruchy w rejonie kręgosłupa. Dlatego też asany stojące stały 

się podstawą dla pozostałych asan.

Kolejną grupą pozycji w jodze, z którymi zapoznali się uczniowie były pozycje siedzące, 

które po pozycjach stojących dają odpoczynek i redukują napięcie w nogach, poprzez 

swobodny ruch w kolanach, kostkach i stopach oraz wydłużanie tułowia i wzmacnianie mięśni 

kręgosłupa.

Skłony w przód stały się dla uczestników metodą na pozbywanie się zmęczenia oraz 

niepotrzebnych skutków stresu. Serce zwrócone jest w kierunku podłogi, co daje odpoczynek, 

spokój oraz wewnętrzną równowagę.

Ostatnią grupą asan, były skręty, czyli rozciąganie boczne. Wyciąganie kręgosłupa połączone 

z obrotem pozwala powrócić praktykującemu do pozycji neutralnej po poprzednich 



pozycjach. Poza tym, dzięki skrętom masujemy wewnętrzne organy trawienne i pobudzamy je 

do większej pracy. 

        Reasumując, uczestnicy w ciągu 6 miesięcy zapoznali się z wszystkimi podstawowymi 

pozycjami w jodze oraz różnymi technikami relaksacji, jak np. wizualizacja. Rozwinęli dzięki 

temu nie tylko siłę mięśni, ale również siłę woli,  nie tylko rozluźnienie ciała, ale także spokój 

wewnętrzny. Można stwierdzić, że zajęcia miały charakter praktyki pogłębionej. Nie stało się 

to jednak przeszkodą dla osób początkujących, które dopiero co zaczęły uczestniczyć w 

zajęciach.

Aleksandra Myszor, nauczycielka jogi

SPRAWOZDANIE
z realizacji zajęć hatha-joga 

w Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach w roku 2012

Zajęcia odbywają się od 8 listopada 2012r. w czwartki w dwóch grupach 

w godzinach 18:00-19:00 i 19:00-20:00. Zajęcia trwają 60 minut. Ostatnie 10 min 

każdego spotkania przeznaczone jest na relaks. Przebieg typowych zajęć: 

·         Powitanie 

 ·        Ćwiczenia 

·         Relaks 

·         Pożegnanie 

Podczas zajęć zachowujemy ciszę. Skupiamy się na ćwiczeniach i pracy ze 

swoim ciałem. Program każdych zajęć stanowi całość. Uczestnicy realizują go 

dokładnie zgodnie z instrukcjami podawanymi przez prowadzącego. Wszystkie 

asany: pozycje stojące, siedzące, odwrócone, równoważne, wygięcia do przodu i do 

tyłu, skręty itp. są optymalnie dobierane zarówno pod względem swoich oddziaływań 

jak i możliwości grupy. 

W czasie zajęć uczestnicy przestrzegają zaleceń dotyczących problemów 

zdrowotnych, zapamiętują je oraz stosują się do nich przy każdym powtórzeniu 

ćwiczenia wymagającego dostosowania.

Ćwiczymy boso na matach. Odpowiedni ubiór  to wygodny, luźny strój nie 

krępujący ruchów. Podczas relaksu można założyć ciepłe skarpetki, bluzy i przykryć 

się kocem.



Systematyczne ćwiczenie asan i pranayamy prowadzi do stałego podnoszenia 

się skali wibracji komórek i tkanek ciała oraz koordynowanie, rozwijanie 

i harmonizowanie funkcji wszystkich jego organów wewnętrznych: mięśni, stawów, 

ośrodków nerwowych i gruczołów dokrewnych. Ponadto ciało zdobywa umiejętność 

pozostawania w spokoju i odprężeniu nawet pod naciskiem stresu zarówno podczas 

medytacji jak i w życiu codziennym. 

Opracowanie:     Ewa     Czernik  

Sprawozdanie     z     działalności     sekcji     Rytmika     dla   
najmłodszych

W Miejskim Domu Kultury w Lędzinach, od lutego 2012 roku, dzieci w 

wieku od 2 do 4 lat kontynuowały udział w zajęciach muzyczno – ruchowych, 

Rytmika dla najmłodszych. W zajęciach brało udział 15 dzieci, zarówno 

dziewczynek jak i chłopców. W każdy piątek, podczas tanecznych zmagań, na 

zajęciach, dzieciom towarzyszyli rodzice. Opiekunowie często czynnie 

uczestniczyli w tańcu, wykonywali te same polecenia jak maluchy. Poprzez 

cotygodniową, 30 minutową aktywną formę obcowania z muzyką -  ruch, śpiew, 

improwizacja, uczestnicy zajęć zostali wprowadzeni w świat muzyki, 

wyzwalając dziecięce emocje i wyobraźnię. Głównym celem zajęć było 

pobudzanie twórczości artystycznej dziecka, rozwijanie sprawności ruchowej 

oraz poczucia rytmu, pokonanie nieśmiałości, rozwijanie umiejętności 

współpracy w grupie oraz uwrażliwienie na piękno muzyki. Dzięki zajęciom 

dzieci opanowały wykonywanie swobodnych ruchów, improwizując ruch do 

danej muzyki, stały się bardziej kreatywne oraz wrażliwe na piękno muzyki. 

Dodatkowo, podczas spotkań dzieci rozwijały swoją sprawność manualną, 

wykonując prace plastyczne. Na zajęciach dzieci poznały podstawowe kroki 

tańca towarzyskiego, ludowego, klasycznego oraz integrujące zabawy muzyczno 

– ruchowe. Z zajęć na zajęcia zauważalne było coraz to większe zaangażowanie 

w tańcu, duży postęp, większą otwartość oraz koncentrację dzieci.

Maria Dłucik



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
KÓŁKA RĘKODZIELNICZEGO ROK 2012

Zajęcia  Koła  Rękodzieła  Artystycznego  odbywały  się  w  każdy 

poniedziałek w wymiarze 2 godzin.

W  spotkaniach  uczestniczyła  młodzież  gimnazjalna  i  dzieci  ze  szkoły 

podstawowej  z  Lędzin  ale  i  z  Imielinia.  Zajęcia  odbywały  się  w  dobrze 

wyposażonej  pracowni,  gdzie  uczestnicy  mogli  korzystać  z  bogatego 

wyposażenia. 

Tematyka  zajęć  była  zgodna  z  zainteresowaniami  uczestników  koła. 

Głównym  celem  działalności  koła  był  rozwój  zdolności  manualnej, 

wspomaganie rozwoju twórczości, nauka cierpliwej współpracy w grupie oraz 

ukazanie  młodzieży  i  dzieciom aktywnych  metod  spędzania  wolnego  czasu. 

Koło rękodzieła artystycznego wdrażało uczniów do prac ręcznych zanikających 

wśród  młodzieży,  takich  jak  papieroplastyka-  origami,  quilling,  bibuła; 

wyszywanie, szydełkowanie, itp.

W  ramach  zajęć  uczestnicy  opanowali  techniki  powstawania  biżuterii 

artystycznej wykonywanej z koralików, filcu, modeliny i innych materiałów. 

Kilka prac wykonanych przez uczestników koła zostało przekazanych na aukcję 

organizowaną na rzecz Hospicjum Cordis w Katowicach Janowie. Uczestnicy 

przygotowali także liczne prace na kiermasz Wielkanocny i Bożonarodzeniowy 

organizowane przez MOK. 

Sprawozdanie sporządziła:

Agnieszka Kupczyk

Warsztaty fotograficzne, Sprawozdanie roczne  2012

Prowadzący: Kamil Pakuła
Warsztaty odbywły się raz w tygodniu w godzinach 18.00 – 20.00
Dzień tygodnia się zmieniał w zależności od potrzeb.
Uczestnicy to głównie młodzież w wieku gimnazjalnym, ale również osoby dorosłe.
Pierwsze półrocze zaczęło się dokończeniem zaległych tematów z poprzedniego roku.
Nowym tematem na zajęciach jest fotograficzna interpretacja obrazu. Jest to temat który
realizowany jest grupowo, podczas którego uczestnicy mają za zadanie przestudiować takie
elementy obrazu jak kompozycja, kolorystyka, kierunek oświetlenia, barwę światła. 
Uczestnicy
mają dowolność w wyborze obrazu, przyprowadzają swoich modeli, bądź robią sobie zdjęcia



nawzajem.
Prowadzący odpowiedzialny jest za wskazówki techniczne, dotyczące oświetlenia oraz 
obsługi
aparatu fotograficznego.
W drugiej połowie roku uczestnicy wykazywali znaczeni większe zainteresowanie obróbką
fotografii. Dlatego odbywały się częściej prezentacje podstawowych technik cyfrowej edycji 
zdjęć
oraz fotomontażu.
Uczestnicy przynosili swoje zdjęcia, które były omawiane, poddawane selekcji i edycji. W 
tym
również przygotowanie wstępnej oceny prac do teczki na egzaminy do liceum uczestników

Koło gitarowe

Sprawozdanie: styczeń – maj 2012.

W styczniu 2012 roku na zajęcia koła gitarowego uczęszczało około 25 osób 

podzielonych na 5 grup –  trzy grupy początkujące oraz dwie średnio zaawansowane. Do 

czerwca wszystkie grupy zwiększyły swoja liczebność, tak że w sumie chodziło ponad 

30 osób.

W tym czasie uczniowie grupy podstawowej nauczyli się grać bardziej rozbudowane 

akordy (septymowe oraz nonowe). Następnie ćwiczyli łączenie tych akordów z poznanymi 

przed nowym rokiem podstawowymi akordami. Następnie nauczyli się grać proste utwory 

muzyczne z wykorzystaniem wszystkich poznanych akordów.

Grupa średnio zaawansowana, uczyła się ogrywać poznane w semestrze zimowym skale 

oraz rytmy bluesowe. Uczniowie ćwiczyli również trudniejsze akordy barowe (molowe, 

durowe, septymowe, nonowe itp.). Oprócz tego gitarzyści nauczyli się grać trudniejsze utworu 

muzyczne takich zespołów jak Dżem, Lady Pank itp.

Semestr Letni zakończył się w maju koncertem na zakończenie roku szkolnego gdzie 

kilkoro uczniów  zaprezentowało swoje umiejętności.

Dawid Kiełbasa

Koło gitarowe

Sprawozdanie

 Październik – Grudzień 2012

W październiku nastąpiło rozpoczęcie nowego roku szkolnego w zajęciach gitary. Kilka 

osób kontynuowało naukę z poprzedniego roku i zapisało się sporo nowych osób. Na 

regularną naukę uczęszcza około 18 osób. Zainteresowanie kołem gitarowym utrzymuje się na 

podobnym poziomie w stosunku do poprzedniego roku szkolnego. Uczniowie podzieleni byli 

na 3 grupy po około 7 osób. Dwie grupy to grupy początkujące, a jedna 

średniozaawansowana.



Uczniowie grup podstawowych to w większości dzieci, które pierwszy raz miały 

styczność z gitarą. Dlatego też naukę zaczęły od opisu instrumentu, nauczyli się trzymacz 

gitarę oraz wydobywać pierwsze dźwięki. Następną częścią nauki były podstawowe ćwiczenia 

rozruchowe lewej i prawej dłoni, następnie uczniowie poznali kilka podstawowych akordów.

Uczniowie  grupy średnio zaawansowanej nauczyli się grać różne bardziej rozbudowane 

utwory. W grudniu kilkoro młodych gitarzystów z grupy średniozaawansowanej wystąpiło na 

wieczorku kolędowym zorganizowanym przez MOK.

Nauka ze wszystkimi grupami będzie kontynuowana od stycznia 2013 roku.

Dawid Kiełbasa

Sprawozdanie za rok 2012

z zajęć: nauka gry na keyboardzie oraz śpiew klasyczny

Zajęcia z nauki gry na keyboardzie oraz śpiewu klasycznego prowadzone były od 

września do grudnia 2012 roku. Lekcje odbywały się dwa dni w tygodniu – poniedziałki       

i środy popołudniami. Każda osoba miała zajęcia indywidualne trwające 45 minut.

W zajęciach uczestniczyło łącznie 8 osób, w tym 7 osób korzystało z nauki gry na 

keyboardzie, 1 osoba ze śpiewu klasycznego. 

Wszyscy uczniowie pracują systematycznie, robią postępy w umiejętnościach gry na 

keyboardzie oraz w śpiewie.

Sprawozdanie z modelarstwa kartonowego

Za rok 2012 

Zajęcia z modelarstwa kartonowego były prowadzone raz w tygodniu.

 ( w poniedziałki) w godzinach od 16.00 do 18.00. w siedzibie Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Lędzinach. Pierwszy semestr od stycznia do maja,  drugipo przewie wakacyjnej od 

października do grudnia. W składzie 7 osobowej grupy. 

Modelarstwo kartonowe to rodzaj modelarstwa , w którym głównym budulcem jest 

karton,  brystol,  tektura  oraz  inne  pochodne  papieru.  Jest  to  też  najpopularniejszy  rodzaj 

modelarstwa redukcyjnego z uwagi na mały koszt materiałów i dużą ilość modeli będących 

w  sprzedaży.  Modele  przeważnie  drukowane  są  na  kartonie  o  standardowych 

formatach A4 lub A3. Elementy wzbogacające mogą być także wykonane z drutu, sznurka, 

drewna i tworzyw sztucznych. Najczęściej spoiwem są kleje do drewna typu wikol, butapren a 

także kleje cyjano-akrylowe. Modele można uatrakcyjnić montując np. silniczki napędzające 



śmigła w samolotach.  Modelarze często wykorzystują zamieszczone rysunki do wykonania 

modeli z innych materiałów np. z blachy, drewna.

W 2012 roku złożyliśmy duże modele takie jak  bombowce, statki pasażerskie

i lotniskowce, parę samolotów, zamki, torpedowce oraz inne modele. Wszelkie materiały do 

zajęć  są  finansowane  przez Miejski Ośrodek Kultury. 

Wszelkie modele wykonane na zajęciach są wystawiane w holu  Urzędzie Miasta Lędziny, a 

także na imprezach organizowanych przez miasto np.  Dni Lędzin prezentując dorobek 

artystyczny . Prowadzący

Andrzej Niklas



Załącznik nr 2 

Godziny pracy instruktorów
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Plakaty, dyplomy, 

podziękowania 



Plakaty, dyplomy i podziękowania : 

STYCZEŃ

1. Podziękowanie za udział w warsztatach w Osikowej Dolinie – projekt i wydruk 

2.Kartka świąteczna 2011                                               -  projekt i wydruk dyplomów

3. Gwiazdka 2011 – ozdoby świąteczne                          -  projekt i wydruk dyplomów

4. IV Przeglądu Kolęd, Pastorałek  i Jasełek       - projekt i wydruk dyplomów  

5. Ferie Zimowe z MOK                                                 - projekt i wydruk plakatów,

6. II Noworoczny Turniej Szachowy                              - projekt i wydruk plakatów

                             - projekt i wydruk dyplomów

7. Konkurs fotograficzny „ Zima w obiektywie 2012” - projekt i wydruk plakatów

LUTY

1. Szalone nożyczki                                                – projekt i wydruk plakatów

2. Ogłoszenie o naborze do grupy „Lędzinianie” - projekt i wydruk plakatów 

3. Konkurs „Tradycje śląskie wczoraj i dziś”       - projekt i wydruk plakatów

4. Misterium Męki Pańskiej                                  - projekt i wydruk plakatów

5. Koncert kameralistów miasta Lędziny              -  projekt i wydruk plakatów

6. Dyrektor Teatru                                                 - projekt i wydruk plakatów

7. Zima w obiektywie                                            -  projekt i wydruk dyplomów

MARZEC

1. Kurs wizażu, makijażu i stylizacji – projekt i wydruk plakatów

2. „W poszukiwaniu wiosny”             - projekt i wydruk plakatów

                                                            - projekt i wydruk dyplomów

3.  Tradycje śląskie wczoraj i dziś      - projekt i wydruk dyplomów

4. Safari                                              - projekt i wydruk plakatów

5. Warsztaty wokalne -                       - projekt i wydruk plakatów

6. Otwarty turniej szachowy              - projekt i wydruk plakatów

7. I Blues Kwiecień Granie               - projekt i wydruk plakatów. 

KWIECIEŃ

1. Kabaret „Łowcy.b” - projekt i wydruk plakatów. 

2. Konkursu aktorsko- recytatorski – „Entliczek Pentliczek” - projekt i wydruk plakatów.

3. Rejonowy przegląd „Śląskie śpiewanie” - projekt i wydruk dyplom.

4. Kogut w rosole - projekt i wydruk plakatów.

5. Widziane moimi oczyma - projekt i wydruk plakatów.   

MAJ

1. Konkurs recytatorsko – aktorski „Entliczek – Pentliczek” - projekt i wydruk dyplomów.

2. Warsztaty tworzenia muzyki elektronicznej - projekt i wydruk plakatów .

3. Koncert Damiana Holeckiego                        - projekt i wydruk plakatów



                                                                           - projekt i wydruk biletów.

4. Widziane moimi oczyma                               - projekt i wydruk dyplomów

5. Otwarty Turniej Szachowy                            - projekt i wydruk plakatów

                                                                            - projekt i wydruk dyplomów

6. Dzień Dziecka                                                - projekt i wydruk plakatów

7. Wielka Parada Smoków                                 - projekt i wydruk plakatów

CZERWIEC 

I Miejska Gra Terenowa                        - projekt i wydruk plakatów

                                                               - projekt i wydruk dyplomów

                                                               - projekt i wydruk identyfikatorów dla uczestników

Wakacje bez uzależnień                         -  projekt i wydruk plakatów

                                                                - projekt i wydruk dyplomów

Opera w Plenerze „Zemsta nietoperza”- projekt i wydruk plakatów 

Dni Lędzin                                             - projekt i wydruk plakatów

LIPIEC

2. Imprezka na trawce                                                  - projekt i wydruk plakatów

2. V konkurs fotograficzny „Wakacje w obiektywie” - projekt i wydruk plakatów

3. Związek otwarty                                                       - projekt i wydruk plakatów

SIERPIEŃ

1. Pożegnanie wakacji - projekt i wydruk plakatów

2. Dajcie mi tenora      - projekt i wydruk plakatów

WRZESIEŃ  

1. Rychtig Slunski Festyn we dworze                        - projekt i wydruk plakatów

2. Rekrutacja słuchaczy UTW                                   - projekt i wydruk plakatów

3.Koła zainteresowań Miejskiego Ośrodka Kultury  - projekt i wydruk plakatów

4. V konkursu „Wakacje w Obiektywie                     - projekt i wydruk dyplomów

5. Ulotka zespołu „Radość”                                        - projekt i wydruk ulotki

6. Ulotka zespołu „Lędzinianie”                                 - projekt i wydruk ulotki

7. Ulotka zespołu „Blue Band Blues”                         - projekt i wydruk ulotki

8. Ulotka Kameralistów                                              - projekt i wydruk ulotki

PAŹDZIERNIK

1. Warsztaty wokalne                          – projekt i wydruk plakatów

2. Andrzejkowe Wielkie Granie VI     - projekt i wydruk plakatów

3. Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej - projekt i wydruk plakatów

4. Warsztaty stylu                                – projekt i wydruk certyfikatu

LISTOPAD

6. IV Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Razem”       - projekt i wydruk dyplomów



7. Koncert urodzinowy Damiana Holeckiego                - projekt i wydruk plakatów  

4. III Konkurs „ Gwiazdka 2011” - ozdoba choinkowa - projekt i wydruk plakatów

5. Konkurs świąteczny „Kartka świąteczna 2011”         - projekt i wydruk plakatów

6. Ja w moim mieście”                                                    - projekt i wydruk dyplomu

7. Szachowa Liga Szkół Ponadgimnazjalnych                - projekt i wydruk dyplomów

8. Joga                                                                             -  projekt i wydruk plakatu

GRUDZIEŃ

12. Najdłuższa Szychta                                        - projekt i wydruk plakatów

13. Otwarty Turniej Szachowy „Mikołaj 2012”  - projekt i wydruk plakatów

                                                                             - projekt i wydruk dyplomów

14. „Spotkanie z Mikołajem”                                - projekt i wydruk plakatów

15. Jarmark świąteczny                                         - projekt i wydruk plakatów 



16. Wyjazd do krainy Świętego Mikołaja w Zatorze -  projekt i wydruk 

plakatów„Sylwester Miejski”                                           -  projekt i wydruk plakatów




























	Zajęcia prowadzone były w różnej formie: np. pogadanki. Dziewczynki mają okazję prowadzić samodzielnie ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, zwracają uwagę na właściwą postawę śpiewaczą, próbują śpiewać wielogłosowo. Kółko zainteresowań stwarza warunki do samorealizacji. Zespołowe czynności muzyczne tworzą interakcje społeczne, w których dziecko zajmuje prospołeczne postawy, wykazuje zdyscyplinowanie i odpowiedzialność.
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