
 

Plan działalności  

Miejskiego Ośrodka Kultury  

w Lędzinach rok  2009  

 
Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach działa na podstawie Statutu Miejskiego Ośrodka 

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

dnia 25.11.2004 r. uchwalonego na podstawie: 

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

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

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

r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 

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

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

Statutowe obowiązki MOK rozpoczął z dniem 01.09.2005 r.  

Nadzór nad działalnością MOK sprawuje Burmistrz Miasta Lędziny. 

 

I. Kalendarz planowanych imprez w 2009 roku 
 

STYCZEŃ 

 

1. I warsztaty taneczne   - hip- hop, poping, locking, break dance, elektro – jazz, taniec 

nowoczesny, flamenco w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach – całkowita 

organizacja MOK.  

2.  I Miejski „Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek” – eliminacje miejskie w sali 

widowiskowo – kinowej Piast w Lędzinach. 

3. Koncert Galowy laureatów  I  Miejskiego  Przeglądu Kolęd, Pastorałek  

     i Jasełek, prezentacja zwycięzców przeglądu.  

4. Wystawa  pokonkursowa w holu Urzędu Miasta z konkursu „Figurka do Lędzińskiej 

szopki BoŜonarodzeniowej” 

5. Konkurs na najciekawszą i najładniejszą „Maskę karnawałową” – konkurs dla dzieci 

do 16- go roku Ŝycia  



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

Uzdrowienia Chorych w Bojszowach Nowych, w których  wezmą udział zespoły 

MOK-u  m.in. „Lędzinianie”, „Young Band”, „Ars Nova” . 

7.  Udział Zespołów młodzieŜowych „Young Band” oraz zespołu „Lędzinianie”             

w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Będzinie.  

8. „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”– współorganizacja MOK  

      (11 stycznia 2009 roku). 

9. Ferie Zimowe (26 .01 – 08.02. 2009) koordynacja oraz prowadzenie zajęć własnych  

w pomieszczeniach MOK. 

10. Wyjazd – wycieczka  na kulig  do Zielonej. 

11. Bal charytatywny  Federacji Przedsiębiorczych  - udział zespołów MOK  w imprezie 

charytatywnej : Young Band, Stars Show,  Born 4 Dance – Dariusz Kryla. 

12. Wystawa obrazów haftowanych Ireny i Romana Chromy „PejzaŜ zimowy”.  

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

modelarskie, taneczne, plastyczne, rękodzielnicze. 

 

LUTY 

 

 1.  Walentynki - Spektakl teatralny – w sali widowiskowo-kinowej „Piast” 

  Emilia Krakowska „Wakacjuszka”  (16.02. 2009). 

2.„Clemensy 2008” – Wręczenie Nagród Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego. 

3. Konkurs na najpiękniejszą Marzannę – kukłę  – „Obudź w sobie wiosnę”.   

4. Wycieczka do Kopalni „ Guido” w Zabrzu  pod hasłem „ Poznajemy historię 

górnictwa”. 

5. „Mini Playback Show” – I Ty moŜesz zostać gwiazdą – konkurs organizowany             

w ramach  ferii zimowych.  

6. Warsztaty plastyczne – „Impresje zimowe” – zajęcia w ramach ferii zimowych.  

7. Spektakl z Iluzjonistą – „Magia i czar”  

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

modelarskie, taneczne, plastyczne, rękodzielnicze. 

 

MARZEC 

 

1. „Dzień Kobiet”  -  Teatr Korez  „ Holonek” wg powieści Janoscha  czyli „Dobry Pan 

Bóg z gliny" 



2. Narodowy Teatr Edukacji Wrocław przedstawienia dla dzieci – pierwszy dzień 

wiosny 

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

Marzanny.  

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

    z Lędzin koncert promocyjny.  

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

6. Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą maskę karnawałową.  

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

    Show” Pana Franciszka Moskwy.  

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

    teatralne, modelarskie, taneczne, plastyczne, rękodzielnicze. 

 

KWIECIEŃ 

 

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

 I przegląd młodych talentów kompozytorskich (MOK współorganizacja).  

2. Wystawa prac plastycznych kółka plastycznego  MOK „ Wiosna”.  

3. Rejonowy przegląd „Śląskie śpiewanie”  - eliminacje rejonowe,  

    współpraca z zespołem „Śląsk”. 

4. VI Powiatowy Festiwal Muzyki i Tańca (MOK współorganizator,   

   sponsor). 

5. V Edycja MłodzieŜowego Powiatowego Festiwalu Szanty i Pieśni  

   śeglarskiej „RóŜa wiatrów” (MOK współorganizacja, sponsoring).  

6. Szkoła makijaŜu i wizaŜu – „Wiosenne metamorfozy” zajęcia dla  

    młodzieŜy i dorosłych.  

7. Rozstrzygnięcie konkursu na marzannę, kukłę - „Obudź w sobie wiosnę”. 

8. II edycja warsztatów tanecznych: hip- hop, crumping, commercial jazz,  

   współczesny poping & locking. 

9. Uroczysta sesja naukowa poświęcona Jubileuszowi 50 – lecia pracy  

    zawodowej Pana mgr inŜ. Stefana Mateji oraz Pana inŜ. Franciszka  

    Słoniny (współorganizacja  MOK).  

10. Kolejne nagrania teledysków dla TV Silesia – promocja zespołu Stars  

     Show. 

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

      teatralne, modelarskie, taneczne, plastyczne, rękodzielnicze 

 



MAJ 

 

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

MOK ( obsługa techniczna)  

2. Przedstawienie teatralne – „Krasnoludy” dla dzieci przedszkolnych           i szkolnych 

za szkół lędzińskich. 

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

4. Dwudniowe warsztaty Salsy prowadzone przez tancerkę z KOLUMBII Mariangelle 

Rebolledo. 

5. Warsztaty wokalno – aktorskie prowadzone przez absolwentów Akademii Muzycznej 

z Krakowa.  

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

Muzycznych w Tychach, zespoły MOK.   

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

8. Wystawa poplenerowa  - Kraków 2009 („Młody artysta”) w holu Urzędu Miasta. 

9.  Udział dziecięcej i młodzieŜowej grupy „Lędzinianie” w „Śląskim Śpiewaniu.  

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

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

            teatralne, modelarskie, taneczne, plastyczne, rękodzielnicze 

 

CZERWIEC  

 

1. Międzynarodowy Dzień Dziecka – impreza plenerowa z MOK – ogródek.  

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

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

w Katowicach. 

4. Koncert wibrafonistów – uczniów PSM I i II st. im. Mieczysława Karłowicza             

w Katowicach 

5. Świat Dziecięcych Spraw – Dzień dziecka z SP nr 3. 

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

i Partnerstwa - uroczystości miejskie – organizacja MOK. 

7. Obchody 75lecia SP z OI nr1w Lędzinach – współpraca MOK. 

8. Zakończenie roku Szkolnego G1 – uroczyste rozdanie nagród i świadectw – 

współpraca MOK. 

9. Koncert – piknik w Szkole Podstawowej nr 2 w Tychach. Zespoły MOK:   Stars 

Show, Ars Nova, Inside, Hip Hop - promocja . 



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

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

2008/2009. Wręczenie podziękowań.  

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

           teatralne, modelarskie, taneczne, plastyczne, rękodzielnicze.  

 

LIPIEC 

 

1. Zajęcia dla dzieci w ramach projektu „Wakacje bez uzaleŜnień 2009”  – cykl imprez 

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

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

pokaz mody fryzur i makijaŜu, Warsztaty z Pierwszej Pomocy, zajęcia profilaktyczne. 

2. Ogłoszenie III konkursu fotograficznego „Wakacje w obiektywie”  

3.  Wystawa malarstwa Klub Plastyka Kontrast :  Agata Wojtala. 

 

SIERPIEŃ 

 

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

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

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

przedstawienia profilaktyczne, wybory Króla i Królowej Wakacji, 

2. DoŜynki Miejskie – współorganizacja MOK.  

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

MOK. 

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

canto” – 25 - lecie pracy Aleksandra Teligi . 

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

gry i zabawy integracyjne.  

 

WRZESIEŃ  

  

1. Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu III Wieku w Lędzinach. 

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach – współorganizacja MOK. 

3. Konferencja „FAS” współpraca z MOK -iem w sali „Piast”.  



4. Monodram  6804 Augusta Kowalczyka – spotkanie aktora, byłego więźnia Obozu 

Auschwitz z uczniami lędzińskich szkół- obchody 70 lecie od wybuchu II Wojny 

Światowej. 

5. Spotkanie dla młodzieŜy z reŜyserem  filmowym Stanisławem Kłykiem – twórcą 

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

z kolczastego drutu” – w ramach obchodów 70 lecia od rozpoczęcia II Wojny 

Światowej 

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

 - kółko plastyczne 

 - kółko muzyczne 

 - kółko modelarskie 

 - koło szachowe 

 - zajęcia tańca nowoczesnego 

 - nauka gry na instrumentach 

- nauka śpiewu (klasyka, rozrywka) 

- kółko teatralne 

- koło kukiełkowe 

- zajęcia z pantomimy 

- zajęcia z rękodzieła artystycznego 

 - nauka tańca towarzyskiego. 

6. Ekologiczne Problemy Trola Edka – przedstawienie dla dzieci z   

    lędzińskich szkół w ramach akcji „Sprzątanie Świata”, 

7. Wystawa zdjęć i materiałów z partnerskiego miasta – Lędziny z  woj.  

    opolskiego – „Historia pewnej znajomości”. 

8. Rozstrzygnięcie III konkursu „Wakacje w Obiektywie” połączone                                               

    z  wystawą w holu Ratusza Miejskiego. 

9. Ogłoszenie konkursu plastycznego z okazji 70 tej rocznicy wybuchu                              

    II   wojny światowej – „Bagnet na Broń”. 

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

     i  Turystyki wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej                       

      w Lędzinach.  

11. Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko – Lędzińskim . 

12. Udział Zespołu młodzieŜowego Lędzinianie  i solistów                                   

     w Międzynarodowym Przeglądzie im Stanisława Hadyny w Koszęcinie.  

 

 

 



PAŹDZIERNIK 

 

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

    Miejskiego 

2. Jesień organowa w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim.  

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

    Kwartet Jazzowy „Gawlina band” z Tychów , poezja przygotowana przez   

    uczniów LO w Bieruniu i nauczycieli: Dagmara Kupczyk i Agnieszka   

    Kupczyk mieszkanek naszego miasta. 

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

    Ogólnopolski Zespołów amatorskich i zawodowych.  

5. Gala Finałowa I Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej „Razem” w kościele  

   WNP w Goławcu gdzie zaśpiewają laureaci przeglądu a takŜe gwiazda  

   wieczoru Chór Gospel Good’s Property z Tychów. 

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

   współorganizacja MOK.  

 

LISTOPAD 

 

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

recytowanej. 

2. Wielkie Granie IV – występ amatorskich zespołów młodzieŜowych z całego śląska. 

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

światowej – „Bagnet na Broń” 

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

5. III Konkurs Plastyczny „Figurka do Szopki BoŜonarodzeniowej”. 

6. Wystawa pokonkursowa konkursu Plastycznego z okazji 70 tej rocznicy wybuchu II 

wojny światowej – „Bagnet na Broń” 

 

GRUDZIEŃ 

 

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

„Piast”. 

2. Mikołaj z kinem „Piast” nieodpłatne dla dzieci bajki. 

3. Rozstrzygnięcie III Konkursu  Plastycznego „Figurka do Szopki BoŜonarodzeniowej”. 



4. Pokonkursowa wystawa Szopek BoŜonarodzeniowych w galerii Ratusza. 

5. Spotkanie z Małgorzatą Kalicińską – autorką ksiąŜki „Dom nad Rozlewiskiem” 

6. III wieczorek kameralny z poezją – twórczynie i poetki z naszego miasta – 

kolędowanie z kwartetem saksofonowym. 

7. „Sylwester Miejski” – współorganizacja z Urzędem Miasta Lędzin.  

8. Spotkanie opłatkowe wszystkich kółek zainteresowań. 

9. Spotkanie opłatkowe zespołów artystycznych MOK. 

10. „Wspólne kolędowanie” – opłatek dla pracowników Urzędy Miasta Lędziny. 

 

UWAGA: Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach będzie uzupełniany 

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

FRSKFiT, itd. 

Będzie on comiesięcznie uaktualniany i uzupełniany.  

 

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

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

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

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

Przy opracowywaniu repertuaru oraz  pozyskiwaniu filmów najnowszych produkcji i z 

najlepszymi recenzjami będziemy kierowali się upodobaniami i gustami lędzińskiej 

społeczności, by sprostać ich oczekiwaniom.  

 

III. Działalność sali widowiskowo – kinowej „Piast”  
Sala widowiskowo – kinowa „Piast” spełniać będzie funkcje: konferencyjne,  koncertowe, 

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

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

odbywać się próby zespołów artystycznych   Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach jak 

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

wszystkim Organizacjom, Stowarzyszeniom lędzińskim do przeprowadzania imprez 

kulturalnych, sympozjów, konferencji.  

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

potrzebami lędzińskiej społeczności.  Sala będzie prowadzić takŜe działalność komercyjną  - 

wynajem sali.  

 

 



IV. Działalność wystawiennicza 
Kontynuowanie działalności wystawienniczej w mieście i poza jego granicami w tym i za 

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

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

prace twórców z całego kraju.  

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

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

rzeźby, fotografiki, haftu, rękodzieła artystycznego.  

 

V. Działalność kółek zainteresowań  
Tworzenie nowych kółek zainteresowań, planowanie zajęć dodatkowych dla dzieci, 

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

od frekwencji i zainteresowania społeczności lędzińskiej. W Miejskim Ośrodku Kultury 

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

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

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

towarzyskiego.  

Kółka będą prowadzone przez specjalistów wysokiej klasy  z kwalifikacjami  potrzebnymi    

do prowadzenia zajęć.  

 

VI. Współpraca z innymi instytucjami  
Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach będzie umacniał i rozwijał współpracę z instytucjami 

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

Towarzystwa, jak równieŜ rozwinie współpracę z zakresu wymiany międzykulturowej 

pomiędzy Lędzinami a miastami partnerskimi: Unicov, Revuca. i innymi partnerami 

powołanymi w umowach o współpracy zarówno  w kraju jak i poza granicami 

 

VII. Działalność wydawnicza  
Drukowanie plakatów i afiszy do organizowanych imprez Miejskiego Ośrodka Kultury         

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

i folderów koncertowych i festiwalowych. Wydawanie pisma – wznowienie druku 

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

 



VIII. Działalność i wykorzystywanie estrady  

         plenerowej  
Estrada plenerowa w głównej mierze wykorzystywana będzie do działalności i organizacji 

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

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

grup artystycznych. Estrada równieŜ będzie  udostępniona w celach komercyjnych – 

zarobkowych  zewnętrznym  podmiotom W mieście Lędziny największymi planowanymi 

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

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

( w tym festyny szkolne i przedszkolne) .  

 

IX. Remonty i modernizacje   
Adaptacja i remont pomieszczeń MOK – wyposaŜenie w podstawowe i niezbędne meble do 

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

kinowej „Piast” – malowanie.  

DoposaŜenie sal w MOK w ławki i stołki oraz oświetlenie niezbędne do zajęć z dziećmi, 

ekran do prezentacji multimedialnych. Jak równieŜ doposaŜenie pracowni plastycznej, 

modelarskiej o sprzęt specjalistyczny potrzebny do realizacji zajęć. Zostaną w całości 

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

jak równieŜ udroŜniona zostanie wentylacja sali widowiskowo – kinowej: nawiewnica i 

klimatyzacja. RównieŜ zostanie zagospodarowane podwórko – ogród przy ulicy 

Hołdunowskiej 39 – plac zabaw dla dzieci, miejsce spotkań rodzinnych – stworzenie ogrodu 

piknikowego 

 


