
Kluby i kółka działające w MDK w roku szkolnym 2018/2019 
 

Artystyczny Zespół Dziecięcy „Radość” 
środy, godz. 16.00-18.00; piątki, godz. 16.00-18.00 
PIERWSZE ZAJĘCIA: 5 września 
ZAPISY: wszystkie środy i piątki września w godz. 16.00-17.00 (należy przygotować fragment 
dowolnej piosenki) 
Odpłatność: 30 zł/ miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca 

Istnieje od 1982 roku. Skupia uzdolnione dzieci naszego miasta i okolicy. Na repertuar składają 
się głównie piosenki utrzymane w wesołym, zabawnym stylu, a barwne stroje i choreografia 
dopełniają całości. Zespół ma na swoim koncie ponad 30 własnych piosenek, a najlepsze z nich 
zostały zamieszczone na płycie CD wydanej z okazji 25-lecia zespołu. W 2012 roku zespół 
obchodził swoje 35-lecie! 
Instruktorzy: Alicja Raszka, Aleksandra Szafraniec, Tadeusz Wita 
Stroje: Irena Wita 

*** 

Zumba dla dzieci w wieku od 6 lat 
środy, godz. 16.30-17.15 
PIERWSZE ZAJĘCIA: 3 października 
Odpłatność: 30 zł/ miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca 

Zumba to taniec zainspirowany połączeniem elementów tańców latynoamerykańskich oraz 
elementów fitness. Zawiera w sobie elementy tańca i aerobiku. Choreografia Zumby łączy hip-
hop, soca, samba, salsa, merengue, mambo, sztuki walki, oraz elementy Bollywood i tańca 
brzucha. Idealne zajęcia dla dzieci, które lubią się bawić i tańczyć. 
Instruktorka: Daria Kaleta-Kolonko 

*** 

Capoeira 
Grupa początkująca (od 5 lat) – wtorki, godz. 16.45-17.45 
Grupa zaawansowana – wtorki, godz. 17.50-18.50 
PIERWSZE ZAJĘCIA: 2 października 
Odpłatność: 30 zł/ miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca 

Capoeira to coś więcej niż sztuka walki. Dzięki niej rozwiniesz swoją sprawność, poczucie rytmu, 
kreatywność i umiejętność radzenia sobie w zaskakujących sytuacjach. Capoeira otworzy Cię na 
bogactwo afrobrazylijskiej kultury, a zajęcia będą doskonałą zabawą w gronie nowych przyjaciół. 
Treningi w MDK odbywają się od 2009 roku. Przyjdź, spróbuj i poczuj to. 
Instruktor: Marcin Powała 

*** 

Szkoła tańca „Arabeska” 
Grupa młodsza (dzieci w wieku 3-5 lat) – poniedziałki, godz. 16.00-17.00 
Grupa starsza (dzieci w wieku 6-10 lat) – poniedziałki, godz. 17.00-18.00 
PIERWSZE ZAJĘCIA: 3 września 
Odpłatność u instruktorki 

Szkoła tańca „Arabeska” zaprasza wszystkie dzieci od 3 roku życia, które chcą nauczyć się tańca 
współczesnego z elementami baletu. 
Jeśli Twoje dziecko lubi tańczyć i jednocześnie dobrze się bawić, może nabyć przydatnych w 
przyszłości umiejętności tańca, a także kształtować odpowiednio sylwetkę swego ciała. 
W programie: 
1. Ćwiczenia świadomości ciała w przestrzeni. 
2. Koordynacja i równowaga ciała. 
3. Izolacje i kontrakcje. 
4. Praca nad uelastycznieniem ciała (ćwiczenia rozciągające). 
5. Elementy tańca klasycznego, gry aktorskiej, partnerowania, akrobatyki (w zależności od 



sprawności grupy). 
6. Improwizacja. 
7. Praca nad przekazywaniem emocji widzowi poprzez taniec. 
8. Praca nad poprawną postawą tancerza (zastosowanie klasyki). 
Zajęcia prowadzi: Aneta Skoczek 

*** 

Muzyczne soboty. Zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych 
Zajęcia umuzykalniające (dla dzieci w wieku 0-3 lat) – soboty, godz. 9.30-10.30 
Zajęcia muzyczno-taneczne (dla dzieci w wieku 4-7 lat) – soboty, godz. 11.20 
Pianinko (lekcje grupowe dla dzieci w wieku 4-7 lat) – soboty, godz, 12.10 
Zapisy pod numerem telefonu 506 504 478 
Odpłatność u instruktora 

Zajęcia umuzykalniające prowadzone według Teorii Edwina Eliasa Gordona polegające na 
rozwijaniu potencjału muzycznego poprzez stworzenie sprzyjającego środowiska wypełnionego 
żywą muzyką w różnych tonacjach. Zajęcia zapewniają niemowlętom i małym dzieciom 
możliwość rozwijania wrodzonej wrażliwości muzycznej i ekspresję przez muzykę. Zajęcia 
rozwijają zdolności muzyczne i dają wspaniałe podstawy dla dalszej edukacji muzycznej. Celem 
jest umożliwienie dzieciom tak naturalnego zanurzenia w muzyce i jej nauki, jak to ma miejsce w 
przypadku nauki języka ojczystego. Dzieci uczą się audiować – rozumieć muzykę, „myśleć 
muzycznie”. A wszystko to przez wspaniałą zabawę z użyciem n.in. kolorowych chusteczek, 
piłeczek, baniek mydlanych czy chusty animacyjnej. 
Dzieci uczęszczające na zajęcia: 
– wykazują się dużo większą płynnością mowy (kiedy już zaczynają mówić), 
– łatwością w uczeniu się języka obcego (ze względu na wychwytywanie tzw. melodii języka i 
akcentu), 
– potrafią dłużej skupić się na wykonywanej czynności, 
– są bardziej otwarte na świat. 
Rozwijając ich zdolności muzyczne stymulujemy mózg dziecka – proces ten trwa (w zakresie 
zdolności muzycznych) jedynie do 9 roku życia. Małe dzieci to mali geniusze – rodzą się z 
określonym poziomem zdolności muzycznych, który potem spada, jeśli nie jest stymulowany 
przez otoczenie. 
Instruktorka: Kinga Jureczko-Kowalska 

*** 

Kółko plastyczne dla dzieci 
I grupa – poniedziałki, godz. 16.30-18.00 
II grupa – czwartki, godz. 16.30–18.00 
PIERWSZE ZAJĘCIA: 1 oraz 4 października 
Odpłatność: 30 zł/ miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca 

Dzieci pod fachowym okiem instruktora mają okazję poznać różne techniki plastyczne, rozwijają 
swój talent. W ramach zajęć odbywają się wernisaże, a prace wychowanków są często 
prezentowane i nagradzane na różnych wystawach. Każdego roku w czerwcu działalność 
podsumowuje wystawa prac dzieci. 
Instruktorka: Iwona Germanek 

*** 

Fabryka kreatywności 
Dla dzieci w wieku 6-10 lat – czwartki, godz. 16.30-18.00 
PIERWSZE ZAJĘCIA: 4 października 
Odpłatność: 30 zł/ miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca 

Kreatywne czwartki to cotygodniowe zajęcia dla dzieci prowadzone w formie warsztatów, które 
pozwolą uczestnikom twórczo spojrzeć na otaczający świat. Podczas zajęć dzieci będą miały 
okazję poznać różne formy tworzenia „czegoś” nowego z wykorzystaniem m.in. przedmiotów 
codziennego użytku czy elementów przyrody. Warsztaty rozwiną zdolności manualne, pobudzą 
wyobraźnię, a równocześnie przybliżą pojęcia związane z ekologią i recyklingiem. 
W planach wiele atrakcji: zajęcia artystyczne, wycieczki, doświadczenia naukowe i wiele, wiele 



innych! 
Instruktorka: Barbara Chladek 

*** 

Ceramika artystyczna dla dzieci. NOWE! 
Dla dzieci od 6 roku życia – piątki, godz. 16.30-18.00 
PIERWSZE ZAJĘCIA: 5 października 
Odpłatność: 30 zł/ miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca 

Zajęcia, na których dzieci samodzielnie mogą rozwijać swoją kreatywność, eksplorować nowe 
terytoria artystyczne i po prostu, po dziecięcemu, bawić się, pracując z gliną. Wtedy za 
dotknięciem dziecięcych dłoni, niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, bezkształtne 
kawałki gliny ożywają jako niepowtarzalne przedmioty. 
Instruktorka: Wioletta Rolnik 

*** 

Warsztaty plastyczne dla młodzieży i dorosłych 
(nauka malarstwa i rysunku, konsultacje i korekty, wiedza o sztuce) 
środy, godz. 18.00-21.00 
PIERWSZE ZAJĘCIA: 3 października 
Odpłatność: 30 zł/ miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca 

Warsztaty plastyczne przeznaczone dla młodzieży i dorosłych pragnących doskonalić swój talent 
plastyczny. Nauka malarstwa i rysunku prowadzona jest przez doświadczonego pedagoga i 
artystę. W ciekawej formie przekazywana jest również wiedza o sztuce. 
Instruktorka: Anna Lupa-Suchy 

*** 

Pracownia fotografii alternatywnej (dla dorosłych oraz młodzieży od 13 lat) 
czwartki, godz. 18.00-20.00 
PIERWSZE ZAJĘCIA: 4 października 
Odpłatność: 30 zł/ miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca 

Instruktorka tak zachęca do udziału w zajęciach: 
„Kierujemy swoje działania do osób zmęczonych fotografią cyfrową. Fotografia alternatywna to 
dla nas różnorakie techniki analogowe, od kamery obskury i fotografii otworkowej poprzez takie 
techniki historyczne jak cyjanotypia, guma dwuchromianowa, papier solny czy mokry kolodion. To 
oczywiście wykonywanie zdjęć za pomocą starych aparatów analogowych wyszperanych na 
strychu lub na pchlim targu i samodzielne wywoływanie negatywów i ich skanowanie. 
W ramach spotkań stworzymy własne wypowiedzi fotograficzne czerpiąc z innych dziedzin sztuki 
jak malarstwo, rzeźba czy rysunek. Pracownia przewiduje wspólne rozmowy o sztuce ze 
szczególnym uwzględnieniem fotografii. Przeglądanie albumów czy publikacji oraz odwiedzanie 
wystaw. 
Uczestnicy nie muszą dysponować własnym aparatem.” 
Prowadzenie: Iwona Germanek 

*** 

Koło fotograficzne „M42″ (od 18 roku życia) 
poniedziałki, godz. 18.00-21.00 
PIERWSZE ZAJĘCIA: 1 października 

Interesujesz się fotografią? Chcesz opanować swój aparat? Lubisz poszerzać wiedzę na temat 
wykonywania zdjęć? Te zajęcia są dla Ciebie! 
Instruktor: Tomasz Kasiak 

*** 

Teatr „Baza” 
piątki, godz. 19.00-20.30 
PIERWSZE ZAJĘCIA: 21 września 
Odpłatność: 30 zł/ miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca 



Teatr „Baza” to zespół teatralny pracujący pod okiem Iwony Woźniak. W skład zespołu wchodzi 
12 dzieci i młodzieży od 7 lat do 16. Zajęcia prowadzone są metodami kreatywnej zabawy z 
wykorzystaniem różnych technik teatralnych m.in. teatru cieni, teatru czarnego, teatru słowa. 
Każdy z uczestników ma możliwość popracowania nad dykcją, emisją głosu. Zajęcia mają na 
celu nie tylko poznanie magii teatru, ale w bardzo pozytywny sposób wpływają na rozwój 
młodego człowieka, kształtują wyobraźnię, pozbywają stresu, uczą pracy w grupie. 
Teatr ma już na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień m.in. podczas Ogólnopolskiego Festiwalu 
Teatrów Dziecięcych MINIATURA w Opolu za spektakl pt. „Człowiek”. 
Oprócz cyklicznych zajęć uczestnicy mają możliwość wyjazdów na obozy artystyczne, 
indywidualne konkursy i festiwale, do teatrów czy na castingi. Serdecznie zapraszamy do udziału! 
Ilość miejsc ograniczona. 
Instruktorka: Paulina Koniarska 

*** 

„Mała Baza” 
piątki, godz. 18.00-19.00 
PIERWSZE ZAJĘCIA: 5 października 
Odpłatność: 30 zł/ miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca 

Zajęcia teatralne przeznaczone dla dzieci młodszych oraz wszystkich tych, które dopiero 
rozpoczynają przygodę z teatrem. 
Instruktorka: Paulina Koniarska 

*** 

Kółko szachowe dla dzieci 
Grupa początkująca (od 6 lat) – piątki, godz. 15.30-16.30 
II grupa – kontynuacja – piątki, godz. 16.30-17.30 
PIERWSZE ZAJĘCIA: 21 września 
Odpłatność: 25 zł/ miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca 

Szachy to nie tylko stara gra planszowa, ale przede wszystkim sztuka logicznego myślenia. 
Młodzi ludzie poznają tutaj zasady i tajniki gry, biorą udział w turniejach szachowych o 
charakterze klubowym i miejskim. 
Instruktor: Martin Surman 

*** 

LEGO® Matematyka. NOWE! 
Zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lat – wtorki, godz. 17.00-18.00 
Odpłatność za cykl 8 zajęć 60-minutowych: 80 zł płatne przed pierwszym spotkaniem 
PIERWSZE ZAJĘCIA: 2 października 
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Zapisy przyjmuje sekretariat MDK 

Zajęcia LEGO® Matematyka to kreatywny sposób na przełamanie mitu, że matematyka musi być 
nudna i trudna. Zajęcia w ciekawy i zabawny sposób oswajają matematykę, kształtują w 
dzieciach predyspozycje ścisłe, niezbędne w późniejszym czasie na rynku pracy. W czasie zajęć 
uczestnicy przy użyciu klocków lego wykonują szereg czynności matematycznych. Dodawanie, 
odejmowanie, mnożenie i dzielenie oraz nauka ułamków stają się dla dziecka przyjemną i 
rozwijającą zabawą. Zajęcia rozwijają umiejętności manualne, wspomagają też rozwój 
koordynacji wzrokowo-ruchowej dziecka. 
Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach 
Górnych, www.csr.biz.pl w ramach Placówki Kształcenia Ustawicznego. 
Instruktor: Adam Pawelec 

*** 

RoboKids – laboratorium kreatywności. NOWE! 
Zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lat – soboty, godz. 10.00-11.30 
Odpłatność za cykl 5 zajęć 90-minutowych: 100 zł płatne przed pierwszym spotkaniem 
Zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat – soboty, godz. 11.30-13.30 
Odpłatność za cykl 4 zajęć 120-minutowych: 120 zł płatne przed pierwszym spotkaniem 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.csr.biz.pl%2F&h=AT2nFb0kQbM25MGXFrcPtKbMJPCtfN_w-gmPHUzwwrxnlmtPcSMMZ00R76Rgo7gclW1SvNAF6bfdZBm3E6AWhpPAHogzRjUwRSogX2S_KjW0D9APvD_X2-hzgf4-DAEJV-Vck7MsQr0f6JZM4AT70DVtpJV4-bqJ1iipco8RnYOBAdSflXyo8DXtd3uAIkn4tnrFb5WLaNoNLt3e8IyK4Nc4X3_JNMRJBdFNnzhkNWWtzP8Fc8lXIuUL5tLbEeHD-5H_jwHSVjtnmT3H9MrtB2SxeNfnRIoU1lOE7j5erDAtTc0bMqEPw3OC68qsDtG_j-iruSgaisoNPRwdHgU84CBYkqhCO2RDeg


PIERWSZE ZAJĘCIA: 6 października 
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Zapisy przyjmuje sekretariat MDK 

RoboKids to kursy robotyki dla dzieci łączące świetną zabawę z edukacją. W trakcie zajęć roboty 
ożywają w rękach najmłodszych, wiedza z obszarów informatyki, matematyki czy fizyki jest 
pochłaniana przez dzieci i pobudza ich ciekawość i wyobraźnię. Logika, wyobraźnia wizualno-
przestrzenna i twórczość, to umiejętności, które nabędzie dziecko podczas zajęć. Dzięki temu 
RoboKids staje się alternatywną formą rozrywki dla dzieci, która w doskonały sposób jest w 
stanie wypełnić czas wolny dziecka. W czasie zajęć dzieci zajmują się budową, projektowaniem 
oraz programowaniem robotów, wykorzystując do tego specjalne zestawy klocków LEGO® 
Mindstorm. Zajęcia rozwijają logiczne myślenie, twórcze rozwiązywanie problemów, koncentrację 
oraz pracę w grupie dzięki zadaniom, które są przed nimi przedstawione w trakcie zajęć. 
Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach 
Górnych, www.csr.biz.pl w ramach Placówki Kształcenia Ustawicznego. 
Instruktor: Adam Pawelec 

*** 

Pilates 
I grupa (ćwiczenia na brzuch, pośladki i uda) – czwartki, godz. 19.00-20.00 
II grupa (express brzuszki) – czwartki. godz. 20.00-21.00 
PIERWSZE ZAJĘCIA: 6 września 
Odpłatność: 7 zł/ jedno spotkanie 

Pilates to system ćwiczeń fizycznych wymyślony na początku XX wieku przez Niemca Josefa 
Hymbertusa Pilatesa, którego celem miało być rozciągnięcie i uelastycznienie wszystkich mięśni 
ciała. System pilates to połączenie jogi, baletu i ćwiczeń izometrycznych. Wg założeń Pilatesa 
metoda ta przyczyniać się ma do: wzmocnienia mięśni bez ich nadmiernego rozbudowania, 
odciążenia kręgosłupa, poprawy postawy, uelastycznienia ciała, obniżenia poziomu stresu oraz 
ogólnej poprawy zdrowia osób ćwiczących. 
Instruktorka: Beata Mendel 

*** 

Aerobik 
poniedziałki, godz. 18.00-19.00 
środy, I grupa – 18.30-19.30, II grupa – 19.30-20.30 
piątki, godz. 18.00-19.30 
PIERWSZE ZAJĘCIA: odpowiednio 3, 5 i 7 września 
Odpłatność u instruktora 

Instruktorka: Monika Otremba 

*** 

Język niemiecki dla zaawansowanych (kontynuacja) 
wtorki, godz. 15.10-16.10 
PIERWSZE ZAJĘCIA: 2 października 
Odpłatność: 30 zł/ miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca 

Podczas zajęć uczestnicy poznają w przystępnej formie podstawy języka, otrzymują wiadomości 
realioznawcze o krajach niemieckojęzycznych (prelekcje, filmy, itp.). 
Instruktorka: Jolanta Chrost 

*** 

Spotkania przy remiku Kafe Klacz 
wtorki, godz. 17.00-20.00 
PIERWSZE ZAJĘCIA: 2 października 
Odpłatność: 5 zł/ jedno spotkanie 
Prowadzenie: Leokadia Supryn 

*** 

Towarzystwo Śpiewacze „Echo” 
poniedziałki, środy, piątki, godz. 17.00-19.00 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.csr.biz.pl%2F&h=AT1CvrALEsyE_FNzze9Uh2OTY8VX3lQjtmhp9aLO0vMWTisXC82feB2FME6HpFMUZwhXNSZLSzBRbfGd1aC5ZHXgLkIDRcbWxYea28Q5pQf0FkfYhlnlYOQ8Kk06iEBztPKeDcoFyfJYafidu0YEDVwN7Lil90WV2_J5RbMj3vgx02_1i7gu0fubOi0JwG5h0ndc7QqSAPpvggWXw5eR1E0H3V2RTy9Iul09uZb3NeV-cTgaNT9vVcPcbpBm1J8VZqKavzBQkvNvd7qEcTwaPAOtE8C2tTiaCd_1FZxNjstOURo99cbh7y8afIWHQtRUIblLVKXs4Y8PTNZrfjK_AQ7IB_lYE98nmw


Rok 2013 był rokiem chlubnego jubileuszu 100-lecia. Ten jubileusz to również 100 wspaniałych 
kart historii amatorskiego ruchu śpiewaczego na Śląsku, a także setki prób, występów oraz 
koncertów. Dzięki pracy doskonałych dyrygentów: Karola Stryi, Karola Anbilda i wielu innych 
przez długie lata lat był najlepszym chórem w okręgu oraz chlubą i wizytówką kulturalną naszego 
miasta. Znaczący rozdział w historii towarzystwa to również 25-letni okres pracy z zespołem Marii 
Słowik-Tudzierz, a także 30-letni staż Adolfa Szyszki w roli prezesa. 
Dyrygent: Donata Dłubis 
Prezes: Jerzy Szymala 

*** 

Grupa wokalna „Camerton” 
wtorki, godz. 19.00-21.00 

Zespół rozpoczął działalność 4 grudnia 2007 roku w Łaziskach Górnych. Od 11 kwietnia 2008 
roku funkcjonuje pod nazwą Grupa Wokalna Camerton. Od stycznia 2009 roku zespół jest 
członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Pomimo swojej krótkiej historii ma już na swoim 
koncie wiele nagród i wyróżnień. 
Dyrygenci: Ewa i Grzegorz Kaczmarczykowie 
Prezes: Andrzej Bula 
Zapraszamy na oficjalną stronę: www.camerton.laziska.pl 

*** 

FILIA W ŁAZISKACH ŚREDNICH 

Amatorski Klub Filmowy „Nurt 58″ 
piątki, godz. 17.00 
PIERWSZE SPOTKANIE: 5 października 

Swoimi korzeniami sięga do roku 1958. Jest tym samym jednym z najstarszych klubów filmowych 
w Polsce, którego podwaliny tworzyli m.in. Zdzisław Ręka i Józef Granieczny. Po wielu 
przerwach, trwających nieraz kilkanaście lat, nastąpiła jego reaktywacja. Od 2002 roku łaziscy 
filmowcy widoczni są w większości ogólnopolskich przeglądów i festiwali, zajmując w nich 
czołowe miejsca. Efektem pracy całej grupy są reportaże z prawie wszystkich ważniejszych 
miejskich wydarzeń oraz wiele krótkometrażowych filmów, które można obejrzeć m.in. podczas 
Krajowego Konkursu Filmu Amatorskiego „O Łaziskie Liście”, odbywającego się co dwa lata w filii 
MDK w Łaziskach Średnich. 
Instruktor: Henryk Latusek 

*** 

Chór mieszany „Moniuszko” 
wtorki, od godz. 16.00-18.00 (salki katechetyczne) 

W listopadzie ubiegłego roku chór obchodził jubileusz 25-lecia nieprzerwanej pracy i 88-lecia 
istnienia. Początkowo chórem kierował Antoni Piekarczyk, po wznowieniu działalności – od 1982 
roku – Jan Plisz, a w latach 1999–2000 Maria Pinocy. Związany z parafią pw. Męczeństwa Jana 
Chrzciciela w Łaziskach Średnich, gdzie obecnie odbywają się regularne próby. 
Dyrygent: Aleksandra Mrochen, prezes: Jolanta Kleinert 

*** 

Aerobik 
wtorki, I grupa – 18.30-19.30, II grupa – 19.30-20.30 
czwartki, I grupa – 18.30-19.30, II grupa – 19.30-20.30 
PIERWSZE ZAJĘCIA: odpowiednio 4 i 6 września 
Odpłatność u instruktora 

Instruktor: Monika Otremba 

*** 

Sekcja skata MDK „Bolko” 
poniedziałki, od godz. 17.00 

*** 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.camerton.laziska.pl%2F&h=AT2rL3sxflxMoAEMdGabQ4skL6GVJXbwoDhaUJdU-kFAjjZSflQ3ZG-yw2CEHIzi9TFw9JSoz4czZz0_In11LB5k1zi9dyfUsE9Ly5PQhakAegqUpFUs6ZXXtyZT8FywvSQpDJOC9kLW2Mz7MjUxsmiPm-BpmyzGjUk9gq8Mh-S3TEVDJjTm3nb3I5fWOLfRbRNDFfMOZdfwc7X3sWSueD13ptTfHxlZJN4Bl3gheYfSBbHxqi8YlyFSjSsY9VI2bK22rfmn2zRUTD5eIHvNl22YVwPcinycnxmtRhiIFEJb7-t34UXKeoy7_9mbWSMlsZa-_4m61kYScZICGtskiPuQptDGCvsGhA


FILIA W ŁAZISKACH DOLNYCH 

Chór „Wanda” 
wtorki, piątki, godz. 18.00-20.00 

Chór został założony w 1913 roku w Łaziskach Dolnych. Z krótkimi, ale licznymi przerwami, 
istniał do 1967 roku. Po 35-letniej przerwie – z inicjatywy lokalnej społeczności oraz proboszcza 
parafii pw. Najświętszej Marii Panny w Łaziskach Dolnych Gerarda Kapicy doszło do jego 
reaktywacji. 
Dyrygent: Maria Słowik-Tudzierz, prezes: Urszula Włochińska. 

*** 

 


