
Informacja z działalności  

Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Działoszynie 

w I kwartale 2013 r. 
 

 

 

1. XI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

liczba uczestników – około 800 osób 

czas trwania – godz. 14.00 – 20.00 

Na scenie zaprezentowały się placówki oświatowo – wychowawcze z terenu naszej gminy, 

grupy i sekcje działające w MGDK oraz formacja tańca towarzyskiego.  

Zbiórką funduszy zajęli się uczniowie  ( 34 wolontariuszy) Gimnazjum Publicznego im. Jana 

Pawła II w Działoszynie.  

 

2. Wystawa malarstwa  

liczba uczestników – około 900 osób 

czas trwania – 13.01.- 10.02. 

Wystawa malarstwa p. Stanisława Korkusa towarzyszyła koncertowi finałowemu WOŚP. 

Autor nazwał wystawę „ Malowanie moje hobby”. 

 

3. Seanse filmowe  

liczba uczestników – 305 osób 

czas trwania – 16.02. 

Seanse filmowe zbiorowe – do południa oraz seanse indywidualne. Filmy „ Hobbit” oraz  

„ Baby blues”. 

 

4. Seans filmowy  

liczba uczestników – 140 osób 

czas trwania – 30.01. 

Zbiorowy seans filmowy dla szkół. Bajka w 3D „ Ralf Demolka”. 

 

5. Koncert z okazji 40 lecia SOSZW 

liczba uczestników – około 500 osób 

czas trwania – 31.01. oraz 2 tygodniowe przygotowania do imprezy 

Artystyczna część obchodów 40 lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego  

w Działoszynie. Program pt. „Co jest w życiu najważniejsze” przygotowany został przez 

wychowanków, nauczycieli oraz rodziców.  

 

6. Wystawa prac  

liczba uczestników – około 600 osób 

czas trwania – 30.01 – 15.02 

Wystawa prac wychowanków SOSZW zorganizowana z okazji obchodów 40 lecia placówki.   

 

7. Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka 

liczba uczestników – 70 osób 

czas trwania – 5.02 

Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowane przez dzieci z Przedszkola 

Publicznego „ Bajka „ w Działoszynie. Po występach artystycznych zaproszeni goście 

otrzymali drobne upominki.  

 



 

8. Bal przebierańców dla dzieci 

liczba uczestników – 120 osób 

czas trwania – 8.02 

Zabawa w szczególności adresowana była dla dzieci uczęszczających na zajęcia w MGDK. 

Bal ph. „ Muzyczna podróż dookoła świata” prowadzony był przez animatora z Częstochowy. 

 

9. Seanse filmowe  

liczba uczestników – 12.02. 

czas trwania – 270 osób 

Seanse indywidualne dla wszystkich grup wiekowych. Bajka „ Asterix i Obeliks”,  

„ Zambezia” film „ Podejrzani zakochani” oraz „ Drogówka”. 

 

10. Seans filmowy  

liczba uczestników – 100 osób 

czas trwania – 6.03 

Zbiorowy seans filmowy dla szkół – film pt. „ Zambezia” oraz popołudniowe wejścia 

indywidualne film pt. „ Tajemnica westerplatte”. 

 

11. Koncert z okazji Dnia Kobiet 

liczba uczestników – 500 osób 

czas trwania – 10.03. 
Koncert z okazji Dnia Kobiet. W programie artystycznym udział wzięły dzieci i młodzież 

zrzeszona w MGDK, przedszkolaki z gminnych przedszkoli oraz Klub Seniora. Gwiazdą 

wieczoru był zespół The Shout. 

 

12. Wystawa malarstwa 

liczba uczestników – 900 osób 

czas trwania – 8.03 – 10.04 

Wystawa malarstwa p. Kazimiery Bęben. Obrazy przedstawiały piękno przyrody, zwierzęta 

oraz osoby bliskie sercu autorki. 

 

13. XI Regionalny Festiwal Wokalny „ Warta – Song” 

liczba uczestników – około 400 osób 

czas trwania – 24.03. 

Regionalny Festiwal Wokalny „ Warta – Song”. W tym roku zmienione zostały kategorie 

wiekowe. Zrezygnowano z udziału młodzieży licealnej natomiast zaproszono do udziału 

uczniów starszych klas szkół podstawowych. 

 

14. Kiermasz Wielkanocny 

liczba uczestników – około 400 osób 

czas trwania – 24.03 

Kiermasz wielkanocny towarzyszył festiwalowi „ Warta – Song”. Twórczość artystyczną  

i kulinarną prezentowały lokalne stowarzyszenia i placówki oświatowo – wychowawcze. 

 

 

 

 

 

 



Zestawienie kwartalne: 

 

seanse filmowe – 11               liczba osób - 815 

koncerty – 3                            liczba osób – 1800 

wystawy – 3                            liczba osób – 2400 

festiwal, konkurs – 1               liczba osób – 400 

bal, dyskoteka – 1                   liczba osób – 120 

spotkanie integracyjne – 1      liczba osób- 70 

kiermasz ozdób – 1                 liczba osób - 400  

                                   


