
Informacja z działalności 

Miejsko – Gminnego Domu Kultury w II kwartale 2013 r. 

 

 

1. I Regionalny Turniej Szkół Tańca Towarzyskiego 

    czas trwania – 21.04.2013 r. 

    liczba uczestników – 600 osób 

W turnieju wzięło udział 5 formacji i około 40 par tanecznych na parkiecie pojawiło się około 

150 tancerzy. Formacje taneczne tylko prezentowały swoje umiejętności natomiast pary 

taneczne rywalizowały w odpowiednich dla siebie kategoriach. 

 

2. V Gminne Prezentacje Artystyczne Przedszkoli 

    czas trwania – 7.05.2013r.  

    liczba uczestników – około 300 osób 

W prezentacjach brały udział wszystkie przedszkola z terenu gminy. Wszystkim uczestnikom 

pozostawiono dowolność środków artystycznego wyrazu. Impreza stała się okazją do  

wspólnej zabawy i wymiany doświadczeń.  

 

3. Wystawa dziecięcych prac plastycznych  

   czas trwania – 30.04. – 30.05.2013 r. 

   liczba uczestników – około 900 osób 

Wystawę stanowiły prace plastyczne dostarczone na Prezentacje Artystyczne. Prace 

wykonane przez przedszkolaków z gminnych przedszkoli. Tematyka prac była dowolna.  

Placówki dostarczyły prace ich zdaniem najładniejsze. 

 

4. „ Święto Polskiej Niezapominajki „ 

    czas trwania – 15.05.2013 r. 

    liczba uczestników – około 300 osób 

Przedszkole „ Bajka” z Działoszyna zorganizowało VI już obchody Święta Polskiej 

Niezapominajki. Happening o ochronie polskiej przyrody i przyjaźni między ludżmi.  

Odbyła się część artystyczna propagująca hasła ochrony przyrody, szacunku i przyjaźni 

między ludżmi, rozstrzygnięto również konkurs na makietę z naszej okolicy. 

    

5. Wystawa prac plastycznych 

    czas trwania – 15.05 – 15.06.2013r. 

    liczba uczestników – około 600 osób 

Obchodom Święta Polskiej Niezapominajki towarzyszył konkurs plastyczny na makietę. 

Wszystkie prace konkursowe wykonane przez dzieci z gminnych przedszkoli stanowiły 

wystawę tematyczną.     

 

6. V Przegląd Piosenki Religijnej „ Zaśpiewajmy Panu pieśń nową” 

   czas trwania – 17.05.2013 r. 

   liczba uczestników – około 250 osób 

V już Przeglą Piosenki Religijnej i Poetyckiej przebiegał ph. „ Z wiarą tworzymy kulturę”. 

Uczestnikami przeglądu byli: soliści, duety, zespoły wokalne i chórki. Przed przeglądem 

nowy repertuar zaprezentował zespół „ Tęcza”.  

 

7. Gminny Konkurs Ekologiczny  

   czas trwania – 21.05.2013r.  

   liczba uczestników – 60 osób 



Gminny Konkurs Ekologiczny zorganizowany we współpracy z Przedszkolem nr.2  

z Działoszyna. W konkursie wzięły udział wszystkie gminne przedszkola. 

 

8. Spotkanie integracyjne Animatorów Kultury 

    czas trwania – 22.05.2013 r. 

    liczba uczestników – około 60 osób 

Spotkanie integracyjne animatorów oraz działaczy kultury odbyło się w POK. Na spotkanie 

zostały zaproszone instytucje działające w powiecie pajęczańskim. MGDK reprezentowały 2 

grupy zespołu „ Tęcza” oraz grupa wokalna. 

 

 

9. Seanse filmowe – kino „ Warta” 

   czas trwania – 28.05.2013 r. 

   liczba uczestników – 70 osób 

W dniu 28.05 odbyły się następujące projekcje filmowe: bajka dla dzieci „ Mambo, Lula  

i Piraci” oraz film „ Oszukane”.  

 

10. Seanse filmowe – kino „ Warta” 

   czas trwania – 3.06.2013r. 

   liczba uczestników – około 280 osób 

W dniu 3.06 odbyły się następujące seanse filmowe: „ Życie Pi” oraz film „ Cristiada” 

 

11. Festyny plenerowe 

   czas trwania – 14.05.2013r. 

   liczba uczestników – około 600 osób 

W dniu 14.05 zespół „ Tęcza „ brał udział w 2 festynach plenerowych zorganizowanych przez 

działoszyńskie podstawówki. MGDK był współorganizatorem festyny „ Sport to zdrowie” 

razem ze Szkoła Podstawową im. Janusza Korczaka. 

 

12. Rozstrzygnięcie konkursu – makieta. 

    czas trwania – 19.06.2013r. 

    liczba uczestników – około 80 osób 

Rozstrzygnięcie konkurs plastycznego „ Wieś polska – ocalić od zapomnienia”. W konkursie 

wzięły udział 62 osoby. Konkurs miał charakter otwarty i przebiegał w 2 grupach wiekowych. 

 

13. Wystawa „ Wieś polska – ocalić od zapomnienia” 

    czas trwania – 30.05 – 15.07. 2013r. 

    liczba uczestników – około 400 osób 

Na wystawie zgromadzono wszystkie prace konkursowe oraz eksponaty związane z tematyką 

prac. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. 

 

14. Jubileusz Złotych Godów 

  czas trwania – 21.06.2013r. 

  liczba uczestników około 120 osób 

Uroczystość nadania medali za długoletnie pożycie parom małżeńskim. Część artystyczną 

przygotował zespół „ Tęcza” – wszystkie grupy oraz grupa wokalna. 

 

Zestawienie kwartalne: 

koncert – 1                                   liczba uczestników – 250 

wystawy- 3                                  liczba uczestników – 1900 



konkurs - 3                                   liczba uczestników – 960 

seans – 4                                      liczba uczestników – 350 

festyn plenerowy – 2                   liczba uczestników – 600 

impreza współorganizator – 1      liczba uczestników – 300 

prelekcja, wykład – 1                   liczba uczestników – 80 

impreza integracyjna – 1              liczba uczestników - 120        

 


