
Informacja z działalności 

Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Działoszynie 

w III półroczu 2013r. 

 

 

1.  Zajęcia wakacyjne „ Cudze chwalicie, swego nie znacie”. 

     czas trwania – 2.07.2013r. 

     liczba uczestników – 30 osób 

Pierwsze z cyklu wakacyjnych zajęć otwartych dla wszystkich chętnych. Odbył się Mini 

Turniej wiedzy o naszej miejscowości i okolicy, powstały prace plastyczne „ Działoszyn – 

moich marzeń”. Uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną, były również zajęcia  

i zabawy w plenerze.    

 

2. Cykl wakacyjny – „ W świecie bajek i fantazji” 

    czas trwania – 9.07.2013r. 

    liczba uczestników- 25 osób 

Zabawy muzyczne, plastyczne i taneczne inspirowane popularnymi bajkami. Zabawa w teatr  

- spektakl wystawiony i wyreżyserowany przez uczestników zajęć. 

 

3. Wystawa ph. „ Barwy wsi” 

     czas trwania – 10.07.2013 – 20.08.2013 r. 

     liczba uczestników – około 1000 osób 

Wystawa po konkursowa „ Wieś polska – ocalić od zapomnienia”. Na wystawie w budynku 

Urzędu Miasta i Gminy zgromadzono wszystkie prace konkursowe oraz eksponaty związane 

z tematyką prac.  

 

4. Cykl wakacyjny – wycieczka rowerowa do Bobrownik. 

       czas trwania – 16.07.2013r.   

       liczba uczestników – 18 osób 

Ciekawa wycieczka rowerowa nad Żabi Staw w Bobrowniach. Podczas wycieczki był czas na 

zabawy i gry sportowe, szaleństwa na placu zabaw oraz ognisko.   

 

5. Cykl wakacyjny – „ Pokaz mody z uśmiechem” 

     czas trwania – 17.07.2013 r. 

     liczba uczestników – około 30 osób 

Uczestnicy zajęć wcielili się w rolę kreatorów mody oraz samych modeli i modelek. 

 

6. Cykl wakacyjny – wycieczka rowerowa. 

    czas trwania – 23.07.2013 r. 

     liczba uczestników – 19 osób 

Wycieczka rowerowa szlakiem tajemniczych miejsc – po Załęczańskim Parku 

Krajobrazowym. Odbyły się gry i zabawy z piłką, podchody, ognisko.  

 

7. Koncert laureatów Festiwalu Wokalnego „ Warta – Song”.  

    czas trwania – 27.07.2013r. 

    liczba uczestników – około 500 osób 
Koncert laureatów Regionalnego Festiwalu Wokalnego „ Warta – Song”. Koncert, który 

cieszył się ogromnym zainteresowaniem był inauguracją Dni Działoszyna.  

 

 



8. Dni Miasta i Gminy Działoszyn 

    czas trwania – 28.07.2013r. 

    liczba uczestników – około 600 osób 

Program artystyczny przygotowany przez wszystkie sekcje i formacje działające przy MGDK. 

Program z przyczyn niezależnych od organizatora został skrócony mimo to został 

entuzjastycznie przyjęty przez publiczność. 

 

 

9. Cykl wakacyjny – warsztaty plastyczne 

    czas trwania – 6.08.2013r. 

    liczba uczestników – 15 osób 

Warsztaty plastyczne ph.„ Coś z niczego”. Z pustych opakowań po sokach i napojach 

powstały ciekawe lalki.  

 

10. Cykl wakacyjny – zajęcia malarskie. 

      Czas trwania – 8.08.2013r. 

       Liczba uczestników – 20 osób 

Ciekawe zajęcia plastyczne w plenerze. Powstały prace plastyczne ph. Pejzaż słońcem 

malowany.  

 

11. I Integracyjne Zawody Wędkarskie  

     czas trwania – 4.08.2013r. 

     liczba uczestników – 60 osób 

Pierwsze zawody wędkarskie o puchar Ilustrowanego Przeglądu Powiatu Pajęczańskiego. 

Zawody objęły zasięgiem powiat pajęczański. Organizatorami zawodów byli: PPPP, MGDK 

Działoszyn oraz koło PZW Trębaczew. 

 

12. Cykl wakacyjny- warsztaty artystyczne 

       czas trwania – 22.08.2013r. 

       liczba uczestników – około 25 osób 

Warsztaty rękodzieła artystycznego dla dzieci i młodzieży ph. „ Kapelusze mają duszę”. 

Uczestnicy zajęć wykonywali bajkowe kapelusze, każdy kapelusz był inaczej ozdobiony.    

 

 

13. Cykl wakacyjny – warsztaty artystyczne  

      czas trwania – 27.08.2013r. 

      liczba uczestników – około 20 osób 

Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży podczas, których wykonywane były witraże. 

 

 

14. Powiatowe Dożynki w Pajęcznie 

      czas trwania – 8.09.2013r. 

      liczba uczestników – około 700 osób 

Gminę Działoszyn reprezentowały dzieci i młodzież uczestnicy zajęć w Miejsko – Gminnym 

Domu Kultury, Stowarzyszenie Kraina Krętej Strugi- Kiedosy, Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Wsi Raciszyn, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sadowiec oraz Stowarzyszenie Kraina 

Źródeł Źródeł Wapieni – Lisowice. Wszyscy w.w. brali udział w barwnym korowodzie oraz 

dożynkowej Mszy św. 

 

 



 

15. Wielkie Pożegnanie Lata 2013. 

      czas trwania – 14.09.2013 r. 

      liczba uczestników – około 600 osób 

Miejsko – Gminny Dom Kultury, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Raciszyn oraz 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Raciszynie zorganizowali festyn plenerowy 

- Wielkie Pożegnanie Lata. W programie artystycznym udział wzięły wszystkie grupy 

taneczne zespołu „ Tęcza” oraz działoszyński Klub Seniora. 

 

 

Zestawienie kwartalne: 

konkurs – 1                               liczba uczestników – 30 

wystawa – 2                              liczba uczestników – 1030 

impreza integracyjna – 4          liczba uczestników – 140 

wycieczka – 2                           liczba uczestników – 37 

koncert – 2                                liczba uczestników – 1100 

warsztaty, szkolenia – 2            liczba uczestników – 35 

festyny plenerowe – 4               liczba uczestników - 2500 

  

     

   

    

 


