
Informacja z działalności 

Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Działoszynie 

w IV kwartale 2013r. 

 

 

1. XXII Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej w Rudnikach 

    czas trwania – 2.10.2013r. 

    liczba uczestników – około 400 osób 

W tegorocznej edycjo konkursu po raz pierwszy udział wzięli przedstawiciele naszej gminy. 

Ogólnie w konkursie udział wzięło 146 osób. Dwóch twórców z naszej reprezentacji zostało 

laureatami tego konkursu. 

 

2. Wystawa „ Barwy wsi” 

     czas trwania – 4.10.- 30.11.2013r. 

     liczba uczestników – około 1000 osób 

Wystawa była efektem całego roku pracy nad projektem „ Ocalić od zapomnienia”. 

Eksponaty na wystawie stanowiły prace konkursowe uczniów z terenu gminy oraz prace 

lokalnych twórców p. Józefa Kępińskiego i p. Izabeli Czołnowskiej – Górskiej.  

 

3. Zjazd absolwentów Zespołu Szkół w Działoszynie 

    czas trwania – 5.10.2013r. 

    liczba uczestników – około 800 osób 

W naszej Sali widowiskowej odbył się program artystyczny w wykonaniu Teatru Szkolnego. 

Spektakl teatralny był reżyserowany przez p. Bogdana Wąchałę – aktora teatru 

częstochowskiego. 

 

4. Seans filmowy  

    czas trwania – 9.10.2013r. 

    liczba uczestników – około 50 osób 

W Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Działoszynie odbył się seans filmowy pt. „ Wałęsa 

– człowiek z nadziei”. 

 

5. Koncert z okazji obchodów XIII Dnia Papieskiego 

    czas trwania – 11.10.2013r. 

    liczba uczestników – około 400 osób 

Koncert rozpoczął się prezentacją multimedialną o wielkim Polaku. Następnie program 

artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję zaprezentowały placówki oświatowo – 

wychowawcze z terenu naszej gminy. Gościnnie wystąpiła grupa wokalna „ Amelki” z Nowej 

Brzeżnicy. 

 

6. Spotkanie integracyjne ZNP 

    czas trwania – 15.10.2013r.  

    liczba uczestników – około 200 osób 

Spotkanie integracyjne Związku Nauczycielstwa Polskiego ( oddział działoszyński). Zebrani 

obejrzeli spektakl teatralny, reżyserowany przez p. Bogdana Wąchałę – aktora teatru 

częstochowskiego. 

 

7. Spektakle teatralne dla młodzieży 

    czas trwania – 17.10.2013r. 

    liczba uczestników – około 600 osób 



Spektakle teatralne dla młodzieży: „ Pamiętnik narkomanki” oraz „ Zdążyć przed Panem 

Bogiem” w wykonaniu artystów z Kielc. 

 

8. Spektakl teatralny 

    czas trwania – 18.10.2013r. 

    liczba uczestników- około 400 osób 
Spektakl teatralny dla młodszej widowni – „ Szewczyk Dratewka” w wykonaniu artystów 

Teatru Katolickiego. 

 

9. Spektakl teatralny  

    czas trwania – 21.10.2013r. 

    liczba uczestników – około 300 osób 

Spektakl w wykonaniu artystów Teatru Katolickiego z Krakowa. Uwagę zwraca wspaniała 

gra aktorów, ciekawa scenografia i duży kontakt z publicznością. 

 

10. Szkolenie z podstaw rzeżby 

      czas trwania – 18.10. – 19.10.2013r. 

      liczba uczestników – około 15 osób  

Szkolenie finansowane przez Lokalną Grupę Działania prowadził artysta rzeźbiarz z Katowic.  

Zebrani zdobyli podstawową wiedzę o technikach, materiałach i narzędziach rzeźbiarskich. 

 

11. Spektakl teatralny 

      czas trwania – 29.10.2013r. 

      liczba uczestników – 500 osób 

Dwa spektakle teatralne: dla młodszej widowni „ Puc, Bursztyn i goście”, natomiast dla 

starszych „ W drodze na Olimp”. Spektakle wystawili artyści z teatru „Kaliope”. 

 

12. Rocznica Odzyskania Niepodległości 

      czas trwania – 11.11.2013r. 

      liczba uczestników – około 400 osób 

Uroczysty koncert z okazji święta Odzyskania Niepodległości. Program artystyczny 

przygotowany i wystawiony został przez uczniów szkoły podstawowej im. Marii 

Konopnickiej z Raciszyna. 

 

12. II Regionalny Przegląd Kabaretów Szkolnych 

      czas trwania – 27.11.2013r. 

      liczba uczestników – około 150 osób 

Impreza „ Hecowisko” ma charakter przeglądu i wspólnej zabawy. W przeglądzie udział 

wzięły 4 grupy kabaretowe z terenu powiatu pajęczańskiego.  

 

13. Przedszkolny Kiermasz Świąteczny 

      czas trwania – 5.12.2013r. 

      liczba uczestników – około 600 zł 

Impreza mikołajkowo – świąteczna. Oprócz zimowych piosenek i kolęd była wizyta Mikołaja 

oraz kiermasz ozdób i dekoracji świątecznych wykonanych przez przedszkolaków. 

 

14. Świąteczny Kiermasz Twórczości Artystycznej  

       czas trwania – 15.12.2013r. 

       liczba uczestników – około 1000 osób 



Impreza odbyła się po raz drugi. Prezentacje artystyczne na scenie połączone były z 

kiermaszem ozdób i dekoracji świątecznych. Kiermasz został zorganizowany z Lokalną 

Grupą Działania – Krainą Wielkiego Łuku Warty. 

 

15. Wystawa szopek bożonarodzeniowych 

       czas trwania – 16.12.2013r. – 13.01.2014r. 

       liczba uczestników – około 800 osób 

Wystawa szopek bożonarodzeniowych autorstwa p. Józefa Kępińskiego. Wszystkie elementy 

szopek oraz figury zostały ręcznie wyrzeźbione. 

 

Zestawienie kwartalne: 

konkurs – 2                             liczba uczestników – 550 

wystawa – 2                            liczba uczestników – 1800 

impreza integracyjna – 3         liczba uczestników – 1600 

seanse filmowe – 1                  liczba uczestników – 50 

koncerty – 3                             liczba uczestników – 1800 

warsztaty, szkolenia – 1           liczba uczestników – 15 

spektakle teatralne – 7             liczba uczestników - 1800   

 

 

Zestawienie roczne:    

    

Lp. Rodzaj imprezy Ilość Liczba uczestników 

1. Konkurs 7 1940 

2. Prelekcja, wykład 1 80 

3. Festyny plenerowe 6 3100 

4. Wycieczki 2 37 

5. Bal, dyskoteka 1 120 

6. Warsztaty, szkolenia 3 50 

7. Spektakle teatralne 7 1800 

8. Koncerty 9 4950 

9. Wystawy 11 7530 

10. Imprezy integracyjne 9 1930 

11. Współorganizator imprezy 

( poza ośrodkiem ) 

1 300 

12. Seanse filmowe 16 1215 

                                   

                                                                                      Razem – liczba uczestników 23052 


