
Informacja z działalności 

Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Działoszynie 

- III kwartał 2015 r. 

 

 

 

1. „ W świecie bajek i fantazji”  

liczba uczestników – 9 osób 

czas trwania -1.07.2015 r. 

„ Zabawa w teatr”. Zajęcia muzyczne, taneczne, zabawy inspirowane bajkami. 

 

2. „ W świecie bajek i fantazji”  

liczba uczestników – 9 osób 

czas twania – 2.07.2015 r. 

„ Zabawa w teatr”. Zajęcia muzyczne, taneczne, zabawy inspirowane bajkami. 

 

3. „ O czym szumią drzewa i śpiewa ptak” 

liczba uczestników – 9 osób 

czas twania – 7.072015 r. 

Przeprowadzono zajęcia w plenerze: gry, zabawy, konkurencje sportowe.  

 

4. „ Bitwa drużyn” 

czas trwania -  8.07.2015 r. 

liczba uczestników – 12 osób 

Gry i zabawy ruchowe, animacje na świeżym powietrzu.„ Bitwa drużyn” współzawodnictwo 

pomiędzy uczestnikami. 

 

5. „Plastyczne zmagania ze sztuką” 

czas twania - 9.07. 2015 r. 

liczba uczestników – 10 osób 

Zajęcia plastyczne „ Kukiełki z filcu”. Gry i zabawy w parku Strażaka. Gry i zabawy z chustą 

Klanzy. 

 

6. „ Wakacyjny kram z różnościami” 

liczba uczestników – 16 osób 

czas trwania – 14.07.2015 r. 

Przeprowadzono zajęcia plastyczne na świeżym powietrzu.Kalambury, zabawy z chustą 

Klanzy, zabawy taneczne. 

 

7. Zajęcia w plenerze 

czas trwania -15.07.2015 r. 

liczba uczestników – około 80 osób 

Zajęcia odbyły się przy Przystani Kajakowej w Parku Strażaka. Przeprowadzono mnóstwo 

gier, zabaw, animacji, były zajęcia plastyczne, zabawy z gliną oraz malowanie buziek.  

 

8. Spektakl teatralny dla dzieci 

czas trwania – 15.07.2015 r. 

liczba uczestników – około 80- osób 

Odbył się spektakl teatralny pt.„ Zaczarowany młynek” w wykonaniu artystów krakowskiego 

studia Art – Re.  



 

9. Wycieczka rowerowa 

czas trwania – 16.07.2015 r. 

liczba uczestników – 14 osób 

Wycieczka rowerowa do Bobrownik. Gry i zabawy na świeżym powietrzu. 

 

10. 18. VI Festyn Parafialny 

      czas trwania – 21.07.2015 r. 

      liczba uczestników – około 120 osób 

Udział w festynie parafialnym w kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Działoszynie. 

Przeprowadzone zostały gry, zabawy i animacje dla dzieci. 

 

11. Warsztaty plastyczne 

czas trwania - 21.07.2015 r. 

liczba uczestników – 10 osób 

Zajęcia taneczno – rytmiczne dla dzieci i młodzieży zrzeszonej w MGDK. 

Plastyczne zmagania ze sztuką ph. Lepimy z masy solnej i gliny. 

 

12. Dni Miasta i Gminy Działoszyn 

      czas trwania – 25.07.2015 r. 

      liczba uczestników – około 100 osób 

Koncert finalistów „Regionalnego Festiwalu Wokalnego „ Warta – Song”. 

 

13. Dni Miasta i Gminy Działoszyn  

      czas trwania – 26.07.2015 r. 

      liczba uczestników – około 150 osób 
Występ grup i sekcji działających w MGDK podczas dni Działoszyna. 

 

14. Plastyczne zmagania ze sztuką 

czas trwania – 28.07.2015 r. 

liczba uczestników – 5 osób 

Plastyczne zmagania ze sztuką ph. Lepimy z masy solnej i gliny. Zabawy z chustą Klanzy. 

Mini dyskoteka. 

 

15. Pielgrzymka piesza na Jasną Górę 

      czas trwania – 27.07.2015 r 

      liczba uczestników – około 400 osób 

Pomoc instruktorów w wydawaniu posiłków dla pielgrzymów. 

 

16. Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych 

czas trwania – 13.09.2015 r. 

liczba uczestników – około 150 osób 

Podczas przeglądu swoje umiejętności zaprezentowali soliści grupy wokalnej działającej przy 

Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Działoszynie. Marta Dymska oraz Przemysław 

Sudomirski śpiewali z towarzyszeniem młodzieżowej orkiestry dętej z Rząśni. 

 

17. XXIV Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej w Rudnikach 

czas trwania – 18.09.-30.09.2015 r. 

liczba uczestników – 180 osób 



W tegorocznej edycji udział wzięło 4 artystów indywidualnych, stowarzyszenie na rzecz 

rozwoju wsi Sadowiec, zespół folklorystyczny Trębaczewianie oraz uczniowie ze szkoły. 

 

18. Spotkanie dyrektorów placówek oświatowych 

czas trwania – 22.09.2015 r. 

liczba uczestników – 10 osób 

Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowo – wychowawczych z terenu gminy Działoszyn 

w celu ustalenia harmonogramu imprez kulturalnych w nadchodzącym roku szkolnym. 

 

19. Akcja „ Nie dla dopalaczy” 

czas trwania – 29.09.2015 r. 

liczba uczestników – około 900 osób 

Spotkanie profilaktyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Odbyła 

się prelekcja oraz spektakl „Sekret” wystawiony przez wieluńską grupę PAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

    

 

 

 

 

 


