
Informacja z działalności 

Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Działoszynie 

- II kwartał 2014 r. 

 

 

1. Przesłuchania kwalifikacyjne 

       czas trwania – 5.04.2014 r. 

       liczba uczestników – około 70 osób 

Przesłuchania kwalifikacyjne do festiwalu wokalnego „ Warta – Song”. Eliminacje wstępne 

przeprowadzono z powodu dużej liczby kandydatów. 

 

2. Kiermasz wielkanocny 

      czas trwania – 13.04.2014 r. 

      liczba uczestników – około 400 osób 

W kiermaszu udział wzięły lokalne stowarzyszenia. Na stoiskach były ręcznie wykonane 

ozdoby, dekoracje, obrazy oraz potrawy wielkanocne. Kiermasz cieszył się dużym 

zainteresowaniem. 

 

3. Festiwal Wokalny „ Warta – Song” 

      czas trwania – 13.04.2014 r. 

      liczba uczestników – około 400 osób 

XII edycja regionalnego festiwalu wokalnego „ Warta– Song”. Udział w festiwalu zgłosiło 40 

osób. Jury w wyniku eliminacji wstępnych wyłoniło 23 finalistów. W trakcie festiwalu odbył 

się pokaz tańca towarzyskiego oraz nowoczesnego. 

 

4. Wystawa „ Segregujemy odpady”  

     czas trwania – 15.04.2014 r. – 20.05.2014 r. 

     liczba uczestników – 800 osób 

Wystawa prac nadesłanych na Gminny Konkurs Ekologiczny „ Segregujemy odpady”. 

Na wystawie zamieszczono około 130 prac. 

    

 

5. Zawody wędkarskie  

    czas trwania – 1 – 2.05.2014 r. 

    liczba uczestników – około 60 osób 

Zawody wędkarskie zorganizowane z okazji XX lecia nadania Praw Miejskich Działoszyna. 

Organizatorami zawodów był: Miejsko – Gminny Dom Kultury oraz dwa koła wędkarskie 

- PZW Trębaczew i PZW Działoszyn. 

 

6. VI Gminne Prezentacje Artystyczne Przedszkoli 

     czas trwania – 8.05.2014 r. 

     liczba uczestników – około 200 osób 

W prezentacjach udział wzięły wszystkie gminne przedszkola. Impreza była okazją do 

prezentacji dorobku artystycznego przedszkoli, wymiany doświadczeń i wspólnej zabawy. 

Tematyka oraz forma prezentacji scenicznych była dowolna. 

 

7. Wystawa prac plastycznych przedszkolaków 

     czas trwania – 5.05. – 10.06.2014 r. 

     liczba uczestników- około 300 osób 



Wystawa dowolnych prac plastycznych przedszkolaków towarzyszyła Gminnym 

Prezentacjom Artystycznym. Prace w różnych formatach, wykonane były różnorodnymi 

technikami. Przedstawiały naturę: pejzaże, zwierzęta, kwiaty.    

 

8. Święto Polskiej Niezapominajki 

    czas trwania – 13.05.2014 r. 

    liczba uczestników – około 250 osób 

VI Międzyprzedszkolne obchody Święta Polskiej Niezapominajki odbywały siep. „ Ochrona 

przyrody Załęczańskiego Parku Krajobrazowego”. Przedstawiono historię święta, legendę 

góry św. Genowefy, oraz tańce i piosenki starszych grup przedszkolnych. Odbyły się 

konkursy i quizy. 

 

9. Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży 

    czas trwania – 15.05.2014 r. 

     liczba uczestników – około 600 osób 

Spektakl „ Calineczka” w wykonaniu aktorów z Katolickiego Teatru Edukacyjnego  

z Krakowa. Sztuka na motywach baśni Hansa Christiana Andersena cieszyła się sporym 

zainteresowaniem najmłodszych. 

 

10. VI Przegląd Piosenki Religijnej i Poetyckiej 

    czas trwania – 16.05.2014 r. 

    liczba uczestników – około 400 osób 

Uroczysty koncert połączony z przeglądem piosenki „ W hołdzie Janowi Pawłowi II”. Na 

szczególną uwagę zasługiwał spektakl „ Świadectwo przebaczenia” w wykonaniu młodzieży 

z teatru „ Maska” działającego w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Wieluniu. 

 

11. Jubileusz Złotych Godów 

      czas trwania – 28.05.2014 r. 

      liczba uczestników – około 70 osób 

Uroczystość Złotych Godów 20 par małżeńskich z terenu gminy Działoszyn. Uroczystość 

uświetniły występy grup działających w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Działoszynie. 

 

12. Spektakl teatralny „ Kopciuszek” 

      czas trwania – 29.05.2014 r. 

      liczba uczestników – około 400 osób 

Spektakl teatralny „ Kopciuszek” zorganizowany przez Przedszkole Publiczne „ Bajka”  

w Działoszynie. W roli aktorów wystąpiły przedszkolaki i ich rodzice. Wspaniała scenografia, 

stroje i dynamiczny scenariusz. Po spektaklu odbył się poczęstunek. 

 

13. Festyn plenerowy 

      czas trwania – 30.05.2014 r. 

      liczba uczestników – około 300 osób 

Festyn plenerowy w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Działoszynie. Podczas 

festynu wystąpiły grupy taneczne zespołu „ Tęcza”. 

 

14. Festyn plenerowy 

      czas trwania – 30.05.2014 r. 

      liczba uczestników – około 400 osób 



Festyn plenerowy „ Rodzinna Jedynka” został zorganizowany przez społeczność Szkoły 

Podstawowej im. Janusza Korczaka w Działoszynie. Podczas festynu wystąpiły wszystkie 

grupy taneczne oraz grupa wokalna działające w Miejsko – Gminnym Domu Kultury  

w Działoszynie. 

 

 

15. „ Dzień Dziecka z wędką” – festyn plenerowy 

      czas trwania – 1.06.2014 r. 

      liczba uczestników – około 300 osób  

Festyn zorganizowany przez PZW- koło nr.3 w Działoszynie, Miejsko – Gminny Domu 

Kultury oraz Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn. Odbyły się zwody wędkarskie, liczne 

konkursy i zabawy z nagrodami. Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na grilla. 

 

16. Przegląd taneczny w Sulmierzycach. 

      czas trwania – 12.06.2014 r. 

      liczba uczestników – około 600 osób 

Starsza grupa zespołu „ Tęcza” brała udział w X Międzygminnym Przeglądzie Grup 

Tanecznych w Sulmierzycach. Swoje umiejętności zaprezentowało 8 grup tanecznych  

z powiatu pajęczańskiego. 

 

17. Rajd rowerowy  

      czas trwania – 25.06.2014 r. 

      liczba uczestników – 15 osób 

Rajd rowerowy członków zespołu „ Tęcza” na rozpoczęcie wakacji. 

 

18. Powitanie wakacji 

    czas trwania – 30.06.2014 r. 

    liczba uczestników – 20 osób 

Zajęcia plastyczne, taneczne oraz sportowo – rekreacyjne dla chętnych dzieci.  

 


