
Informacja z działalności 

Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Działoszynie 

- IV kwartał. 

 

1. Wystawa sztuki ludowej 

     czas trwania – 15.10- 15.11.2014 r. 

     liczba uczestników – około 600 osób 
Eksponaty na wystawie pochodzą z międzynarodowej wystawy sztuki ludowej z Rudnik oraz  

od lokalnego koła hafciarek. 

 

2. Wystawa „ Jan Paweł II w słowach i obrazach” 

     czas trwania – 15.10-15.11.2014 r. 

     liczba uczestników – około 600 osób 

Wystawę stanowiły prace, które napłynęły na I Gminny Przegląd Twórczości „ Jan Paweł II 

w słowach i obrazach”. Swoje prace plastyczne i literackie wystawiło 130 osób z 10 placówek 

oświatowo – wychowawczych. 

 

3.  Spektakle teatralne dla dzieci  

     czas trwania – 3.10.2014 r. 

     liczba uczestników – około 500 osób 

Spektakl pt. „ Bajka o kocie w butach” adresowany był do przedszkolaków oraz uczniów 

młodszych klas szkół podstawowych. Spektakl wystawili aktorzy z Katolickiego Teatru 

Edukacji z Krakowa. 

 

4. Spektakl muzyczno – taneczny  

    czas trwania – 10.10.2014 r. 

    liczba uczestników – około 400 osób 

Zaskakujący i wzruszający spektakl muzyczno – taneczny „ Droga do świętości” 

zaprezentowany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej z Raciszyna. 

 

5. Spotkania przedwyborcze 

   czas trwania – 27.10.- 10.11.2014 r. 

   liczba uczestników – około 400 osób 

Łącznie odbyło się 6 spotkań przedwyborczych z kandydatami partii politycznych oraz 

kandydatami niezależnymi. 

 

6. Koncert grupy wokalnej 

    czas trwania – 11.10.2014 r. 

    liczba uczestników – około 70 osób 

Koncert grupy wokalnej w kościele parafialnym zorganizowany w ramach obchodów Dnia 

Papieskiego. 

 

7. Koncert – Narodowe Święto Niepodległości 

   czas trwania – 11.11.2014 r. 

   liczba uczestników – około 200 osób 

Koncert związany z obchodami 96 rocznicy odzyskania niepodległości ph. „ Niepodległa, 

niepokorna” zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka  

w Działoszynie. 

 

 



8. Wystawa „ Jan Sobieski pod Wiedniem” 

     czas trwania – 20.11 – 28.11.2014 r. 

     liczba uczestników – około 150 osób 
Haftowana replika obrazu Jana Matejki wykonana przez 78 wolontariuszy z całej polski  

w tym 7 osób z Działoszyna. 

 

9. Wystawa „ Odkrywamy piękno naszej okolicy” 

    czas trwania – 24.11. – 31.12.2014 r. 

    liczba uczestników – około 200 osób 

Wystawa 33 wielkoformatowych zdjęć przedstawiających bogactwo krajobrazu okolic 

Działoszyna. Wystawa autorstwa p. Bartłomieja Górskiego. 

 

10. Spektakle teatralne dla dzieci 

      czas trwania – 5.12.2014 r. 

      liczba uczestników – około 600 osób 

Spektakl „ Alicja w krainie czarów” adresowany do przedszkolaków uczniów młodszych 

uczniów. Po spektaklach odbyły się spotkania z Mikołajem. 

 

11. Świąteczny Kiermasz Twórczości Artystycznej 

      czas trwania – 14.12.2014 r. 

      liczba uczestników – około 800 osób 

III Kiermasz Świątecznej Twórczości Artystycznej na scenie zaprezentowało się 14 zespołów 

i grup artystycznych. W kiermaszu udział wzięło łącznie 18 wystawców ze stowarzyszeń, 

placówek oświatowych oraz wystawców indywidualnych. 

 

Zestawienie roczne:    

    

Lp. Rodzaj imprezy Ilość Liczba uczestników 

1. Konkurs 6 2260 

2. Prelekcja, wykład 3 305 

3. Festyny plenerowe 3 2100 

4. Wycieczki 3 61 

5. Bal, dyskoteka 1 70 

6. Warsztaty, szkolenia 6 190 

7. Spektakle teatralne 7 2500 

8. Koncerty 8 2870 

9. Wystawy 10 4750 

10. Imprezy integracyjne 8 1270 

11. Współorganizator imprezy 

( poza ośrodkiem ) 

3 440 

12. Seanse filmowe 6 710 

                                   

                                                                                                         Razem – 17526 

 


