
                                                                                                            Działoszyn 4.04.2014 r. 

 

Informacja 

z działalności Miejsko – Gminnego Domu Kultury 

w Działoszynie w pierwszym kwartale 2014r. 

 

 

1. XXII Finał Wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy 

    czas trwania – 12.01.2014 r.  

    liczba uczestników – około 500 osób 

Na scenie zaprezentowały swój program gminne placówki oświatowo – wychowawcze, grupy 

i sekcje działające w MGDK oraz nauczyciele i wychowankowie Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego. Podczas tegorocznego finału kwestowało 34 wolontariuszy. 

Odbyły się licytacje tabletu, obrazów oraz pozycji książkowych o regionie. 

 

2. Wystawa malarstwa p. Katarzyny Wcisło 

     czas trwania – 10.01 – 30.01. 2014 r. 

     liczba uczestników – około 600 osób 

Wystawa rysunki i malarstwa młodej artystki p. Katarzyny Wcisło. Katarzyna Wcisło 

pochodzi z miejscowości Węże. Kasia ma 18 lat. Jest uczennicą technikum budowlanego  

w Bełchatowie. Swoje prace wystawiała m.in. w Bibliotece Publicznej w Bełchatowie, 

Bibliotece Publicznej w Działoszynie czy na festynie ZPK w Wężach. Obrazy wykonane są 

farbami akwarelowymi oraz pastelami. 

 

3. Seanse filmowe  

    czas trwania – 15.01.2014 r. 

    liczba uczestników – około 300 osób 

Wyświetlone zostały dwa filmy. Bajka dla najmłodszych „ Ratujmy świętego Mikołaja”  

w wersji 3D oraz film „ Hobbit. Pustkowie Smauga”. 

 

4. Warsztaty dla dzieci i młodzieży 

     czas trwania – 21.01.2014 r. 

     liczba uczestników – około 30 osób 

Warsztaty dla dzieci i młodzieży ph.” Tradycja jako inspiracja”. Warszaty prowadzone były 

przez panie ze stowarzyszenia „ Kraina Kretej Strugi”. Warszaty poprzedzone były 

prezentacją multimedialną o naszym regionie. 

 

5. Spotkanie ze strażakiem „ Mały ratownik” 

    czas trwania – 22.01.2014 r. 

    liczba uczestników – około 25 osób 

Spotkanie ze strażakami połączone ze zwiedzaniem remizy OSP i pokazem sprzętu 

ratunkowego. Druhowie wygłosili również pogadankę na temat zachowania się w trakcie 

gaszenia pożarów. 

 

6. Blok zajęć dla dzieci 

    czas trwania – 23.01.2014 r. 

    liczba uczestników – około 15 osób 

Blok zajęć dla dzieci. Przeprowadzono zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne oraz sportowe. 

Podczas zajęć odbyły się konkursy muzyczne oraz  popisy taneczne i wokalne. 

 



7. Karnawałowy Bal Przebierańców dla dzieci 

    czas trwania – 24.01.2014 r. 

    liczba uczestników – około 70 osób 
Bal Przebierańców poprowadził wraz z pracownikami MGDK Klaun Ptyś. Dzieci 

zaprezentowały wspaniałe stroje. Oprócz wspólnej zabawy był słodki poczęstunek. Odbyły 

się również konkursy z nagrodami 

 

8. Spotkanie z Klaunem Ptysiem  

    czas trwania - 28.01.2014 r. 

    liczba uczestników – około 30 osób 

Podczas spotkania odbył się pokaz magicznych sztuczek, konkursy oraz wspólna zabawa. 

 

9. Seanse filmowe 

    czas trwania – 29.01.2014 r. 

    liczba uczestników – około 260 osób 

Seanse filmowe zorganizowane w ramach feryjnego planu zajęć. Wyświetlono 3 filmy. 

Najmłodsi obejrzeli bajkę „ Skubani”. Dla starszej widowni adresowane były filmy „ Pod 

mocnym aniołem” i „ Wkręceni”. 

 

10. Warsztaty kulinarne dla dzieci 

     czas trwania – 30.01.2014 r. 

     liczba uczestników – około 35 osób 

Podczas warsztatów uczestnicy zajęć pod okiem instruktorów tworzyli i piekli własne pizze. 

 

11. Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka  

     czas trwania – 7.02.2014. r. 

     liczba uczestników  - około 70 osób 

Spotkanie przedszkolaków z grupy „ Kubusie „ z Publicznego Przedszkola „ Bajka”  

w Działoszynie z zaproszonymi babciami i dziadkami. Były popisy sceniczne, prezenty 

wykonane przez dzieci oraz skromny poczęstunek. 

 

12. Spotkanie z podróżnikami 

      czas trwania – 7.02.2014 r. 

      liczba uczestników – około 250 osób 

Spotkanie młodzieży gimnazjalnej z podróżnikami. Ciekawa opowieść, prezentacja 

multimedialna oraz dyskusja na temat życia podróżników. 

 

13. Koncert charytatywny 

      czas trwania – 14.02.2014 r. 

      liczba uczestników – około 200 osób 
Koncert zorganizowany przez Przedszkole „ Bajka” w Działoszynie. Wystąpiły wszystkie 

grupy przedszkolne. Dochód z koncertu został przekazany dla na zakup specjalistycznego 

sprzętu dla niepełnosprawnej Oliwii Wołoch. 

 

14. Koncert „ Tadeusza nic nie rusza” 

      czas trwania – 16.02.2014 r. 

      liczba uczestników – 100 osób 
Koncert młodzieżowego zespołu „ Tadeusza nic nie rusza”. Zespół gra zarówno muzykę 

własną, folk jak i znane szlagiery. Młodzież ćwiczy w Wieluńskim Domu Kultury. 

 



15. Zebranie Koła Wędkarskiego 

      czas trwania – 19.02.2014 r. 

      liczba uczestników - około 40 osób 
Zebranie członków koła Wędkarskiego. Omawiane były sprawy bieżące oraz planowano 

zadania na nowy sezon. 

 

16. Spektakle teatralne dla młodzieży 

      czas trwania – 25.02.2014 r. 

      liczba uczestników – około 800 osób 

Spektakle dla młodzieży wystawili aktorzy Teatru Narodowego z Wrocławia. Młodzież 

zapoznała się ze sztuką „ Skapiec” i „ Ferdydurke”. 

 

17. Wystawa malarstwa p. Katarzyny 

       czas trwania – 5.03.2014 – 3.04.2014 r. 

       liczba uczestników – około 600 osób 

Wystawa malarstwa p. Katarzyny...Na wystawie znalazły się obrazy olejne, grafika i witraże. 

Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. 

 

18. Wystawa rękodzieła artystycznego 

       czas trwania – 9.03.2014 r. 

       liczba uczestników – około 500 osób 

Wystawa zorganizowana w ramach koncertu z okazji Dnia Kobiet. Wystawiono różne 

przedmioty. Sporym zainteresowaniem cieszyły się ręcznie robione dekoracje i biżuteria. 

 

19. Koncert z okazji Dnia Kobiet 

      czas trwania – 9.03.2014 r. 

      liczba uczestników – około 600 osób 

Program koncertu przedstawiał się bardzo bogato. Odbył się spektakl teatralny „ Ballada na 

trzy biurka” przygotowany przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej z Raciszyna.  

Popisy wokalno taneczne przygotowały wszystkie grupy i sekcje działające w Miejsko – 

Gminnym Domu Kultury. Hitem koncertu był występ kapeli góralskiej „ Beskid”.   

 

20. Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży 

      czas trwania – 14.03.2014 r. 

      liczba uczestników – około 600 osób 

Spektakle przygotowane przez aktorów Katolickiego Teatru Edukacyjnego z Krakowa.    

Spektakle są zawsze bardzo dobrze przygotowane i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. 

 

21. Seanse filmowe dla młodzieży 

     czas trwania – 19.03.2014 r. 

     liczba uczestników – około 350 osób 
Seanse filmowe: zbiorowy dla młodzieży gimnazjalnej oraz seans popołudniowy – wejścia 

indywidualne. Wyświetlono film „ Kamienie na szaniec”. 

 

. 


