
Informacja z działalności  

Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Działoszynie 

w I kwartale 2015 roku. 

 

 

1. Zabawa sylwestrowa dla mieszkańców gminy Działoszyn. 

    czas trwania – 31/1.01.2015 r. 

    liczba uczestników – około 500 osób 

Zabawa z D-jem pod ratuszem. Współudział w organizacji. 

 

2. Koncert kolęd i pastorałek. 

    czas trwania – 11.01.2015 r. 

    liczba uczestników – około 300 osób 

Koncert kolęd i piosenek świątecznych w wykonaniu grupy wokalnej. Koncert odbył się  

w parafii pod wezwaniem NMP w Trębaczewie. 

 

3. I Ogólnopolski Przegląd Kolęd i Pastorałek 

    czas trwania – 17-18.01.2015 r. 

    liczba uczestników – około 500 osób 

I Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Pajęcznie – udział solistów grupy wokalnej.  

Uczestników festiwalu udział wzięło 120 uczestników zarówno indywidualnych, jak i chórów 

oraz zespołów z całej Polski. Na koncert finałowy wyłoniono 20 wykonawców w 4 

kategoriach. 

 

4. Koncert kolęd i pastorałek. 

czas trwania-18.01.2015 r. 

liczba uczestników – około 400 osób  
Kolejny koncert kolęd i piosenek świątecznych w wykonaniu grupy wokalnej działającej  

w MGDK. Tym razem koncert odbył się w kościele parafialnym p.w. św. Marii Magdaleny  

w Działoszynie. Koncert był podziękowaniem organizatorów za udział w Orszaku Trzech 

Króli. 

 

4. Próby grup i zespołów zewnętrznych 

    czas trwania – 20.01.2015 r.  - 23.01.2015 r. 

    liczba uczestników – około 50 osób 

Próby zewnętrznych grup muzycznych, teatralnych i wokalnych przygotowujących się do 

występu podczas Koncertu Karnawałowego.  

 

5. Targi Medycyny Naturalnej  

    czas trwania – 24-25.01.2015 r. 

    liczba uczestników – około 80 osób 

Specjaliści z dziedziny irydologii, kręgarstwa, medycyny naturalnej itp. Wystawili swoje 

stoiska oraz prowadzili dla zainteresowanych wykłady.  

 

6. Koncert Karnawałowy 

    czas trwania – 25.01.2015 r. 

    liczba uczestników – około 300 osób 

W koncercie udział wzięły grupy i sekcje działające w MGDK, uczniowie z placówek 

oświatowo – wychowawczych z terenu gminy Działoszyn oraz zespół folklorystyczny 

Trębaczewianie. 



7. Bajkowe zajęcia plastyczne 

    czas trwania – 2.02.2015 r. 

    liczba uczestników – 15 osób 

Zajęcia plastyczne dla dzieci inspirowane bajkami. 

 

8. Spektakl teatralny dla dzieci 

    czas trwania – 5.02.2015 r. 

    liczba uczestników – około 150 osób 

Interaktywny spektakl dla dzieci pt. „ Zajęcza chatka” w wykonaniu artystów z krakowskiego 

studia Art – Re.  

 

9. Bal przebierańców 

   czas trwania – 5.02.2015 r. 

   liczba uczestników – około 150 osób 

Tańce, hulanki i swawole oraz słodkie „ co nieco” dla dzieci i ich opiekunów. Biletem wstępu 

było przebranie i uśmiech uczestników zabawy. 

 

10. Spotkanie ze strażakiem 

      czas trwania – 10.02.2015 r. 

      liczba uczestników – około 25 osób 

Spotkanie z p. Wolnowskim strażakiem z PSP w Pajęczynie. Podczas pokazu odbył się pokaz 

I pomocy. 

 

11. Mały Master Chef 

     czas trwania – 11.02.2015 r. 

     liczba uczestników – około 25 osób 

Najmłodsi pod okiem instruktorów przygotowywali samodzielnie pasty do pieczywa i sałatki. 

Odbył się konkurs na najpiękniej udekorowaną potrawę. 

 

12. Warsztaty twórcze 

       czas trwania – 12.02.2015 r. 

       liczba uczestników – około 30 osób 

Warsztaty twórcze z redaktorami gazety Kulisy Powiatu. Jak powstaje gazeta, kim jest 

redaktor i jak wygląda jego praca. 

 

13. Koncert zespołu „ PARANOYA” 

      czas trwania – 13.02.2015 r. 

      liczba uczestników – około 90 osób 

Koncert zespołu rockowego Paranoya z towarzyszeniem sekcji dętej. 

 

14. Spektakl teatralny 

     czas trwania – 1.03.2015 r. 

     liczba uczestników – około 50 osób 

Pełen humoru spektakl pt. „ Jak Adam z Ewą” w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum  

z Trębaczewa. 

 

15. Spektakl teatralny  

     czas trwania – 2.03.2015 r. 

     liczba uczestników – około 700 osób 

Spektakl pt. „Alicja z zaczarowanej krainy” dla dzieci wystawiony przez aktorów  



z Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa. 

 

16. Koncert z okazji Dnia Kobiet 

      czas trwania – 8.03.2015 r. 

      liczba uczestników – około 500 osób 

Współudział w organizacji koncertu podczas, którego mogliśmy podziwiać popisy 

uczestników wszystkich grup działających w MGDK. Gwiazdą wieczoru był Ivan 

Komarenko. 

 

17. Spektakl teatralny 

     czas trwania – 9.03.2015 r. 

     liczba uczestników – około 500 osób 

Spektakl teatralny dla dzieci i młodzieży w wykonaniu artystów z agencji Joanna. 

 

18. Powiatowy Turniej Straży Pożarnej 

      czas trwania – 12.03.2015 r. 

      liczba uczestników – około 80 osób 

Powiatowy Turniej Strazy Pożarnej – współudział w organizacji. Oprócz testów pisemnych 

odbyła się pogadanka „ Nie dla czadu” oraz pokaz I pomocy. 

 

19. Koncert grupy wokalnej 

     czas trwania – 19.03.2015 r. 

     liczba uczestników – około 200 osób 

Koncert grupy wokalnej w kościele parafialnym z okazji uroczystości związanych 

z peregrynacją krzyża św. 

 

20. XIII Festiwal Wokalny „ Warta – Song” 

      czas trwania – 21.03.2015 r. 

      liczba uczestników – około 200 osób 

13 edycja festiwalu, w której udział wzięło 48 finalistów w 3 kategoriach wiekowych.  

 

21. II Kiermasz Wielkanocny  

      czas trwania – 21.03.2015 r. 

      liczba uczestników – około 200 osób 
II Kiermasz Wielkanocny z udziałem stowarzyszeń i indywidualnych artystów z terenu 

województwa łódzkiego i śląskiego. 

 

 

 

  

 

 

 

 

   


