Informacja z działalności
Miejsko Gminnego Domu Kultury
w Działoszynie w pierwszym kwartale 2012r.

1. XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
liczba uczestników – około 500 osób
czas trwania - 8.01.2012r., godz. 15.00 – 20.00
Podczas koncertu finałowego zaprezentowały się placówki oświatowo wychowawcze z terenu
gminy Działoszyn, grupy i sekcje działające w Miejsko Gminnym Domu Kultury, oraz
Orkiestra Dęta Cementowni „ Warta”.
W programie artystycznym zaprezentowały się m.in.: Orkiestra Cementowni „ Warta”, soliści
i duety gitarowe, zespół „ Inspiration”, dzieci z Przedszkola Publicznego im. „ Jasia
i Małgosi” z Trębaczewa, uczniowie ze Szkoły Filialnej z Kolonii Lisowice, uczniowie ze
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej z Raciszyna, dzieci z Przedszkola nr. 2 z
Działoszyna, dzieci z Przedszkola „ Bajka” z Działoszyna, uczniowie ze Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka z Działoszyna, zespół „ Tęcza” „ Mini Tęcza” i „ The best of dance”,
chórek „ Do Re Mi”, uczennice ze szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika z
Działoszyna, uczennice ze szkoły Podstawowej im. ks Jana Twardowskiego z Trębaczewa,
oraz uczniowie z Gimnazjum z Trębaczewa.
Zbiórką funduszy zajęli się wolontariusze z Gimnazjum im. Jana Pawła II z Działoszyna,
którzy uzbierali niebagatelną kwotę 10449,14 zł.
2. Wystawa rękodzieła artystycznego
liczba uczestników – około 500 osób
czas trwania - 8.01.2012r., godz. 15.00 – 20.00
Wystawa rękodzieła artystycznego przygotowana została przez p. Halinę Siedlaczyk
z Raciszyna, oraz Ewę Drabik z Zalesiaków. Na wystawie mogliśmy podziwiać przepiękne
hafty, serwety, ozdobne jajka, bombki itp.
Wystawa towarzyszyła koncertowi finałowemu WOŚP. Część dochodu ze sprzedaży
eksponatów zasiliła konto WOŚP.
3. Koncert Jubileuszowy zespołu „ Paranoya”
liczba uczestników – 200 osób
czas trwania – 14.01.2012 r.
Koncert jubileuszowy zespołu rockowego „ PARANOYA”. Koncert odbył się ph. „ Paranoya
w twojej odebrała rozum Ci”. W programie koncertu: zespół rockowy „ Nowa Atlantyda”,
oraz Paranoya i przyjaciele. W trakcie koncertu usłyszeliśmy świetne połączenie muzyki
rockowej z brzmieniem orkiestry dętej.
4. Wystawa kolekcjonerów
liczba uczestników – około 60 osób
czas trwania – 2.02. – 15.02.2012 r.
Wystawa przedmiotów zbieranych przez dzieci. Swoje zbiory zaprezentował Michał Panek.
Na wystawie zgromadzono metalowe figurki smoków umieszczone w specjalnej,
przeszklonej gablocie. O każdym ze smoków można było przeczytać szczegółowe informacje
ze specjalnej księgi. Zbiorom Michała towarzyszyła wystawa obrazów krzyżykowych
autorstwa babci chłopca p. Jadwigi Panek.

5. Bal przebierańców dla dzieci
liczba uczestników – 40 osób
czas trwania – 3.02.2012 r. godz. 16.00 – 19.30
Zabawa w szczególności adresowana była do dzieci uczęszczających na zajęcia w Domu
Kultury. Odbyły się liczne konkursy z nagrodami, był słodki poczęstunek poczęstunek
oczywiście tańce ( głównie przy muzyce dyskotekowej).
Podczas balu wystąpiły osoby zgłoszone do II działoszyńskiej edycji „ Mam Talent”.
6. Wystawa „ Ocalić od zapomnienia”
liczba uczestników – około 600 osób
czas trwania – 4.03. – 10.05.2012 r.
Wystawa starych fotografii i dokumentów przedstawiająca historię szkolnictwa na Ziemi
Działoszyńskiej. Wystawa zorganizowana w ramach edukacji regionalnej. Rozpoczęła cykl
wystaw o podobnej tematyce.
7. Spektakl „ Księżniczka na ziarnku grochu”
liczba uczestników – około 200 osób
czas trwania – 8.03.2012 r.
W MGDK został wystawiony wyjątkowy spektakl „ Księżniczka na ziarnku grochu”.
Autorski spektakl został przygotowany, reżyserowany i wystawiony przez nauczycieli,
rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej z Raciszyna.
8. Spektakl „ Najpiękniejszy świat kobieta”
liczba uczestników – około 30 osób
czas trwania – 11.03.2012 r.
Spotkanie z muzyką i humorem w wykonaniu artystów z teatru „: Małgo” z Częstochowy.
Spektakl adresowany był w szczególności dla Pań z okazji ich święta. Duża dawka humoru,
świetne teksty i nastrojowa muzyka.
9. Koncert Orkiestry dętej Cementowni „ Warta”
liczba uczestników – około 300 osób
czas trwania – 18.03.2012 r. godz. 18.00 – 20.00
Koncert orkiestry dętej ph. „ Orkiestra Cementowni Warta – różne oblicza”. Pierwszy koncert
z cyklu spotkań – Kultura z Cementownią Warta.
Wykonawcami koncertu byli: Orkiestra Cementowni „Warta”, chór Spirit Songs Band, zespół
LDF. Wszystkich wykonawców przygotowuje i prowadzi p. Artur Szczęsny.
10. Prelekcja dla młodzieży
liczba uczestników – 30 osób
czas trwania – 27.03.2012 r. – godz. 12.00
Prelekcja przygotowana i prowadzona przez p. dyrektor MGDK. Tematyką spotkania były
kroniki napisane przez p. Kałużę, oraz historia szkolnictwa na ziemiach działoszyńskich.
W spotkaniu uczestniczyła młodzież ze Szkoły podstawowej ze Szczytów.
11. Festiwal wokalny „ Warta Song”
liczba uczestników- 280 osób
czas trwania – 31.03. 2012 r. – godz. 17.00 – 20.00
W regionalnym Festiwalu Wokalnym „ Warta Song” w br. udział wzięły 23 osoby z 9
ośrodków kultury, oraz szkół. Uczestnicy podzieleni na dwie kategorie wiekowe prezentowali

jedną polską piosenkę. W trakcie obrad jury odbył się pokaz klasyki tańca towarzyskiego
przygotowany przez p. Marzenę Biedroń.

