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 DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH 

Miejsko–Gminny Dom Kultury  w Działoszynie  

WOŚP 
  

Już po raz 28. odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Miejsko–Gminny Dom Kultury w Działoszynie 
oraz Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Działoszynie po raz dwudziesty trzeci włączyli się w tą szczytną 
akcję charytatywną. Organizacja XXVIII Finału nie byłaby możliwa bez wsparcia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika w Działoszynie na czele z dyrektor Anną Wolską, która zajęła się zbiórką funduszy. Całośd akcji koordy-
nowały nauczycielki: Justyna Nowakowska, Angelika Miksza, Elżbieta Bzdak oraz Beata Piekarz. Podczas koncertu 
program artystyczny zaprezentowały: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Raciszynie,  Szkolny Klub  
Wolontariatu Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Działoszynie, solistka Magdalena Maciołek, Szkoła  
Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Działoszynie, Przedszkole Publiczne „Bajka” w Działoszynie, Szkoła Filialna 
w Kolonii Lisowice, grupy taneczne MGDK Działoszyn. Podczas XXVIII Finału WOŚP wolontariusze zebrali kwotę  
6 527,60 zł. 
 

Ferie zimowe 
  

Tradycyjnie podczas ferii zimowych Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie przygotował ofertę zajęd  
dla dzieci i młodzieży. Staraliśmy się przygotowad różnorodną ofertę. Przeprowadzono mnóstwo zajęd, animacji, 
konkursów, zabaw sensorycznych, plastycznych, sportowych, zajęd ogólnorozwojowych. Odbyła się wizyta  
policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie. Zorganizowano również wycieczkę autokarową do Parku 
Nauki i Rozrywki w Krasiejowie. Mamy nadzieję, że czas upłynął miło podczas warsztatów dla dzieci i ich dziad-
ków. Jak ważne są wspólnie spędzone chwile, widad było na twarzach uczestników… Podczas ferii nie mogło  
zabraknąd spektaklu teatralnego w wykonaniu aktorów krakowskiego studia Krak Art. Z przyjemnością obejrzeli-
śmy spektakl „Śpiąca królewna”. Gościliśmy również na hali sportowej w Działoszynie, gdzie rozegraliśmy mecze  
i zawody sportowe. Odbyły się mini warsztaty kulinarne „Kochamy słodycze”. Nie zabrakło też zimowych space-
rów oraz projekcji filmowych dla dzieci i dorosłych. 
 

Dzień Kobiet 
  

Mieliśmy zaszczyt wziąd udział w koncercie z okazji Dnia Kobiet zorganizowanym przez burmistrza Miasta i Gminy 
Działoszyn Rafała Draba. 
 

Zajęcia wakacyjne 
  

Organizowaliśmy różnego rodzaju formy wypoczynku. Dzieci uczestniczyły w wielu zajęciach plastycznych, manu-
alnych, sportowych, rekreacyjnych. Nie zabrakło wycieczek, konkursów i zabaw. Z oferty zajęd każdy mógł wybrad 
coś dla siebie. Ich harmonogram był bardzo często modyfikowany w zależności od pogody, liczby i wieku uczestni-
ków oraz ich propozycji. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia kreatywne, zabawy w kodowanie 
oraz makramy. Odbyły się dwie wycieczki rowerowe, podczas których odkrywaliśmy „na nowo” naszą piękną  
okolicę. Było dużo zabaw, animacji, podchwytliwych pytao, gier i konkursów. Mimo wakacyjnego czasu zapoznali-
śmy się z bardzo ważnymi tematami dotyczącymi ekologii i życia dzieci w różnych zakątkach świata. Dużej dawki 
nauki przez zabawę dostarczyły dwa cykle warsztatów wokalnych. Była moc, energia i wspaniała atmosfera. 
Uczestnicy warsztatów nauczyli się śpiewad piosenki „Chodź, pomaluj mój świat” oraz „Do grającej szafy grosik 
wrzud”. Oprócz tego były dwiczenia artykulacyjne, oddechowe, teatralne i ruchowe. Podczas zajęd wakacyjnych 
odbyła się również wycieczka autokarowa do ZOO Safarii w Borysewie. Mieliśmy również przyjemnośd obejrzenia 
dwóch spektakli teatralnych „Pchła krętaczka” i „Przygody świnek” wystawionych przez aktów studia Krak Art  
z Krakowa. Już po raz trzeci udało się zorganizowad Ogólnopolski Zlot Foodtrucków, a także przygotowad dziesięd 
premierowych seansów filmowych wyświetlanych przez zewnętrznego operatora oraz 21 seansów w Klubie  
Spotkao Filmowych. 
 

Festyn plenerowy „Spotkanie z maskotkami” 
  

Zorganizowaliśmy mini festyn plenerowy ph. „Wakacyjne spotkanie z maskotkami”. Festyn odbył się w Parku  
Strażaka. Na najmłodszych czekało wiele atrakcji: pokaz baniek mydlanych, konkurencje sportowe, zabawy i taoce 
z żywymi  maskotkami oraz wiele konkursów.  Dużo śmiechu przyniósł rozegrany między dwoma drużynami mecz 
wodnymi balonami. W tej konkurencji swoimi umiejętnościami mogli się pochwalid również rodzice. Podczas  
festynu bawił się z nami Scooby Doo, Goofy, Królik Bugs, Minionek oraz hit - ogromny Miś znany m.in. z filmu 
„Misiek w Nowym Yorku”. Na zakooczenie wszystkie dzieci mogły odbyd przejażdżkę po parku autem Scoobiego. 
To była dopiero niespodzianka… 
Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie zorganizował wystawę twórczości Jana Posmyka. Młody, zdolny 
człowiek, który tworzy od około 6 lat, jest samoukiem. Działalnośd artystyczną wykonuje amatorsko, gdyż wynika 
to z potrzeby serca. Pasją zaraził się od dziadka, wspaniałego malarza i rzeźbiarza, Józefa Kępioskiego. Pan Janek 
podpatrzył pracę dziadka, spodobało się i zaczęło sprawiad frajdę…. 
 

Wystawa fotograficzna „Wielki Łuk Warty w obiektywie” 
  

To ponad 40 zdjęd ptaków, ssaków, owadów, roślin i krajobrazów. Równie zachwycające, co robione z ukrycia 
portrety ptaków i ssaków w ich naturalnych pozach, są zdjęcia Piotra Dudka wykonane w technice makro. Odkry-
wają one przed nami sekretny świat przedziwnych kształtów roślin, nadają majestatyczności motylom, ważkom 
czy pająkom. Uczą pokory, uświadamiając, że każde stworzenie ma swoje ważne miejsce w złożonym ekosyste-
mie. Jednocześnie zdjęcia te są małymi dziełami sztuki, w których umiejętnie „odmalowane” tło robi czasem więk-
sze wrażenie, aniżeli bohater pierwszego planu. Wszystkie prezentowane zdjęcia powstały na obszarze Wielkiego 
Łuku Warty, który uchodzi za najpiękniejszy i najwartościowszy przyrodniczo odcinek całego biegu rzeki. 
 

Zahulam tak, jak mój ojciec i dziad 
   

Również w naszym ośrodku został przeprowadzony koncert pod nazwą „Zahulam tak, jak mój ojciec i dziad”  
podsumowujący jesienne spotkanie z folklorem, a zorganizowany przez zespół folklorystyczny Trębaczewianie. 
Przygotowanie koncertu było możliwe dzięki dofinansowaniu, jakie zespół pozyskał ze środków Narodowego 
 Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020. Podczas koncertu wystąpili: Zespół Folklorystyczny  
Trębaczewianie, Zespół Regionalny Magurzanie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Bałdrzychowa. Obecna sytuacja 
epidemiologiczna sprawiła, że próbujemy częśd zadao i wydarzeo przeprowadzad w sieci, są to m.in. konkursy, 
spotkania oraz praca zdalna z uczestnikami stałych zajęd. 

 


