
 

WYKAZ IMPREZ PLANOWANYCH W MIEJSKIM DOMU KULTURY W MARCU 2014 r. 

 

06.03.2014r. godz. 10.00 - 13.00  

Prezentacja filmów dla młodzieży: „PORTRET DAMY”, „PISTOLET DO WYNAJĘCIA” oraz 

wykład Sławomira Maślakowskiego IPN oraz wystawa IPN. 

Wstęp bezpłatny 

 

07.03.2014 r. godz. 10.00 – 13.00  

Prezentacja filmów dla młodzieży: „KAPŁAN Z SUCHEDNIOWA”, „CUD PRAWDY”  

z komentarzem Sławomira Maślakowskiego IPN oraz wystawa IPN. 

Wstęp bezpłatny  

 

08.03.2014 r. godz. 16.00 

„Powróćmy jak za dawnych lat” – Koncert w Stylu Retro z okazji Dnia Kobiet. 

Podczas Koncertu zostaną rozlosowane upominki dla kobiet.  

Wstęp bezpłatny 

 

08.03.2014 r. godz. 19.00 

Michał Masłoń – Koncert z okazji Dnia Kobiet  

 

 

09.08.2014 r.  

Koncert rapera „Tadek Firma Solo” – wstęp bezpłatny  

 

14.03.2014 r. – Mammografia w MDK  



Na parkingu MDK przy ul. Łukasińskiego 50/68 będą wykonywane bezpłatne badania 

mammograficzne.  

 

20.03.2014 r. godz. 13.00 – 15.00  

„RE:YMONT JEST PRZEDSIĘBIORCZY” – „IKONY SREBRNEGO EKRANU” – IV edycja w ramach 

imprezy spotkanie z Janem Nowickim oraz Muńkiem Staszczykiem 

- Prezentacja najnowszej kolekcji produkcji filmowej szkoły na zlecenie Forum Odbudowy 

Szkolnictwa Odzieżowego  

- Pokaz Mody – efekt współpracy szkoły z firmą Karen Styl 

- Prezentacja nowego filmu promującego szkołę „RE:YMONTUJESZ”  

- Relacja z udziału szkoły w akcji charytatywnej „Pomagamy Julii”  

- Refleksje aktora Jana Nowickiego na temat polskich i światowych gwiazd filmów 

- Prezentacja fragmentów filmów z udziałem najwybitniejszych gwiazd światowego kina  

- Konkursowy pokaz mody kolekcji szkolnej „Ikony srebrnego ekranu”  

- Wręczenie nagród  

 

21.03.2014 r. – termin nadsyłania prac na II Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej 

Dzieci i Młodzieży „Szlakiem Orlich Gniazd”  

Organizatorem  konkursu jest Miejski Dom Kultury w Częstochowie. 

Cel konkursu: 

� prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki,  
� wzbudzenie zainteresowania u dzieci i młodzieży historią i kulturą Wyżyny Krakowsko - 

Częstochowskiej,  
� zachęcenie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu i wykorzystania pieszych 

wycieczek, do poznania piękna szlaku „Orlich Gniazd”, 
� rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej specyficzną kulturą i krajobrazem 

Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej, 
� popularyzacja zabytków architektury miast, miasteczek i wsi regionu krakowsko - 

częstochowskiego, 
� wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych, 
� rozwijanie umiejętności obserwacji oraz przenoszenie zaobserwowanych zjawisk, na 

język sztuki. 
 
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 25 lat  



Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać w 
opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki, do dnia 21 III 2014r. na adres: 
Miejski Dom Kultury  

42- 207 Częstochowa 

ul. Łukasińskiego 50/68 

Komisja dokona oceny prac plastycznych, przyznając nagrody i kwalifikując prace na 
wystawę, w następujących kategoriach wiekowych:  
 
� od 6 - 11 lat,  
� od 12 – 15 lat,  
� od 16 – 25 lat  
Wyniki konkursu, termin wręczenia nagród oraz miejsce wystawy pokonkursowej zostaną 
zamieszczone na stronach internetowych MDK www.mdk.czest.pl , do 30 IV 2014 r.  

 

21.03.2014 r.  

Koncert Edyty Geppert w ramach Festiwalu im. Kaliny Jędrusik 

 

27.03.2014 r.  

„ANALOGOWO”  - wernisaż pracowni fotograficznej  

Wystawa przygotowana przez uczestników zajęć fotograficznych w Miejskim Domu Kultury  

w Częstochowie  

 

28-29.03.2014 r.  

Warsztaty Fotografii Otworkowej – zajęcia organizowane w pracowni fotograficznej 

Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie  

 

31.03.2014 r. – termin nadsyłania prac na Konkurs Fotograficzny „ZDJĘCIE Z TOSTERA” 

Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Częstochowie. 

Celem konkursu jest stworzenie możliwości wyrażania i rozwijania swoich pasji i 

artystycznych zainteresowań związanych z fotografią. 

Nadsyłanie prac do 31.03. 2014 r. 

Rozdanie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej 24.04.2014r. 

Konkurs ma charakter otwarty jest adresowany do wszystkich interesujących się fotografią.  

Każdy z uczestników może nadesłać do 5 fotografii nigdzie wcześniej niepublikowanych i 

nienagradzanych w innych konkursach. 

Technika wykonania prac i tematyka może być dowolna. Ważne aby zdjęcia NIE BYŁY 



WYKONANE lustrzankami lecz innymi rodzajami aparatów fotograficznych, np. : telefony 

komórkowe, łomografy, analogowe, phinole, otworki i inne. 

Zdjęcia w formacie JPG opisane imieniem, nazwiskiem i numerem lub tytułem zdjęcia ( w 

nazwie pliku)  w formie cyfrowej należy przesłać do organizatora. 

Nie należy przysyłać wywołanych fotografii. 

Do przesłanych prac należy dołączyć kartę zgłoszenia, która jest dostępna na stronie 

internetowej MDK w Częstochowie lub w sekretariacie przy ul Łukasińskiego 50/68. 

Prace należy dostarczyć do organizatora  osobiście lub pocztą tradycyjną lub pocztą mailową 

na adres: 

Miejski Dom Kultury 

 w Częstochowie  

ul. Łukasińskiego 50/68    42-207 Częstochowa,  

mdk-foto@wp.pl  

Kontakt w sprawie Konkursu fotograficznego: 

mkoziarz@mdk-czest.pl 
               
 

 

31.03.2014 r.  

SLAIDSHOW PRAC WYBRANYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ FOTOGRAFICZNYCH ORAZ 

ROZSTRZYGNIĘCIE TEMATU MIESIĄCA  

 

4,11,18,25.03.2014 r. godz. 17.00 - AQUA-AEROBIC 

Zajęcia prowadzone na krytej pływalni Miejskiego Domu Kultury, przeznaczone dla osób 

dorosłych.  

Karnet na 4 wejścia (ważny 5 tygodni) kosztuje 60zł, natomiast jednorazowe wejście 20zł.     

 

02/03.2014 r. – Wystawa Pokonkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  

dla Dzieci i Młodzieży „Moja Rodzina’”    

Wystawę można oglądać w Galerii Miejskiego Domu Kultury przy ul. Łukasińskiego 50/68  

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00  

 

INFORMACJA ZAJĘCIACH PROWADZONYCH  

W MIEJSKIM DOMU KULTURY  

 



 

ZAJĘCIA MUZYCZNE, WOKALNE , NAUKA GRY NA INSTRUMENCIE  

Celem zajęć jest rozbudzanie zainteresowań muzycznych, kształtowanie pozytywnej 
motywacji  
w odniesieniu do muzyki, rozwój zdolności twórczego działania za pomocą środków 
muzycznych, rozwój zdolności odczuwania treści emocjonalnych zawartych w utworach 
muzycznych. Uczęszczający na zajęcia poznają świat muzyki – sztuki, która wpływa na nasze 
zmysły za pomocą dźwięków. Poprzez zabawę, ćwiczenia oraz tworzenie i odtwarzanie 
muzyki poznają elementy, które składają się na piękno muzyki: rytm, melodie i harmonie. Na 
zajęciach kształtuje się umiejętność koncentracji, pobudza inwencję twórczą, fantazję oraz 
zdolność przeżywania i pozytywnego odniesienia do muzyki.  
 
ZAJĘCIA PLASTYCZNE 

Pracownia dla uczestników zainteresowanych działaniami plastycznymi. Celem pracy i 
zabawy jest rozwijanie spontanicznej aktywności twórczej, rozbudzanie potrzeby kreacji 
własnej oraz ułatwienie rozumienia sztuki przez osobiste doświadczenia i osiągnięcia w 
dziedzinie plastyki. Uczestnicy zajęć biorą udział w konkursach plastycznych o zasięgu 
miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia 
 
ZAJĘCIA CERAMICZNE 

Pracownia uczestników zainteresowanych plastyką, ceramiką. Posiada własny piec do 
wypału wykonanych prac ceramicznych. Zajęcia rozwijają zdolności manualne, twórcze 
myślenie, rozwijają fantazję i wyobraźnię plastyczną. 
 
ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE 

Pracownia pragnie poszerzać krąg zainteresowanych fotografią, jako dziedziną sztuki, a także 
pogłębiać wiedzę o fotografii. W pracowni odbywają się zajęcia o charakterze 
warsztatowym, gdzie doskonalone są umiejętności związane z procesem obróbki negatywu i 
pozytywu fotograficznego. Uczestnicy zajęć poznają także warsztat fotograficzny od strony 
artystycznej przez analizowanie różnych trendów w fotografii artystycznej, reklamowej i 
prasowej. 
 

ZAJĘCIA DZIENNIKARSKO - LITERACKIE 

Pracownia dla młodych dziennikarzy. Na zajęciach w pracowni można poznać teorię i 
praktykę dziennikarską, nauczyć się pisać teksty informacyjne, reportaże, recenzje, 
przeprowadzać wywiady, zostać wydawcą i redaktorem gazety, opublikować swoje opinie na 
interesujące tematy, zaznajomić się z tajnikami korekty i adjustacji.  
 
ZAJĘCIA CHOREOGRAFICZNE  

Zajęcia prowadzone dla uczestników kochających taniec. Zajęcia prowadzone w różnych 
grupach wiekowych i zróżnicowanych tematycznie. Każda osoba zainteresowana tańcem 
znajdzie coś dla siebie. Są grupy początkujące, grupy dla małych dzieci , grupy dla osób już 
tańczących i grupy zaawansowane. Zajęcia wyrabiają poczucie rytmu oraz koordynację 
ruchową, 
 



ZAJĘCIA MODELARSTWA LOTNICZEGO  

Pracownia dla wszystkich pasjonatów lotnictwa. Uczestnicy począwszy od nauki kreślenia i 
czytania prostych rysunków technicznych, uczą się zasad konstrukcji i techniki wykonywania 
złożonych modeli. 
Forma zajęć technicznych kształcąca zdolności manualne, wyrabiająca cierpliwość i precyzję  
w działaniu. 
Uczestnicy zajęć biorą udział w licznych zawodach i konkursach organizowanych przez 
pracownię, MDK, Aeroklub Częstochowski.  
 
GIMNASTYKA KOREKCYJNA  

Gimnastyka korekcyjna jest prowadzona w MDK zarówno na sali gimnastycznej jak i na krytej 
pływalni. 
Stosowane ćwiczenia są dobrane do rodzaju występującej wady oraz do realizowania celów 
korekcyjnych. Prowadzone ćwiczenia uwzględniają wiek ćwiczących. W grupach dzieci 
młodszych dominuje zabawowa i zadaniowa forma ćwiczeń, a u młodzieży – forma ścisła. 
Gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch został w 
pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Stosowane tu ćwiczenia mają 
przede wszystkim korygować postawę ciała.                
 
ZAJĘCIA KROJU I SZYCIA 

Stanowiska pracy są wyposażone w maszyny do szycia, przybory krawieckie oraz niezbędne 
materiały do ćwiczeń. Podczas zajęć uczestnicy wykonują wiele prac, które wyzwalają 
inwencję twórczy i zapał do samodzielnej pracy. Główne cele zajęć to zapoznanie z rolą i 
funkcją odzieży, wyrabianie wyobraźni przestrzennej, znaczącej w projektowaniu odzieży, 
rozwijanie dobrego gustu podczas projektowania i szycia odzieży, wyrabianie zdolności 
manualnych z zastosowaniem rękodzieła artystycznego przy wykonywaniu, elementów 
zdobniczych stosowanych przy ubiorach wizytowych  
i wieczorowych, zapoznanie z pojęciem - odzież ekologiczna i jej znaczenie dla użytkownika, 
umiejętność korzystania z literatury fachowej, wyrabianie praktycznych umiejętności 
posługiwania się maszynami do szycia oraz zapoznanie się z bezpieczną ich obsługą.  
 
ZAJĘCIA TEATRALNE 

Przeznaczone dla osób dorosłych, seniorów. Podczas spotkań uczestnicy pracują nad 
konkretnym tekstem scenariusza, który akceptuje cały zespół. Warunkiem rozpoczęcia zajęć 
jest zebranie się przynajmniej 5-osobowej grupy . Nie jest wymagane doświadczenie , liczy 
się zapał i systematyczność.  
 

ZAJĘCIA TEATRALNE 

Przeznaczone dla dzieci i młodzieży wpływają na zainteresowanie kulturą i sztuką , wpływają 
na uwrażliwienie na wartości artystyczne. Podczas zajęć uczestnicy są zapoznawani z 
podstawowymi zasadami i technikami pracy aktora – warsztaty aktorskie.  
Przygotowują i prezentują spektakle teatralne.  
 
ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI RELAKSACYJNEJ - JOGA 

przeznaczone dla wszystkich osób powyżej 15 roku życia. Poprzez świadome oddziaływanie 

ruchem na organizm poprawiają kondycję fizyczną i psychiczną, harmonijnie rozwijają ciało i 

umysł, redukują negatywne skutki  stresu i braku aktywności fizycznej. Ćwiczenia te 



wzmacniają, tonują i odnawiają układ ruchu, uczą prawidłowego oddychania, poprawiają 

wydolność krążeniową oraz uspokajają umysł. 

Ta forma rekreacji ruchowej jest dobrą alternatywą dla osób, które pragną w zdrowy  sposób 

korzystać z wszelkich dobrodziejstw ruchu i relaksacji. 

 
 

 
Informacji udziela sekretariat Miejskiego Domu Kultury, 

 ul. Łukasińskiego 50/68, Częstochowa  
pn. – pt.  

w godzinach od 800 do 1600 
telefon /0/ 34 323 12 79    

 
Szczegółowe informacje oraz plan zajęć dostępny jest na stronie internetowej naszej 

placówki www.mdk.czest.pl 
 


