
 

1 KALENDARIUM IMPREZ 2016/2017 
 

L.p. Termin Nazwa Miejsce Opis 

1. wrzesień 
2016 

 Święto Pieczonego 
Ziemniaka 

MDK Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie 
środowiska lokalnego poprzez wspólną zabawę. Jest jednocześnie 
uroczystym zainicjowaniem roku dydaktycznego w MDK.  

2 
13,14 
wrzesień 
2016 

„Kopciuszek” 

Spektakl teatralny w 
reżyserii Huberta 
Domańskiego 

POK Dom 
Chemika 

Prezentacja dorobku artystycznego teatru Gdańska 4 z MDK Puławy 

3 17 
wrzesień 
2016 

IV Rekreacyjny Rajd 
Rowerowy 

MDK Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz 
zdrowego trybu życia 

4 

Wrzesień 
2016 

Konkurs Fotografii - 
„Piękno Polski” 

MDK Celem konkursu jest: uczczenie 1050 rocznicy Chrztu Polski- 
powstania Państwa Polskiego, rozbudzenie uczuć patriotycznych,  
budzenie dumy ze znaczenia naszej „małej ojczyzny”,  promowanie 
miejsc w których przebywamy, mieszkamy,  rozwój wyobraźni i 
wrażliwości artystycznej 

5 wrzesień/ 
Październik 
2016 

Wystawa Magdaleny Gębal  
– Malarstwo 

Galeria Piwnica 
MDK 

Prezentacja i promocja artystów 

6. 
01 
październik 
2016 

Narodowe Czytanie  

Henryk Sienkiewicz 

„QUO VADIS” 

Galeria Zielona Włączenie placówki w obchody krajowe imprezy 



 

2 7 

13 
październik 
2016 

VI Finał Powiatowego 
Konkursu Wiedzy o 
Regionie Puławskim 

Starostwo 
Powiatowe 

Poszerzenie wiedzy o Małej Ojczyźnie 

 

 

 

8 październik 
2016 

Wystawa Pokonkursowa 
„Piękno Polski” 

Galeria Piwnica 
MDK 

Prezentacja,dorobeku i promocja artystyczna młodzieży jak i piękna 
okolicy . 

9 październik 
2016 

Urodziny Agnieszki 
Osieckiej 

 Rozbudzanie zainteresowań literaturą polską 

10 24-25 
październik  
2016 

Powiatowy Konkurs 
Ortograficzny 

MDK Celem konkursu jest promowanie posługiwania się w piśmie 
poprawną polszczyzną. Wspieranie uczniów zdolnych w poszerzaniu 
i rozwijaniu własnych kompetencji – wyłonienie „ Mistrza ortografii” 

11 październik / 
listopad 2016 

Powiatowy Konkurs 
Literacki  

MDK Konkurs daję możliwość zaprezentowania zdolności literackich 
dzieciom i młodzieży z powiatu puławskiego. 

12 październik 

( raz w mc 
przez cały rek 
szkolny) 

2016 

Turniej szachowy MDK Celem  turnieju jest popularyzacja szachów w środowisku, 
podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny młodzieży,wyłonienie 
młodych utalentowanych szachistów, 

13 październik  

2016 

Dzień otwarty 

-Gry planszowe 

MDK Popularyzacja gier planszowych w środowisku lokalnym. 



 

3 14 
październik 

2016 

Wystawa Fotografii 
otworkowej -uczniów z 
zajęć fotograficznych z 
MDK Puławy 

Galeria Piwnica 
MDK 

Prezentacja i promocja artystów, promocja fotografii. 

15 listopad  

2016 

Andrzejki MDK Podtrzymanie tradycji; zabawy integracyjne 

16 listopad 

2016 

Południe literackie Starostwo 
Powiatowe 

Promocja uzdolnionych twórców oraz propagowanie literatury.  

17 22  

listopad 

2016 

„Z bzów i jaśminów” 

Spotkanie poetyckie 

Biblioteka 
Powiatowa 

Promocja uzdolnionych twórców oraz propagowanie literatury.  

18 listopad 

2016 

Krystyna Szymańska – 
wystawa fotografii 

Galeria Piwnica 
MDK 

Galeria Piwnica MDK 

19 
grudzień 2016 

Mikołajki MDK Jak co roku wspólnie z dziećmi i ich rodzicami oczekujemy tego dnia 
na przybycie Św. Mikołaja uatrakcyjniając sobie czas wspólnymi 
zabawami i tańcami. 

20 
grudzień2016 

Mikołaj Galeria Piwnica 
MDK 

– wystawa okolicznościowa fotografii zebranych od mieszkańców 
Puław dotyczących spotkania z Św. Mikołajem 

21 
grudzień 2015 

Kolędowanie i warsztaty 
plastyczne 

MDK i 
Starostwo 
Powiatowe 

Podtrzymanie tradycji bożonarodzeniowych; wyrabianie sprawności 
manualnych 



 

4 22 grudzień 2016 Konkurs na najładniejszą 
Ozdobę Choinkową 

MDK Użycie i prezentacja rożnych form plastycznych 

23 grudzień2016 Noc z fotografią MDK spotkanie skierowane do uczestników zajęć fotograficznych 

24 styczeń 2017 Promocja twórczości 
Zbigniewa Kozaka  

MDK Promocja twórczości artysty z powiatu puławskiego 

25 styczeń 2017 Wystawa malarstwa 

Moniki Wojciechowskiej 

Galeria Piwnica 
MDK 

Prezentacja i promocja artystów oraz sztuk wizualnych 

26 styczeń / luty 
2017 

Zabawy karnawałowe MDK Podtrzymanie tradycji; zabawy integracyjne 

27 16-29 

styczeń 2017 

Półkolonie zimowe MDK Półkolonie skierowane do dzieci z powiatu puławskiego w wieku   6-
12 lat. Opieka w godzinach od 9.00-15.00. W tym czasie 
zapewniamy gry i zabawy integracyjne, wycieczki, rajdy, wyjścia na 
basen. Udział jest odpłatny. 

28 styczeń -  

czerwiec 2017 

Konkurs krasomówczy 
”Babciu, dziadku, opowiedz 
mi bajkę” 

MDK Umiejętność opowiadania przed publicznością bajek i baśni 

29 luty 2017 Wystawa fotografii 

Łukasza Fedorowicza   

Galeria Piwnica 
MDK 

. Prezentacja i promocja artystów 

30 marzec 2017 Wiosenny Turniej Jednego 
Wiersza 

MDK Prezentacja twórczości własnej 



 

5 31 marzec 2017 Obchody Pierwszego Dnia 
Wiosny 

MDK-ogród Kultywowanie tradycji i zabawy integracyjne 

32 marzec 2017 Przegląd recytatorski dla 
przedszkolaków „ Witaj 
wiosno” 

MDK Impreza dla dzieci w wieku przedszkolnym z powiatu puławskiego. 
Ma na celu popularyzację poezji dziecięcej i zachęcanie do 
publicznych wystąpień. 

33 marzec 2017 Obchody 
Międzynarodowego Dnia 
Teatru 

MDK Włączenie się w obchody ogólnoświatowe imprezy 

34 marzec / 

kwiecień 2017 

„Poszukiwanie 
Wielkanocnego zająca” 

MDK Kultywowanie tradycji wielkanocnych 

35 marzec / 

kwiecień 2017 

Maraton Fotograficzny MDK Promowanie fotografii, spędzenie czasu wolnego w sposób twórczy, 
ukazanie zmienności miejsca w ciągu doby 

36 kwiecień 2017 Dziecięce spotkania 
teatralne 

MDK Impreza skierowana do grup i amatorskich zespołów teatralnych w 
wieku przedszkolnym. Daje możliwość integracji środowiska, 
wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania uzdolnień teatralnych. 

37 kwiecień 2017 Festyn z Okazji Dnia Ziemi Miasto Pobudzanie świadomości ekologicznej wychowanków i mieszkańców 
miasta 

38 kwiecień / maj 
2017 

Gra terenowa „Poznaj moje 
miasto” 

 Miasto Poszerzenie wiedzy o Puławach, promocja regionu 

39 maj / czerwiec 
2017 

Dzień Rodziny MDK Integracja środowisk. 



 

6 40 maj 2017 VII Powiatowy Konkurs 
Wiedzy o Regionie 
Puławskim 

MDK Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. 

Celem jego jest rozwijanie lokalnego patriotyzmu; wzbudzanie 
zainteresowań wiedzą historyczną i geograficzną powiatu 
puławskiego. 

Przebiega on w dwóch etapach. I etap to test pisemny, II etap 
odbędzie się we wrześniu i ma on formę turnieju wiedzy. 

41 maj 2016 Wojewódzki Festiwal 
Współczesnych Form 
Tanecznych 

POK „Dom 
Chemika” 

Festiwal jest artystyczną prezentacją dorobku środowisk tworzących 
ruch tańca współczesnego, oraz okazją do popularyzacji dziecięcych 
i młodzieżowych zespołów tanecznych. 

42 czerwiec 2017 Festiwal Przedszkolaka Skwer 
Niepodległości 

lub  

POK „Dom 
Chemika” 

Festiwal piosenki przedszkolaka jest prezentacją umiejętności 
wokalnych dzieci. 

Okazją do spotkania najmłodszych solistów i ich nauczycieli. Służy 
konfrontacji i wymianie doświadczeń, a przede wszystkim 
rozśpiewaniu dzieci i promowaniu piosenki dziecięcej. W tym roku 
odbędzie się po raz 21. 

43 czerwiec 2017 Festyn z okazji Dnia 
Dziecka 

  

44 czerwiec 2017 Literacki Hyde Park  -  
Biesiada Literacka 

MDK Impreza integrująca pokolenia literatów. Finał konkursu literackiego 
dla dzieci i młodzieży z powiatu puławskiego pt.„ Mój świat” 

 

Ponadto placówka organizuje przez cały rok okolicznościowe zabawy integracyjne dla dzieci i rodziców, urodziny, rajdy i wycieczki promujące 
uroki naszego regionu. W Galerii „Piwnica” odbywają się wystawy plastyczne i fotograficzne , promujące twórczość wychowanków i artystów 
powiatu puławskiego. 

 
 


