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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI MDK  

w roku szkolnym 2014/2015 

 

   MDK prowadzi działalność dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczą, obejmując 

swoim zakresem działań zarówno dzieci i młodzież z miasta Puławy, jak i przede 

wszystkim - powiatu puławskiego. Celem działalności MDK jest kształtowanie                         

i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie ich wiedzy, pomoc                             

w zdobywaniu przez nich umiejętności oraz organizowanie spędzania czasu 

wolnego i rekreacji. 

Placówka realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, 

opiekuńcze, prozdrowotne i rekreacyjne w następujących, stałych formach zajęć:  

wokalno-muzyczne, fotograficzne, teatralne, plastyczne, literackie, kluby 

młodzieżowe – Klub Gier Planszowych i Klub Ekologiczno – Turystyczny. Zajęcia 

odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. MDK prowadzi ponadto organizację 

imprez na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i miejskim o charakterze 

okolicznościowym czy integracyjnym. 

W MDK zatrudniona jest wykwalifikowana kadra: 6 nauczycieli dyplomowanych                         

i dwóch mianowanych.  

        W roku szkolnym 2014/2015  zorganizowano Wojewódzki Festiwal Współczesnych 

Form Tanecznych, Festiwal Przedszkolaka, Powiatowy Konkurs Ortograficzny, 

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie Puławskim, Dziecięce Spotkania Teatralne, 

Biesiada Literacka, Powiatowy konkurs literacki “Babie lato- blaski i cienie jesieni“                 

i “Mój świat - Bogactwo natury”, Festyn z Okazji Dnia Ziemi; Festyn z Okazji Dnia 

Dziecka, Przegląd recytatorski “Witaj wiosno”, Konkurs Krasomówczy “Babciu, 

dziadku opowiedz mi bajkę”, Maraton Fotograficzny we współpracy z Tarnowskim 

Towarzystwem Fotograficznym, Konkurs plastyczny i fotograficzny "Eko-Puławy", 

Narodowe Czytanie Henryka Sienkiewicza. Młodzieżowy Dom Kultury jest ośrodkiem 

integrującym środowisko lokalne. Organizowane są dla dzieci i ich rodzin imprezy 

okolicznościowe z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Święta Rodziny. Tutaj 

kultywowane są tradycje poprzez przeprowadzanie spotkań na Święto Pieczonego 

Ziemniaka, Poszukiwanie Wielkanocnego Zająca, Pierwszy Dzień Wiosny oraz zabawy 

andrzejkowe i spotkanie z Mikołajem. Pracownicy MDK, rodzice i uczestnicy zajęć 

spotykają się także na wspólne kolędowanie.  

     W  roku szkolnym 2014/2015 w zajęciach teatralnych dla dzieci   uczestniczyło 10 

grup: 9 grup  w zajęciach dopołudniowych, a  jedna w popołudniowych.  

Prowadzone były formy: teatr szkolny, teatr żywego planu, „ Skrzat”, teatr żywego 

planu „  Zygzak” oraz teatr obrzędowy. Praca w I semestrze koncentrowała się na 

współpracy z puławskimi szkołami podstawowymi nr 1,2,4. W I semestrze  grupy 

teatralne pracowały nad spektaklami : „ Bajkowy kogel mogel”;„ Król Bul”;„ Bajkowa 
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zabawa”; „Egzamin na królewnę”;„ Zaklęta góra ”, „ Calineczka”;„ Księżniczka na 

ziarnku grochu”;„ Tomek z zimowego okienka”. Spektakle prezentowane były 

rodzicom, babciom i dziadkom z okazji ich święta . Odbyło się 8 premier. Spektakle 

wystawione były 14-krotnie w placówce  dla dzieci z pobliskich szkół i przedszkoli  

oraz w Szkole Podstawowej nr 2, nr 4; w Miejskim Przedszkolu nr 16 i w  Przedszkolu 

Integracyjnym II semestrze zespoły przygotowały spektakle : „Kto powiedział miau?"; 

„Egzamin na królewnę” ;" Król Bul ”;„Tu mnie nie znajdą”; "Księżniczka na ziarnku 

grochu”; „Ja i moja siostra Klara”. Odbyło się 7 premier. Wymienione spektakle   

wystawiono 48 razy na terenie placówki oraz w puławskich szkołach i przedszkolach. 

W placówce spektakle  prezentowane były podczas uroczystości organizowanych    

z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru („Calineczka”, „Bajkowa zabawa”), Dnia Matki 

i Ojca, Dnia Dziecka oraz zakończenia roku szkolnego. Grupa teatralna” Gąsienice” 

wzięła udział w Powiatowym Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych. 

      Efektem pracy teatru młodzieżowego, działającego przy MDK było: 

zorganizowanie spektaklu na Europejskie  Dni Dziedzictwa – Oświecenie i promienie 

– Centrum Informacji Turystycznej wspólnie z  Teatrem Sput 2 – POK” Dom Chemika”. 

Narodowe Czytanie Sienkiewicza w MDK i w puławskim  szpitalu ponadto   pokaz 

pracy spektaklu teatralnego pt. „Skrzydełka” do tekstu  Agnieszki Jokier, w reżyserii  

Huberta Domańskiego i  scenografii  Mateusza  Pędrackiego  w Środowiskowym 

Domu Samopomocy w Puławach z udziałem uczestników ośrodka. Prapremiera 

spektaklu „Skrzydełka” w Środowiskowym Domu Samopomocy w Puławach  na ulicy 

Mickiewicza. Spektakl „Skrzydełka” prezentowany był ponadto w Centrum Kultury              

w Lublinie w ramach Sceny Młodych;  w Młodzieżowym Domu Kultury „ Pod Akacją” 

w Lublinie podczas XXXVIII Prezentacji Teatrów Młodzieżowych pod Patronatem 

Lubelskiego Kuratora Oświaty; w POK ” Dom Chemika” - trzy razy; w Środowiskowym 

Domu Samopomocy w Końskowoli i w Gminnym Ośrodku Kultury w Końskowoli oraz 

na  Warsztatach Terapii Zajęciowej w Puławach. 

    W pracowni literackiej, działającej przy MDK, poza wymienionymi wyżej imprezami 

o charakterze literackim, odbyły się także Warsztaty z twórcą - panią Eliza Rozdobą. 

Spotkania te miały na celu promocje wierszy poetki dziecięcej z Gołębia. Pracownia 

literacka, wspólnie z młodzieżą z Teatru Gdańska 4, zorganizowała ponadto dwa 

spotkania literackie promujące poezję pani Marzeny Romańczuk oraz pana 

Ryszarda Smolaka. Odbyło się także spotkanie literackie „Pamiętam – 10 rocznica 

śmierci Jana Pawła II” we współpracy z Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Puławach 

oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie. 

Efektem stałych zajęć w  ramach Zaułka Literackiego (grupy przedszkolne z MP 2, 

MP 3, MP 18 i MP 7)  były inscenizacje “Oczekiwanie”; “Już święta”;”Bal lal”; 

„Przygoda zajączka”; „Niegrzeczna żabka”. Uczestnicy zajęć Klubu Literackiego 

„Strofka” ( SP 1 - 2 grupy i SP 2 - 2 grupy) zaprezentowały “W świecie wierszy Jana 

Brzechwy”;” Lokomotywę” Juliana Tuwima (Dni Otwarte Szkoły Podstawowej Nr 1                  

i Międzynarodowy Dzień Teatru w MDK; “O panu Tralalińskim” Juliana Tuwima 

(zakończenie roku w MDK I SP nr 1) a także “Nie ma tego złego”. 
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     Pracownia Edukacji Plastycznej realizowała swoje zadania w następujących 

formach: warsztaty plastyczne, papieroplastyka, malarstwo i rysunek, grafika                        

i rzeźbiarstwo, prowadzenie galerii „Piwnica”. W omawianym roku szkolnym  prace 

wychowanków wysyłane na konkursy plastyczne – ogólnopolskie, wojewódzkie                       

i powiatowe otrzymały wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Ptasi Mieszkańcy 

Krainy Wyobraźni"   Wrocław - Emilia Gawrylak oraz wyróżnienie w Wojewódzkim 

konkursie "Mój Anioł" – Krasnystaw - Emilia Gawrylak  

W Galerii Piwnica odbywały się następujące wystawy i ich wernisaże: 

1. Wernisaż Grzegorza Sierockiego (Puławy) Fotografie "Ptasi wędrowcy" 29.09.2014 

2. Wernisaż Katarzyny Kuty (Wola Osińska) ''Wzrastanie'' 8.10.2014 

3. Wernisaż Jakuba Mroczkowskiego (Lublin) „Portret Ojca” 20.11.2014   

4. Wernisaż wystawy Marcina Pecki (Rzeszów) „Co tło'' 15.12.2014  

5. Wernisaż wystawy Dariusza Jaskólskiego (Puławy) – „impresje malarskie'' 

15.01.2015 

6. Wernisaż wystawy zbiorów z kolekcji Jerzego Jabłonki (Puławy) – Ikony Matki 

Boskiej Częstochowskiej 15.02.2015 

7. Wernisaż wystawy K. Gut - Dziwiszek (Puławy) „Pasje” 31.03.2015 

8. Wernisaż wystawy malarstwa Tadeusza Paszki (Nałęczów) – ''Wnętrza kościołów'' 

31.05.2015 

9. Wystawa prac z pracowni edukacji plastycznej i rzemiosł artystycznych 

26.06.2015 

     Praca dydaktyczna z wychowankami w  Pracowni Rzemiosł Artystycznych 

zaowocowała wieloma sukcesami na konkursach o zasięgu lokalnym, powiatowym, 

wojewódzkim i ogólnopolskim. 

1. VI Konkurs plastyczny Jan Paweł II „Świętymi bądźcie” -  POK DOM CHEMIKA 

Maria Antonina Bejna – I nagroda (kat dzieci szkolne), 

Wiktoria Sanecka – III nagroda (kat dzieci przedszkolne). 

2. XIV Wojewódzki konkurs plastyczny „Rodzina – rodzinne pasje” – MDK 

Krasnystaw  

Wiktoria Sanecka – I nagroda (kat przedszkola), 

Adriana Michta – wyróżnienie (kat dzieci szkolne), 

Kacper Stefaniak i Izabela Stefaniak – prace eksponowane na wystawie 

pokonkursowej. 

3. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Choinki Jedynki” – Polskie Radio Program 

Pierwszy 
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Adriana Michta – nagroda główna równorzędna (praca licytowana, 

dochód przeznaczony na Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”). 

4. XX Wojewódzki konkurs plastyczny „Mój Świat” 

Maria Antonina Bejna i Izabela Stefaniak – prace eksponowane na wystawie 

pokonkursowej. 

5. Ogólnopolski konkurs dziecięcego rękodzieła artystycznego i kartki 

wielkanocnej – Młodzieżowe Centrum Kultury W Legnicy 

Izabela Stefaniak – nagroda główna równorzędna (kat dzieci szkolne), 

6. IV Ogólnopolski  konkurs plastyczny „Skarbiec dla Europy”- MDK Katowice  

Zuzanna Michta – praca eksponowana na wystawie pokonkursowej w 

Centrum Kultury Katowice, 

7. Publikacja prac plastycznych w kwartalniku Powiatu Puławskiego – prace do 

wiersza „Wiosna” aut Piotr Barciuk 

autorzy prac: Maria Bejna, Wiktoria Sanecka, Zuzanna Michta, Antoni Węgliński, 

Józef Jakimiuk, Alan Wożniak. 

     Kluby Młodzieżowe : Klub Gier Planszowych  został zorganizowany z inicjatywy 

młodzieży. Gry planszowe stanowią alternatywę dla gier komputerowych i grania 

wirtualnego. Podczas zajęć młodzież grała w gry :ekonomiczne, strategiczne, 

przygodowe, karciane.  Duża ilość gier powstała na podstawię znanych książek 

fantasy  jak i literatury klasycznej  ( trylogia Sienkiewicza)Odbywały się również 

dyskusje porównujące treść książek z gra. Dużym powodzeniem cieszyły się również 

rozgrywki szachowe, warcaby i rozrywkowe gry rodzinne. W ramach Klubu 

Ekologiczno – Turystycznego w roku szkolnym 2014/15 zostały zorganizowane: 

wycieczki do Warszawy – Park Naukowo – Techniczny; Trojanowa – Farma Iluzji; 

piekarni w Kraczewicach oraz  Jesienny rajd pieszy i gry terenowe „Poznaj swoje 

miasto”. 

         Uczestnicy zajęć fotograficznych zaprezentowali efekty swojej pracy na 

Wystawie Zdziwiony 2. Pracownia fotografii współpracuje z Radiem Lublin oraz TVP, 

promując działania MDK. Amadeusz Górski otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta 

Puławy w kategorii Talent Roku. 

          Uczestnicy zajęć wokalno-instrumentalnych wzięli udział w VI Przeglądzie Pieśni 

i Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Ojcu Świętemu”; Szansonadzie; XX Ogólnopolskim 

Festiwalu Kolęd, gdzie Marta Sosik otrzymała II miejsce w kategorii soliści.  

Wychowankowie pracowni muzycznej prezentowali swoje umiejętności na 

warsztatach Gospel w Świdniku, podczas koncertów w Starostwie Powiatowym, na 

rzecz Hospicjum w Puławach; na Dożynkach Powiatowych i Powiatowym Dniu 

Kultury. Ponadto z Okazji Dnia Strażaka, Dnia Dziecka, na festynie z okazji Dnia Ziemi, 

na balu charytatywnym w SOSW. Wokalne występy wzbogaciły spotkania literackie 

w MDK oraz zakończenie roku szkolnego. 
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          MDK w sposób szczególny rozwija różnorodne zainteresowania wychowanków-

uczestników zajęć. Pogłębia i poszerza wiedzę wykraczającą poza programy 

szkolne. 

Stwarza warunki do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej w 

różnych dziedzinach sztuki. Kształtuje poczucie własnej tożsamości i poszanowania 

dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur. Rozwija umiłowanie do 

uprawiania krajoznawstwa i turystyki. 

Realizuje programy edukacyjne i profilaktyczno - wychowawcze. 

Prowadzi edukację artystyczną i rekreacyjną, wypracowuje najbardziej pożądane 

formy pracy pozaszkolnej z wychowankami. Inspiruje amatorski ruch artystyczny, 

naukowy  poprzez organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, wystaw dla 

wychowanków placówki i innej młodzieży szkolnej. 

Współpracuje z placówkami oświatowymi, kulturalnymi i sportowymi na terenie 

miasta i powiatu puławskiego. Nauczyciele Młodzieżowego Domu Kultury dzielą się 

swoją wiedzą i umiejętnościami. Są zapraszani do pracy w komisjach recytatorskich, 

literackich, muzycznych i plastycznych do wielu placówek oświatowych i 

kulturalnych na terenie miasta i powiatu.  


