Sprawozdanie z działalnosci MDK - I Półrocze 2010
Informacja merytoryczna o działalności
Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu w pierwszym półroczu 2010r.
Miejski Dom Kultury w pierwszym półroczu 2010 r. to już nie tylko miejsce organizowania
pojedynczych działań i koncertów, ale także miejsce, które swoją wywołuje zmianę społeczną.
Efekt ten osiąga poprzez intensywną działalność kulturalną ( koncerty , wystawy, spotkania,
audycje, wydarzenia, festiwale, kino ), ale także, a może przede wszystkim, poprzez mniej
widoczną , ale istotniejszą część działań instytucji, – poprzez działalność edukacyjną i społeczną.
W minionym półroczu instytucja pracowała, organizując działalność kulturalną i poszerzając ofertę
edukacyjną dla dzieci i dla dorosłych , działając społecznie (współpraca z MOPS, ze
Stowarzyszeniem im. Ks. Niwarda Mussolfa, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie).
Instytucja prowadziła działalność wszechstronną, bo taką wszechstronność działań instytucji
kultury w małym mieście narzucają jako zadanie podstawowe warunki współczesnej cywilizacji.
Świadectwem małej społecznej zmiany jest pozytywny odbiór pracy jednostki przez mieszkańców
miasta. Ta mała zmiana to dla instytucji wielki sukces. Sukces, który w pierwszym półroczu 2010 r.
pozwolił na przejście do kolejnego etapu konsekwentnie prowadzonej modernizacji instytucji –
przygotowania i przeprowadzenia reformy wewnętrznej: usprawnienia zarządzania jednostką
(obieg dokumentów, elektroniczna bankowość, komputerowy system do obsługi księgowości,
uporządkowanie kwestii czasu pracy w instytucji kultury, usprawnienia organizacji pracy w
jednostce poprzez zagazowanie osób pracujących na umowę o dzieło, podejmujących staż.
Rozwiązania te pomagają zarządzać małym zespołem , który realizuje szeroko zakrojoną
działalność kulturalną w dwóch obszarach wymagających w rzeczywistości pracy dwóch odrębnych
zespołów pracowniczych ( kino i organizacja pracy Miejskiego Domu Kultury).Ten etap to bardzo
istotna część pracy Domu Kultury w 2010 r.
Modernizowanie placówki, proponowane nowe przedsięwzięcia kulturalne, przedsięwzięcia o
charakterze biznesowym i nieustanna troska o wysoka jakość świadczonych usług owocują coraz
liczniejszą obecnością mieszkańców na koncertach , imprezach o charakterze kulturalnym i
seansach kinowych. Idą za tym także zwiększone przychody (zwłaszcza z działalności kinowej), co
umożliwia pokrycie wzrastających( wraz ze wzrostem intensywności prowadzonych działań)
kosztów. Większe przychody w przyszłości powinny umożliwić także finansowanie działań o
charakterze edukacyjnym. Tę działalność bowiem, która jest dzisiaj podstawowym wyzwaniem
cywilizacyjnym, zamierzamy rozwijać i na nią przeznaczać znaczną część wypracowanych, czy
pozyskanych ze źródeł pozabudżetowych środków.
1.
W pierwszym półroczu 2010r. jednostka konsekwentnie rozwijała projekt wszechstronnej edukacji
kulturalnej.
- realizowano projekt edukacji teatralnej dla najmłodszych, projekt pt. „Scena Przedszkolaka”,
oferujący najmłodszym mieszkańcom spotkanie z teatrem w Sali kina ,
- kontynuowano projekt edukacji filmowej w ramach „Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej”,

w którym oprócz uczniów ze szkół naszego miasta uczestniczą uczniowie szkół z Chodzieży,
Gościejewa, Gniezna. W zakończonej kolejnej edycji projektu wzięło udział ponad 1.000 uczniów ,
a wszystkie edukacyjne pokazy obejrzało łącznie 10.498 młodych widzów! To znakomity wynik ,
taki , który wysoko stawia nasze kino w rankingu frekwencyjnym kin uczestniczących w projekcie
w całym kraju. Wagrowiec plasuje się tuż za kinami w metropoliach takich jak Kraków, Warszawa,
Poznań, czy Gdańsk.
Wielkie podziękowania, wdzięczność należy się tutaj nauczycielom, którzy koordynują projekt w
szkołach; dziękujemy za to ,że dostrzegli wartość tego edukacyjnego projektu , i że wraz z nimi i
dzięki nim możemy go z tak znakomitym wynikiem kontynuować.
- rozwijały się warsztaty dziennikarskie, przygotowywane przez młodzież pismo – Biuletyn
Informacyjny MDK „Młode Miasto” rozrosło się o kolejne 8 stron i jest starsze o kolejne 6
numerów (numer wakacyjny jest już 16 kolejnym numerem pisma!)
- w związku z obchodami Roku Chopinowskiego uruchomiono projekt edukacyjno-muzyczny
Piramida Chopina. W projekcie udział wzięło łącznie ok. 1900 uczniów!! Głównym założeniem
przedsięwzięcia jest popularyzacja arcydzieł kompozytora oraz poszerzanie kręgu odbiorców
muzyki klasycznej o młodych ludzi. Najważniejszym elementem projektu były koncerty
edukacyjne. Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dwa
etapy spotkań z muzyką Chopina miały charakter nowoczesnego w formie konkursu miedzowego.
- prowadzono zajęcia w ramach Uniwersytetu Wiedzy i Umiejętności dla osób 50 +. Koncerty i
wykłady gromadziły nieodmiennie stałą kilkudziesięciosobową publiczność, a koncerty otwarte ,
na które zapraszano mieszkańców miasto i większą( Koncert muzyki tradycyjnej czy koncert na
gongi i misy tybetańskie).
- prowadzono cykl edukacyjny „Klasyka kina” przypominający arcydzieła sztuki filmowej. W
minionym półroczu w ramach cyklu przypomniano obrazy : „Hair”, „Powiększenie”, „Dersu
Uzała”, „Idź i patrz”, „Czas apokalipsy”,”Obywatel Kane”,”400 batów”,”Casablanka”, „Bonnie i
Clyde”.
- całkowicie nowym przedsięwzięciem edukacyjnym były warsztaty teatralne dla dzieci
prowadzone przez szefową stowarzyszenia teatralno-edukacyjnego „Stacja Szamocin” Lubę
Zarębińską. Młodzież w ramach warsztatów przygotowywała spektakl pt.”Momo” . Spektakl
wystawiono w czerwcu na deskach amfiteatru miejskiego.
- nowym zjawiskiem jest także powołanie do życia grupy muzykującej a capella. Zespół o
dźwięcznej nazwie The Hoor tworzą amatorzy- chórzyści, którzy pod dyrekcją Tomasza
Kotwicy/dyrygenta Chóru Nauczycielskiego/ dzielnie stawiają pierwsze kroki w trudnym rzemiośle
chóralnego śpiewu. Chór ma już za sobą dwa publiczne występy.
2.
W pierwszym półroczu 2010 r. Miejski Dom Kultury zaproponował mieszkańcom miasta
bardzo bogatą propozycję działań kulturalnych. Zrealizowano ponad 70 przedsięwzięć
kulturalnych (koncertów, spotkań, wernisaży, pokazów)! Kulturalna oferta instytucji zawierała
propozycje o charakterze komercyjnym, dostępne dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców,
szczególnie tych, których gusta kulturalne kształtowane są przez środki masowego przekazu, a
także propozycje skierowane do grup miłośników wydarzeń kulturalnych, które wymagają od widza
ukształtowanej wrażliwości artystycznej. Chronologia tych wydarzeń przedstawia się następująco:

01.01 – Koncert Noworoczny w Sali Kina Miejskiego Domu Kultury (impreza biletowana – bilety
w cenie 15 zł). Soliści: Monika Litwin –Dyngosz (mezzosopran) i Wojciech Dyngosz (baryton) ,
Kwartet smyczkowy Arte Con Brio. W programie walce Straussa, kompozycje Bocka (skrzypek na
dachu), Lehara , Kalmana i innych.
01.03 – Uroczystości 5-lecia działalności Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu –
sesja i okolicznościowy program artystyczny w Sali kina Miejskiego Domu Kultury.
01.07 – Klub filmowy – Spotkanie LXVIII- emisja filmu „Mój brat jest jedynakiem”.
01.08 – Koncert „W stronę muzyki tradycyjnej. Koncert na cytrę i kontrabas”. Koncert w
wykonaniu Grzegorza Tomaszewskiego-cytra, Krzysztofa Sameli- kontrabas. W trakcie koncertu
słowo o wartościach i urokach muzyki tradycyjnej wygłosił Grzegorz Tomaszewski.
01.10 – przeprowadzenie XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, - zagrały zespoły
Blue Sound, Bez Jahzgh, 01.14 – Kolejne spotkanie w ramach cykli „Kino dla Pań” – emisja filmu
„Pan od muzyki”.Zebrano 26 510,55 zł, 65 euro, 2 dolary, 729 rubli.
01.13 – inauguracja nowego cyklu filmowego „Swoją drogą”, w cyklu prezentowane są filmy
prezentujące bohaterów realizujących własną drogę życiową, filmy w nieszablonowy sposób
przedstawiające często skomplikowane ludzkie historie, filmy o wysokim poziomie artystycznej
Organizacji.
01.15 – Wernisaż wystawy fotografii „Birdwatching” – przygotowany we współpracy z Zespołem
Szkół Ponadgimnazjalnych nr.2 w Wągrowcu w ramach projektu „Twórczy uczeń”.
01.16 - Koncert rockowy – koncert zagrany w Klubie Neptun, przygotowany w ramach stałej
współpracy z Załoga Wągrowiec. Wystąpili; Polak Rusek i Niemiec, Alen Autopsy, Rover Reverb.
01.17 – Koncert kolęd w wykonaniu Chóru Poznańskie Słowiki (sala kina Miejskiego Domu
Kultury )
01.20 – specjalny pokaz filmu Casablanca
01.21 – Bardzo Młode Miasto - zajęcia plastyczne dla najmłodszych (galeria Miejskiego Domu
Kultury).
01. 21 – Klub filmowy – spotkanie LXIX – emisja filmu „Wino truskawkowe”.
01.22 – Spektakl teatralny dla dzieci – „B 612” – spektakl na motywach „małego księcia”
przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3. W Wągrowcu.
01.26 - 29 – Warsztaty fotograficzne „jak zrobić fotogramy?”/sala na Pietrze Miejskiego Domu
Kultury”. (prace wykonane podczas warsztatów prezentowano podczas wystawy w galerii
MDK).Prowadzący – Lech Szymanowski.
01.26 – Magiczne spotkanie. Recital iluzjonistyczny dla dzieci i dorosłych . Występ iluzjonisty
Jerzego „Jura” Strzeleckiego. Impreza niebiletowana.(Jerzy Strzelecki – nestor polskich
iluzjonistów).
01.28 – Teatrzyk dla najmłodszych „Kolorowy obiad z bajusiami” – sala kina MDK – wstęp
wolny.
01.29 – Projekcja niemego filmu z 1922 r. ”Nosferatu- symfonia grozy” z muzyką na żywo
zespołu Snowman. Koncert zespołu Snowman. Wstęp wolny. Mecenat nad projektem – firma
Lindner.

02.02 – wykład Jerzego Borowczyka (UAM) „ W stronę romantyzmu. O życiu i twórczości Adama
Mickiewicza”. ( w ramach Uniwersytetu Wiedzy i Umiejętności ).
02.04 – Klub filmowy – spotkanie LXX – emisja filmu „Kraina mrozu”.
02.06 – Wernisaż wystawy fotografii Ireneusza Linde „Krajobrazy życia” – galeria MDK (wokół
wernisażu – spotkanie z fotografią ; „Azjatyckie impresje „ – fotografia dokumentalna
przedstawiająca mieszkańców Indii, Nepalu, Bangladeszu, Birmy /autorka Małgorzata Kozędra/
indywidualne konsultacje.
02.09 – spektakl teatralny dla najmłodszych „Tancereczka” ( w ramach projektu „Scena
przedszkolaka” / 2 pokazy/ .
02.11 – emisja filmu „Zakopana Betty” – pokaz w ramach cyklu „Kino dla Pań”.
02.13 – inauguracja warsztatów teatralnych dla dzieci – prowadzi Luba Zarębińska – Stacja
Szamocin ( w ramach warsztatów edukacja i prace nad spektaklem „Momo”). /Spotkania w cyklu
cotygodniowym/.
02.13 – specjalny pokaz filmowy filmu „Mikołajek . Seans z wydawnictwem Znak. Wśród
uczestników rozlosowano atrakcyjne nagrody ufundowane przez Wydawnictwo Znak i Księgarnię
Muszyńscy.
02.13 – filmowe spotkanie specjalne – pokaz filmu „Monari” (film Łukasza Augustyniaka i
Kaspra Piaseckiego). Po pokazie wystawa zdjęć z wyprawy do Afryki i spotkanie z autorami filmu.
02.14 – koncert „Wokół tanga” . wystąpił zespół La Fonica Quartet z utworami Piazzoli
,Rodrigueza, Gardela. Przygotowano wespół z firmą Kia Ora. (impreza biletowan – cena biletu – 15
zł. Komplet publiczności. Sala Kina MDK) .
02.18 – Klub filmowy ,spotkanie LXXI – emisja filmu „Cichy chaos”.
02. 27 – inauguracja kursu Tańca towarzyskiego dla dzieci, dla dorosłych i dla Pań ( tango
argentyńskie, taniec towarzyski, salsa, salsa solo. Latino Solo). Współpraca ze szkołą tańca Balance
z Poznania.
03.02 – wernisaż wystawy I Dziecięcego Przeglądu Sztuk Wizualnych (prezentacja prac dzieci –
malarstwo, rysunek, grafika, fotografia).
03.03 – warsztaty z ekonomii życia codziennego (propozycja w ramach UWiU przygotowana
wespół z pracownikami BZ WBK).
03.03 – Koncert z opowieścią o Chopinie – wystąpili :Paweł Mazur- fortepian, Tomasz Lisiecki –
Wiolonczela, Marcin Sompoliński – porywający wykład.(Koncert w ramach projektu włączającego
MDk w obchody Roku Chopinowskiego „I like Chopin”)./wstęp wolny/.
03.04 – Klub filmowy. Spotkanie LXXII. Emisja filmu „Wędrowne ptaki” .
03. 07 – Spektakl teatralny „Shirley Valentine” – w roli tytułowej Izabela Noszczyk – sala kina
MDK, impreza biletowana, cena biletu – 15 zł.
03.08 – wieczór z filmem „Zatańcz ze mną” – seansowi towarzyszył pokaz tańca i losowanie
licznych nagród ( udział w projekcie firm; Wydawnictwo Otwarte, Sportownia Fitness, Hotel
Ppietrak, Firma Avon, Cukiernia Królewska, Pizzeria Mexicana, Styl Spa, Willisch cafe, Bank
Zachodni WBK, Księgarnia Muszyńscy, M Punkt, Szkoła Tańca Balance).
03.09 – spektakl dla przedszkolaków w ramach projektu „Scena przedszkolaka” – „O Jasiu co
po świecie wędrował” (2 pokazy) .

03.15 – występ kabaretowy Marcina Dańca – 2 spektakle – impreza biletowana, zorganizowana
wespół z Agencją Dete
03.18 – Klub Filmowy , Spotkanie LXXIV – emisja filmu „Papierowy żołnierz”,
03.20 – Spektakl premierowy sztuki 6457 na motywach sztuk Harolda Pintera. Spektakl
przygotowany przez Teatr Variete pracujący przy Miejskim Domu Kultury. /Sala kina MDK – wstęp
wolny – komplet publiczności /
Spektakl ten brał udział w X Regionalnym Mityngu Teatralnym im. Sławka Kuczkowskiego w Gnieźnie i
zdobył I nagrodę – Nagrodę specjalną im. J. Bogusza dla największego objawienia mityngu!
Mityng trwał 2 dni, od 8 do 9 kwietnia, rywalizowało 14 zespołów teatralnych, m. in. z Poznania,
Inowrocławia, Czerwonaka, Tczewa, Trzcianki, Goleniowa i samego Gniezna.
W jury zasiadali: Klaudiusz Święcicki – dziekan Wydziału Kulturoznawstwa GWSHM Milenium, Jarosław
Mixer Mikołajczyk – wice dyrektor, kierownik artystyczny Centrum Kultury „Scena to dziwna” oraz Tomasz
Kujawski – instruktor teatralny, szef Teatru Dramat. Przeglądowi, jak co roku, towarzyszyła przyjazna
atmosfera, jury starało się znaleźć w każdym spektaklu ciekawe elementy, dostrzec nietypowe pomysły i
rozwiązania sceniczne. Spektakl „6457” zebrał bardzo pochlebne opinie, jury . było pod wrażeniem
perfekcjonizmu oraz gry Patrycji Serwatki.

03.20 – spotkanie z arcymistrzem szachowym (spotkanie teoretyczne i symultana szachowa).
Arcymistrz – Włodzimierz Schmidt – siedmiokrotny mistrz Polski w szachach , wybitny trener i
działacz/Galeria MDK/
03.23 – specjalne pokazy nagrodzonego w Cannes Złotą Palmą filmu „Biała wstążka” (tylko 2
pokazy).
03.24 – Spotkanie z diaporamą – prezentacja nagrodzonych diaporam cyfrowych IV
Ogólnopolskiego Festiwalu Diaporamy cyfrowej 2009./galeria MDK/ Impreza zorganizowana
wespół z Fotoklubem Zamek w Szczecinie.
03.25 – kolejne spotkanie w ramach cyklu „Kino dla Pań” – emisja filmu „8 kobiet”.
03.26 – Koncert pt.”Życzę ci miłości”. W programie Katarzyna Matuszak- wokal, Piotr Salaber
– fortepian. Wstęp wolny – obowiązywały wejściówki./sala kina MDK/.Koncert organizowany ze
wsparciem finansowym firmy Lindner.
03.30 – Rozstrzygnięcie X Powiatowego Konkursu Plastycznego na Palmę Wielkanocną i
otwarcie wystawy pokonkursowej /galeria MDK/.
04 .07/09 – inauguracja projektu edukacyjnego pt. „Piramida Chopina” – eliminacje
konkursowe dla szkół podstawowych , gimnazjów i szkół średnich. /sala kina MDK/. W projekcie
udział wzięło łącznie ok. 1900 uczniów!! Projekt Piramida Chopina to atrakcyjne wydarzenie
Edukacyjno-kulturalne. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest popularyzacja arcydzieł
kompozytora oraz poszerzanie kręgu odbiorców muzyki klasycznej o młodych ludzi.
Najważniejszym elementem projektu były koncerty edukacyjne. Projekt dofinansowany przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

04.13 – spektakle dla najmłodszych w ramach projektu „Scena przedszkolaka”, spektakl „Pan
Huczek”.
04.14 – specjalny, przedpremierowy pokaz filmu „Obywatel Kane”/kino MDK/ Słowo wstępne
wygłosił Edward Pawlak. Impreza niebiletowana.
04.16/19 – spotkanie z twórczością Wojciecha Jerzego Hasa, emisja filmu „Rękopis znaleziony
w Saragossie”. (spotkanie w ramach cyklu 100 lat polskiego filmu” – spotkanie prowadziła Iwona
Grodź, filmoznawca.
04.20 – 2 pokazy spektaklu Teatru Variete „6457” – spektakle dla młodzieży gimnazjalnej i
licealnej.
04.20 – seans filmu dokumentalnego pt.”Epidemia miłości”. Pokaz w ramach UWiU – film
dokumentalny o wojennych miłościach, o małżeństwach zawartych w pierwszych miesiącach
Powstania Warszawskiego.
04.21 – Drugie spotkanie z diaporamą/galeria MDK/ - pokazy nagrodzonych diaporam
cyfrowych.
04.22 – Koncert zespołu Dom o zielonych prograch ( w ramach obchodów 100 lecia Związku
Harcerstwa Polskiego – impreza Harcdoba) – impreza niebiletowana./sala kina MDK/.
04.25 – Koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo, /sala kina MDK/, impreza biletowana,
komplet publiczności.
04.27 – kolejna odsłona projektu „Kino dla Pań” – film „Wyznania zakupoholiczki”.
04.27 – ogłoszenie przetargu na dostawę przenośnej kompletnej sceny z zadaszeniem
dwuspadowym dla Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu ( nr ogłoszenia 98721 -2010).
04.29 – Klub filmowy – spotkanie LXXVI – film „Tureckie owoce”.
04.30 – wernisaż wystawy „Prof. Władysław Jewsiewicki.Poczatkikina.pl”./galeria MDK/
Wystawa kończyła trwający rok cykl imprez pt”100 lat polskiego filmu”.Wystawie towarzyszyła
instalacja stereoskopowa pozwalająca zanurzyć się w atmosferę starego kina.
05.01 – Koncert „Na rosyjską nutę” w ramach przygotowywanej przez MDK Majówki
Europejskiej. Koncertował zespół „Bajkał Kozacy”/amfiteatr Miejski/.w programie perły
rosyjskiej i ukraińskiej muzyki ludowej.
05.01 – inauguracja projektu „Ciemna kawiarnia. Cafe Dunkel” /budynek MDK/Polskoniemiecki projekt na rzecz osób niepełnosprawnych.Impreza przygotowana przez MOPS przy
współpracy MDK.
05.02 – Koncert „Na grecką nutę”, festyn europejski w amfiteatrze miejskim. Koncert zespołu
„Grecka Grupa Dimitris Zorbas”.

05.05 – inauguracja działań nowej grupy fotograficznej „Grupa Aktywności Fotograficznej
Odbitka” pracującej przy Miejskim Domu Kultury./grupa ma charakter otwarty, dokumentuje
wszystkie wydarzenia kulturalne prowadzone w i przez Miejski Dom Kultury w Wągrowcu/.
05.05 – rozstrzygnięcie przetargu na dostawę sceny mobilnej – dostawca sceny została Firma
Athletic z Kluczborka. Złożono także zamówienie na dostawę 200 m. barierek ochronnych.
05.14 – Ligatura Wągrowieckie spotkania komiksowe- impreza dla miłośników komiksu/galeria
i kino MDK/. W programie wernisaż wystawy komiksowych plansz, prezentacje filmów
animowanych młodych twórców z Węgier,Czech , Słowacji,pokazy filmów dokumentalnych ,
giełda komiksu, pokaz filmu dla dzieci „Spirited away”, graffiti jam- Ściana komiksu- /Os.
Wschód/ .
05.20 – Kino dla Pań, film „Narzeczony mimo woli”,
05.21 – Koncert „W tonacji serca” z udziałem gongów i instrumentów archaicznych./sala kina
MDK , w ramach UWiU, koncert otwarty dla mieszkańców /.Koncertowi towarzyszył wykład
Doroty Pasalskiej o uzdrawiającej mocy gongów.
05.21 – wernisaż wystawy fotografii Arta Haegenbartha „Tybetańska księga żywych”.
Wystawa prezentowana do 12 czerwca/galeria MDK/ Zdjęcia z pobytu w Tybecie.
05.24 – spektakl „Będzie tylko lepiej” w ramach projektu „Z Tespisem po Wielkopolsce”. W
rolach głównych Marek Siudym i Jacek Kałucki. Impreza niebiletowana- wejściówki.
Sponsorem projektu był Bank PKO SA./sala kina MDK – komplet publiczności/
05.25 – pokaz specjalny filmu „Była sobie dziewczyna”. Pokaz dla nauczycieli – opiekunów i
koordynatorów projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej./kino MDK, seans zamknięty/.
05.28/29/30 – Festiwal Aura
- 28.05 –plenerowy pokaz filmu „Into The Wild” (pokaz w Ośrodku Edukacji Leśnej)
- 29.05 – koncert w Amfiteatrze – zespoły Tides From Nebula , Letters From Silence
-30.05 – koncert w Amfiteatrze – zespoły Yerlam, Bezjahzgh
Przed i w trakcie koncertów w ramach Festiwalu w ramach akcji ‘młodzi dla ofiar powodzi”
zbierano środki czystości , żywność, wodę .Zebrane dary przekazano proboszczowi parafii pw.
Świętego Wojciecha.
Mecenat nad projektem objął Eurobank.
06.01 – Dzień Dziecka – projekt Lumikulu Kołysanki Hulanki do słuchania na głośno dla
rockandrollowych rodziców którzy nie chcą dorosnąć, oraz ich dzieci małych średnich i
dużych /ze względu na warunki atmosferyczne – impreza w Sali kina MDK/

W tym samym dniu rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci „Mama tata i ja”
06.06 – przedstawienie „Momo” – spektakl przygotowany przez uczestników warsztatów
teatralnych prowadzonych w MDK przez Lubę Zarębińską ze Stowarzyszenia teatralnego
Stacja Szamocin. Przedstawienie pokazano w Amfiteatrze Miejskim dla publiczności
zgromadzonej podczas występów na imprezie „Najmłodsi dla miasta”.
06.10 – uroczyste podsumowanie konkursu „Stop narkotykom Bądź mądry- nie bierz”.Oceniano
prezentacje multimedialne poświęcone profilaktyce narkotykowej. W konkursie brało udział 56
prezentacji./galeria MDK/
06.16 – wernisaż wystawy prac konkursowych z X Ogólnopolskiego Ekologicznego
Konkursu Plastycznego „Ekoimpresje 2010”, wręczenie nagród /galeria MDK/ Grand Prix dla
Michaliny Pietrykowskiej z Wągrowca.
06.23 – otwarcie lata imprezą na plaży miejskiej „Clubowe Jany” – światło , dźwięk, , lasery,
clubowa atmosfera.
06.25/26/27 – Młode Miasto Festiwal – trzy dni muzycznych imprez na targowisku przy
ul.Gnieśnieńskiej.
-25 06 – koncerty zespołów:Masala,Fisz Emade Tworzywo, Sofa i występy młodej
muzycznej sceny
- 26 06 – koncerty zespołów:Świetliki,Komety,Lost Soul, 1125, i występy młodej
muzycznej sceny,
- 27 06 – koncerty zespołów Folk Machina, Psio Crew, Village Kollektiv i gwiazdy
festiwalu „Kapeli ze Wsi Warszawa”
Impreza biletowana. Przygotowana z myślą o młodzieży . Nie okazała się komercyjnym sukcesem.
Bez wątpienia była jednak sukces organizacyjnym. W komentarzach podkreślano znakomitą
organizację przedsięwzięcia.

3.
Kino Miejskiego Domu Kultury kontynuowało dobrą passę z poprzednich miesięcy. Rzetelność
we współpracy z dystrybutorami filmów (umożliwiająca granie filmów premierowo lub krótko po
premierze), ciągła troska o jakość usług świadczonych w kinie sprawiają, że statystyki naszego
kina wyglądają imponująco. Począwszy od grudnia 2009r. każdego miesiąca grany jest premierowo
film, co sprawia, że widzowie coraz częściej wybierają rodzime kino zamiast podróży na seans do
dużego miasta. Świadczy o tym liczba seansów i liczba widzów w kinie MDK w minionym
półroczu: wyświetlono 85 filmów na 307 seansach! ( dla porównania w drugim półroczu 2009r.
wyświetlono 66 filmów na 220 seansach). Filmy te obejrzała prawie trzynastotysięczna
publiczność (12.908 widzów)! /liczby te nie obejmują seansów edukacyjnych(NHEF) i innych
zamkniętych pokazów/.

W minionym półroczu kino wyszło z propozycją nowego cyklu filmowego – kolejnego po znanych
już i kontynuowanych; cykl pt.”Swoja drogą” ukazuje kino nietuzinkowe, dające do myślenia bądź
to poprzez prezentację bohatera idącego „swoją drogą”, bądź poprzez reżyserską wizję świata, z
która wymagający widz ma szansę zetknąć się w kinie. Cykl kina ambitnego. Propozycja elitarna,
gromadząca nieliczną grupę stałych uczestników.
Kontynuowano z powodzeniem istniejące cykle: „Kino dla Pań”, Klub Filmowy, Klasyka
kina, Kino rosyjskie, Kino polskie, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (na temat znaczenia
NHEF w punkcie 1. Sprawozdania).
W maju zakończono trwający rok cykl pt.”100 lat polskiego filmu” .Cykl kończyły projekcje
filmu „Rękopis znaleziony w Saragossie”. Materiał zarejestrowany podczas spotkań posłużył do
przygotowania krótkiego filmiku, który prezentowany jest przed seansami w kinie MDK pt. „10o
lat polskiego filmu. Wagrowiec 2009/2010”.Projekt dofinansowany był przez Filmotekę Narodową.
W czerwcu zamontowano w kinie nowe obiektywy. To kolejna inwestycja zwiększająca komfort
odbioru obrazu filmowego w kinie. Zakup tych obiektywów możliwy był dzięki przyznanej na
realizację zadania dotacji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

4.
W minionym półroczu oferta kulturalna Miejskiego Domu Kultury poszerzyła się o kilka
nowych propozycji:
- młodzieży zaproponowano nowe przedsięwzięcie plenerowe , imprezę o charakterze filmowomuzycznym. Projekt pomyślany jako przedsięwzięcie jednorazowe spotkał się z dużym
zainteresowaniem i będzie kontynuowany. Mowa o Festiwalu Aura 28-30 maja 2010 – połączeniu
pokazu filmowego w plenerze z cyklem koncertów muzycznych odpowiadających nastrojem
prezentowanemu filmowi.
„Aura” odbiła się echem także poza granicami miasta. Młodzieżowa Rada w Radomiu zamówiła
imprezę w identycznym kształcie i chce ją zaprezentować mieszkańcom na rynku swojego miasta.
- mieszkańcom reprezentującym różne grupy wiekowe zaproponowano projekt edukacyjnomuzyczny „I like Chopine”. To propozycja przygotowana z myślą o obchodach roku
chopinowskiego. Z myślą o najmłodszych uczestnikach projektu zrealizowano przedsięwzięcie pt.
„Piramida Chopina” , dla dorosłych przygotowano cykl koncertów chopinowskich (pierwszy z nich
odbył się 3 marca w ramach UWiU).
- nowością w pierwszym półroczu 2010r były także Wągrowieckie Spotkania Komiksowe
Ligatura Wagrowiec 2010. Impreza dla miłośników komiksu sztuk pokrewnych. Dla miłośników
komiksów przygotowano wernisaż wystawy komiksowych plansz, prezentacje filmów
animowanych młodych twórców z Węgier, Czech , Słowacji, pokazy filmów dokumentalnych ,
giełdę komiksu, pokaz filmu dla dzieci „Spirited away”. Imprezą towarzyszącą było graffiti jam„ Ściana komiksu” – malowanie ściany na Os. Wschód .(powstały atrakcyjne murale). Impreza
będzie kontynuowana iw kolejnych edycjach wzbogacana o nowe elementy. (koordynacja imprezy
– Daniel Hilbrecht)

- odnotowania wymagają dwie nowe inicjatywy w obszarze działalności warsztatowej
Miejskiego Domu Kultury:
1) zainaugurowała działalność nowa grupa fotograficzna „Grupa Aktywności Fotograficznej
Odbitka”. Grupa pracuje przy Miejskim Domu Kultury, ma charakter otwarty, tzn. może do niej
przystąpić każdy fotografujący i pragnący skonfrontować swoją wiedzę n temat fotografii z wiedzą
innych amatorów. Grupa w zamian za miejsce do ospotkań i urządzenia umożliwiające zajęcia
praktyczne dokumentuje wszystkie wydarzenia kulturalne prowadzone w i przez Miejski Dom
Kultury .(modelowy przykład współdziałania )
2) zainaugurował działalność nowy zespół wokalny. Grupa nazywa się The Hoor, prowadzona
jest przez dyrygenta chóru nauczycielskiego, Tomasza Kotwicę.
5.
Pierwsze półrocze 2010 r. to także kilka nowych inwestycji.
- pierwsza z nich to zakup całkowitej, mobilnej, sceny z zadaszeniem dwuspadowym. W wyniku
ogłoszonego przetargu wyłoniono producenta i dostawcę sceny. Urządzenie po raz pierwszy miało
okazję pracować 12 czerwca podczas Festynu Rodzinnego zorganizowanego przy Kościele Farnym.
W całej okazałości scena zaprezentowała swoje walory podczas Festiwalu Młode Miasto. Udany
zakup, trafiona inwestycja, doskonałe narzędzie pracy, oszczędności z tytułu wynajmu sceny w
przyszłych sezonach , szansa na stworzenie sezonowych miejsc pracy dla trzech osób, możliwość
zwiększenia przychodów przez instytucje poprze wynajem urządzenia. ( w bieżącym sezonie scen
kilkakrotnie będzie „pracować” poza granicami miasta).
- kolejna inwestycja to zakup barierek ochronnych (stalowych i aluminiowych). Zakupiono 80
płotków o łącznej długości 200 m. Nieoceniona pomoc przy zabezpieczeniu imprez plenerowych.
Sprawdzian podczas Festiwalu Młode Miasto na placu targowym, ul. Gnieźnieńska 47.(25/27 06
2010).
- kupiono także (przy wydatnym wsparciu finansowym Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej)
nowe obiektywy systemowe do projekcji filmów 35 mm w kinie Miejskiego Domu Kultury.
Obiektywy w znacznym stopniu poprawiły jakość odbioru obrazu filmowego w kinie MDK
6.
Nie zmienił się w opisywanym półroczu zakres działania stałych sekcji Miejskiego Domu
Kultury. Ze względu jednak na ilość i jakość nowych przedsięwzięć szczegółów pracy tych sekcji (
wyjazdy chóru nauczycielskiego, specjalne okolicznościowe spotkania Klub Srebrna Nić ,
uczestnictwo grupy taneczno-marszowej Fart w uroczystościach, występy orkiestry, zawody w
których udział bierze sekcja szachowa, wyjazdy członków klubu PTTK i inne) w sprawozdaniu tym
nie podajemy, traktując je jako stałe elementy pracy Miejskiego Domu Kultury.
Podkreślić jednak należy i uwidocznić w sposób szczególny sukces grupy teatralnej Variete
pracującej przy Miejskim Domu Kultury a prowadzonej przez Katarzynę Kuczerepę-Budzyńską.
Przygotowany przez Teatr spektakl („6457”) brał udział w X Regionalnym Mityngu Teatralnym im.
Sławka Kuczkowskiego w Gnieźnie i zdobył I nagrodę – Nagrodę specjalną im. J. Bogusza dla
największego objawienia mityngu! Spektakl „6457” zebrał bardzo pochlebne opinie, jury było pod
wrażeniem perfekcjonizmu oraz gry Patrycji Serwatki.

7.
W pierwszym półroczu 2010 r. powołano do życia Klub Przyjaciół Kultury i Edukacji . Racją
istnienia Klubu jest skupienie wokół instytucji grona ludzi gotowych wspierać edukacyjną
inicjatywę Miejskiego Domu Kultury. Osoby zgłaszające swój udział w Klubie deklarują stałą
pomoc finansową w postaci comiesięcznych składek. Ze składek tych finansowane są warsztaty
edukacyjne lub artystyczne dla dzieci i młodzieży ( w tym półroczu warsztaty Teatralne). Nawet
niewielka ilość instytucji, firm, czy osób prywatnych mogących zaoferować takie wsparcie
przyczynia się do prawdziwego rozwoju kulturalnego miasta. Fundusze w taki sposób zgromadzone
sprawiają, że przydomek „Miejski” w nazwie Domu Kultury oznacza działanie prawdziwie
miejskie czyli naprawdę wspólne, powszechne, , „nasze”.
Osoby i Firmy, które staja się mecenasami edukacyjnych działań dla dzieci i młodzieży otrzymują
Kartę Przyjaciela Kultury i Edukacji.
Wągrowiec, 2010-07-27

