Informacja merytoryczna o działalności Miejskiego Domu Kultury
w Wągrowcu w pierwszym półroczu 2012r.

Sprawozdanie z najważniejszych wydarzeń z
dziedziny kultury, sztuki, edukacji i życia społecznego zrealizowanych w pierwszym
półroczu 2012r. z inicjatywy Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu, bądź z
udziałem instytucji.

W wyniku cywilizacyjnych przemian kultura stała
się podstawowym zasobem, z którego jednostki i całe społeczności czerpią, by
budować swoją tożsamość i podmiotowość. Jesteśmy przekonani,że źródła rozwoju
każdego miasta tkwią także w kulturze. To od niej zależy duch przedsiębiorczości,
kreatywność i innowacyjność, akceptacja ryzyka, zdolność do współpracy. Tych
umiejętności szczególnie dziś potrzebuje każde miasto. Jesteśmy przekonani, że
kultura może być „miękką siłą” wyzwalającą obywatelską aktywność i być
czynnikiem rozwoju miasta. Misją naszej instytucji jest zatem pomnażanie tego
podstawowego społecznego zasobu jakim jest kultura, a realizujemy ją poprzez
wszechstronną, wielokierunkową działalność kulturalną, edukacyjną i społeczną.
Poniższe sprawozdanie dokumentuje te działania w pierwszym półroczu 2012r.
W opisywanym okresie instytucja zrealizowała około 90 przedsięwzięć o charakterze
artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym i społecznym. Rozwijała działalność
kinową, wyświetlając kinowe premiery, grając pokazy specjalne (przedpremierowe).
Wyświetlono w kinie 95 filmów podczas 551 seansów filmowych. Filmy obejrzało
15506 widzów.
Powołano do życia i rozwijano kilka nowych projektów, z których najważniejsze to:
Kaffe Lit – cykl spotkań literackich, Autobus ze sztuką – prezentacje sztuki w
przestrzeni miejskiej, wolontariat, Otwarte zawody fotograficzne – podczas których
wyłoniono mistrzowskie zdjęcie z Wągrowca.
W stałych zajęciach (sekcje i warsztaty prowadzone w Miejskim Domu Kultury ) w
sposób systematyczny, każdego tygodnia, bierze udział 320 osób (dzieci i młodzież).

Intensywne działania o charakterze kulturalnym, społecznym, rozrywkowym
nie byłyby możliwe bez systematycznej pracy polegającej na dbałości o jakość
świadczonych usług i bez przedsięwzięć o charakterze biznesowym. Bez działalności
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gospodarczej, którą prowadzi instytucja, jej rozwój i szeroki wachlarz przedsięwzięć
kulturalnych nie byłyby możliwe. Horyzontem naszych działań było więc zachowanie
wypracowanej w ubiegłych latach kondycji finansowej. Nie w każdym miejscu tę
dobrą formę udało się nam utrzymać.

1.
Jesteśmy przekonani, że tym, co w sposób szczególny wyróżnia naszą
instytucję spośród innych prowadzących tego rodzaju działalność jest
intensywna, wszechstronna działalność edukacyjna.
Działalność tę rozwijaliśmy prowadząc kilka stałych projektów edukacyjnych:
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Filmowe Przedszkole, Ptaszarnia, Mała
Akademia Fotografii. Nie do przecenienia jest praca młodzieży podczas
warsztatów dziennikarskich, na których rodzi się wydawany co miesiąc w
nakładzie 1.000 egz. Biuletyn Informacyjny MDK – „Młode Miasto”.
Fantastycznie rozwijają się artystyczne zespoły: dzieci i młodzieży śpiewających
w chórach : Chór Maleńki i The Hoor, młodzieży grającej w zespole
instrumentów dętych Wind Brass Combo.
Osobny rozdział działań edukacyjnych to szeroka gama warsztatów
artystycznych. Ten obszar cieszy się od pewnego czasu niecodziennym
zainteresowaniem:
warsztaty filmu animowanego, warsztaty plastyczne,
warsztaty lepienia w glinie, warsztaty gitarowe, warsztaty hip-hop, spotkania
grupy wolontariuszy, warsztaty fotograficzne to najjasniejsze punkty tej stałej
działalności. Wspomnieć wreszcie wypada realizowany w Miejskim Domu
Kultury projekt dla młodzieży pt. Młodzi Samorządni – to były prawdziwe
warsztaty z demokracji.
2.
Słowo o kinie. Z każdym nowym rokiem na ekranie Kina MDK pojawia się
więcej propozycji filmowych, atrakcyjne tytuły trafiają na ekran zdecydowanie
wcześniej niż w latach poprzednich, wyświetlanych jest coraz więcej istotnych
premier światowych, europejskich i polskich, a co za tym idzie – każdego roku
Kino MDK odwiedza więcej widzów.
W pierwszej połowie 2012 roku Kino MDK odwiedziło 15506 widzów, aby zobaczyć
95 filmów na 551 seansach.W pierwszym kwartale 10875 widzów zobaczyło 53 filmy
na 309 seansach.W drugim kwartale 4631 widzów zobaczyło 42 filmy na 242
seansach.17,9% wszystkich zagranych filmów stanowiły produkcje polskie (17
tytułów).26,9% repertuaru Kina MDK stanowiły seanse filmów polskich (148
seansów).40,6% widzów wybierało seanse filmów polskich (6297 widzów).
Powyższe statystyki obejmują seanse kina repertuarowego, z wyłączeniem seansów
zorganizowanych i cykli edukacyjnych i społecznych.
W pierwszym półroczu kontynuowany był ogólnopolski program edukacyjny „Nowe
Horyzonty Edukacji Filmowej” przeznaczony dla uczniów szkół na wszystkich
poziomach kształcenia, z którego każdego miesiąca korzysta około 1000 uczniów ze
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szkół z powiatu wągrowieckiego, cykl filmowy „Kino dla Pań”, z którego każdego
miesiąca korzysta około 250 kobiet, cykl spotkań filmowych „Ptaszarnia”, w którym
uczestniczy ponad 230 dzieci z utrudnionym dostępem do kultury, spotkania filmowe
dla przedszkolaków „Filmowe Przedszkole”, Dyskusyjny Klub Filmowy „Piąty
Element”, odbył się Festiwal Kina Rosyjskiego „Sputnik Nad Wągrowcem” oraz
wystartował cykl filmów dla widzów dorosłych „18+”.
3.
W minionym półroczu Miejski Dom Kultury był organizatorem (lub
współorganizatorem) kilkudziesięciu imprez. Przygotowaliśmy bardzo bogatą
propozycję działań kulturalnych kierowanych do mieszkańców reprezentujących
wszystkie grupy wiekowe i charakteryzujących się najrozmaitszymi rodzajami
wrażliwości artystycznej. Chronologia tych wydarzeń przedstawia się następująco
Miesiąc/dzień
1.5 – Koncert Noworoczny w Sali Kina Miejskiego Domu Kultury „Wieczór w
krainie czardasza”. Artur Banaszkiewicz – skrzypce, Marcin Kajper – klarnet,
Andrij Melnyk – akordeon, Marcin Chenczke – kontrabas. W programie:
wirtuozowskie fantazje i parafrazy m.in. „Kalinka”, „Skrzypek an dachu”, „Oczy
czarne”, „Havah Nagilah”, „Graj piękny cyganie” i inne.
1.6 – spotkanie w ramach Klubu Filmowego MDK. Seans filmu „Wkraczając w
Pustkę”.
1.7 – koncert „Przeboje Kabaretu Starszych Panów” w Cafe Willisch. Orkiestrowy
Maraton Filmowy w Kinie MDK (Sanctum 3D, Noc Rekinów 3D).
1.8 – AlterFest vol.4 (koncerty zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem
Załoga 62-100) – Rockowa Orkiestra – koncerty wspierające Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy. Koncerty w Pub Tequila: Rosalium, Head Hunters, Kazan,
Łogdan Bazuka.
1.12 – XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W programie koncertów:
Wind Brass Combo, Gaz Band, Na Walizkach, grupa taneczno-marszowa
FART.
1.13 – spotkanie w ramach Klubu Filmowego MDK. Seans filmu „Nawet Deszcz”.
01.13/15 – Festiwal Filmów Rosyjskich, czyli „Sputnik nad Wągrowcem”.
Wyświetlono filmy: „Ironia Losu”, „Podróż ze zwierzętami domowymi”, „Słowo jak
głaz”.Prelekcję na temat kina rosyjskiego i radzieckiego wygłosił Edward Pawlak.
1.14 – darmowe warsztaty B-BOY’INGU.
1.16 – uruchomiono internetową sprzedaż biletów w Miejskim Domu Kultury w
Wągrowcu – system sprzedaży internetowej „Ekobilet”.
1.18 – specjalny pokaz filmu „Droga na drugą stronę”.
1.19 – Kino dla Pań – seans filmu „Przepis na miłość”.
Kościuszki 55§ 62-100 Wągrowiec § Telefon: 067 2620563§ Adres e-mail: mdk@mdkwagrowiec.pl

01.20 – Inauguracyjne spotkanie autorskie z cyklu „KaffeLit. Z ogrodów natury i
literatury” z Filipem Springerem, który promował swoją książkę „Miedzianka.
Historia znikania”.
01.20 – Filmowy Maraton Charytatywny dla I LO.
01.22 – Koncert Kolęd w wykonaniu: Chóru Maleńkiego(MDK), Chóru THE
HOOR(MDK), Akademickiego Chóru Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy, Zespołu wokalnego
„No Name”(Gimnazjum nr 1), Kwartetu
Smyczkowego(Gimnazjum nr 1), wokalistki Marty Jastrząbek. Koncertowi
towarzyszyła aukcja prac uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.
01.26 – spotkanie w ramach Klubu Filmowego MDK. Seans filmu „Czarna Wenus”.
01.27 – wernisaż wystawy malarstwa Tomasza Perlicjana oraz wykład dra inż.
Pawła Baranowskiego pt. „NICTATIO NIEKOINCYDENTALNE W SZTUCE
TOMKA PERLICJANA”.
01.28
– Koncert Karnawałowy w wykonaniu: Zespołu artystycznego Wojska
Polskiego. (we współpracy z OSiR).
02.03 – spotkanie autorskie w ramach cyklu „KaffeLit. Z ogrodów natury i
literatury” z Tomaszem Budzyńskim, poprowadzone przez Sebastiana
Chosińskiego. W programie: wernisaż wystawy obrazów, promocja książki
„Soul Side Story”, pokaz filmu „Podróż na wschód”.
02.4/5
– darmowe warsztaty taneczne prowadzone przez Cold Chris’a z
Dynasty Rockers.
02.08 – koncert profilaktyczny zespołu rockowego „Na ostatnią chwilę” oraz
Piotra Łukaszewskiego. Autorski program profilaktyczny zawierający treści
antyalkoholowe – antynarkotykowe – przemoc w rodzinie – dopalacze.
02.09 – spotkanie w ramach Klubu Filmowego MDK. Seans filmu „Rozstanie”.
02.10 – Turniej szachowy z okazji ferii zimowych.
02.10 – spotkanie poświęcone bitwie w Mogadiszu w 1993 roku BLACK
HAWK DOWN. W programie: pokaz filmu poświęconego bitwie w
Mogadiszu(„Helikopter w ogniu”), pogadanka historyczno-porównawcza,
prezentacja amerykańskiego sprzętu wojskowego, pokazy Grupy Rekonstrukcji
Historycznej, medycyna pola walki, stoisko z książkami, muzyka i kulinaria z
amerykańskiego obozu wojskowego.
02.11 – Alterfest vol.5 – Klub Tequilla.
02.13 – warsztaty filcowania.
02.14 – warsztaty plastyczne – papiero-plastyka – samoloty z papieru.
02.14 – warsztaty lepienia z gliny.
02.14 – walentynki – kino z niespodzianką – „Big Love”.
02.15 – warsztaty orgiami.
02.15 – akademia kulinarna – warsztaty kulinarne z Hacenem Sahraoui/ aktorem
grającym rolę Żylety w serialu „Przepis na życie”/.
02.16 – zajęcia z kalkografii – pracownia plastyczna.
02.16 – warsztaty filmu animowanego.
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02.16 – koncert „W krainie uśmiechu” – Polska Opera kameralna i Kazimierz
Kowalski.
02.16 – Kino dla Pań – seans filmowy „Kobiety z 6 piętra”.
02.17 – warsztaty gitarowe z Witkiem Żuromskim i Markiem Raduli.
02.17 – Wernisaż wystawy „Marginesy historii”/ w ramach Małej Akademii
Fotografii 8 – Sławomir Tobis.
02.17 – Latarenka – Spektakl teatru cieni „Domek w lesie”.
O2.17 – cykl filmowy 18+ (tylko dla widzów dorosłych) „9 songs”
02.18 – warsztaty gitarowe z Witkiem Żuromskim i Markiem Raduli.
02.18 – otwarte zawody fotograficzne – mistrzowskie zdjęcia z Wągrowca.
02.20 – balik karnawałowy dla maluchów.
02.21 – warsztaty filcowania.
02.21 – warsztaty lepienia w glinie.
02.22 – warsztaty decoupage.
02.22 – Spotkanie z magią i iluzją – iluzjonista Apollino.
02.22/24 – Trójbój sztuk wizualnych – zawody dla dzieci i młodzieży fotografia,
grafika i malarstwo.
02.23 – „Jaskinia zapomnianych snów 3D” – seans otwarty w ramach spotkań
Klubu Filmowego PIĄTY ELEMENT.
02.23 – Awatar 3D – seans wersji specjalnej filmu.
02.23 – PORANEK FILMOWY – przegląd filmów animowanych Studia Se-MaFor w Łodzi.
02.24 – „Gabinet Doktora Caligari” – film z muzyką na żywo, gra zespół The
Washing Machine.
02.29 – Filmowe przedszkole – filmy z serii „Baśnie i bajki polskie”(Studio
Filmów Animowanych w Poznaniu)– Dwanaście miesięcy, Lodowa góra, Złota
jabłoń, Kozucha Kłamczucha. Cena biletu 1zł.
03. 02 – spotkanie autorskie w ramach „KaffeLit. Z ogrodów natury i literatury”
z Pawłem Zychem autor książki „Bestiariusz słowiański”.
03.03 – Wernisaż wystawy Henryka Króla „Oaza wolności” i promocja książki z
serii FOTOGRAFOWIE WIELKOPOLSKI w ramach Małej Akademii
Fotografii.
03.08 – Kino dla Pań – seans filmu „Żona doskonała”.
03.09 – cykl filmowy 18+ „Rok przestępny”
03.10 – warsztaty breakdance B-BOY WORKSHOPS.
03.15/04-10 – wystawa ilustracji „Korczak i jego dzieło”. Ekspozycji towarzyszy
wystawa książek ze zbioru Państwa Jadwigi i Jerzego Mianowskich.
03.15 – spotkanie w ramach Klubu Filmowego MDK. Seans filmu „Szczęście ty
moje”.
03.17 – Alterfest vol.6 – koncert zespołu Blade Loki.
03.17 – DIDASKALIA Spotkania teatralne – spektakl Teatru Brama z
Goleniowa. „Uczucie w dźwięku – Apoteoza”, reż. Daniel Jacewicz.
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03.22 - spotkanie w ramach Klubu Filmowego MDK. Seans filmu „Święta góra”
03.23 – spotkanie specjalne w ramach cyklu „KaffeLit. Z ogrodów natury i
literatury”. Teatr Strefa ciszy, spektakl „Nasreddin i Ja”.
03.27 – Filmowe przedszkole „Opowieści z mchu i paproci”. Cena biletu 1zł.
03.30 – koncert duetu „Goście Jankiela”. Grzegorz Tomaszewski – cytra:
koncertowa, grecka, akordowa. Karol Kruś – gitara akustyczna, instrumenty
perkusyjne.
04.12 - spotkanie w ramach Klubu Filmowego MDK. Seans filmu „Chłopiec na
rowerze”.
04.19 – Międzynarodowy Dzień Inwalidy. W programie: część oficjalna, seans
filmowy „Zakopana Betty”, prelekcja , poczęstunek.
04.19 – Kino dla Pań – seans filmu „Czarodziejka”.
04.20 – Wernisaż wystawy Pawła Szotta „Być niewidzialnym” w ramach Małej
Akademii Fotografii.
04.22 – Kaffe Lit pod chmurką. Z ogrodów natury i literatury – „5 minut dla
książki”. W programie: wspólne czytanie fragmentów książki Marii
Pruszkowskiej „Prześlę panu list i klucz”, plenerowy spektakl teatralny
przygotowany przez uczniów LO „O słodkiej królewnie i pięknym księciu”,
poczęstunek kawą oraz występ grupy WIND BRASS COMBO.
04.26 – spotkanie w ramach Klubu Filmowego MDK. Seans filmu „Poezja”.
04.26 – cykl filmowy 18+ „Pianistka”.
04.30 – Konkurs plastyczny „Mój kolorowy Wągrowiec”.
05.01 – koncert zespołu NEO RETROS./Amfiteatr Miejski/
05.03 – Festiwal Młode Miasto – dzień I. Wystąpiły zespoły: Folk Machina, CT
Tones, Caci Verba.
05.04 – Festiwal Młode Miasto – dzień II. Koncertowali: Dead Members, Los
Grandes Rudeboys, Heldorados.
05.05 – koncert zespołów z miast partnerskich + Koncert IVANA KOMARENKO. W
programie: degustacja prawdziwego węgierskiego gulaszu, BigBand z Węgier, ProDvizhenie z Rosji./współorganizacja z Wydziałem Promocji Urzędu Miejskiego/.
05.06 – koncert zespołów z miast partnerskich + Koncert GRZEGORZA WILKA. W
programie: 3 godzinny blok zabaw dla dzieci, czary iluzjonisty AREXA.
./współorganizacja z Wydziałem Promocji Urzędu Miejskiego/.
05.10 - spotkanie w ramach Klubu Filmowego MDK. Seans filmu „Sen o Afryce”.
05.11 – Wernisaż wystawy fotografii Karoliny Sypniewskiej „W kręgu obrzędów.
Azja i Oceania”.
05.16/18 – Warsztaty z demokracji – Projekt „Młodzi samorządni”.
05.17 – spotkanie z ks. Adamem Bonieckim./we współpracy z redakcją Głosu
Wągrowieckiego/.
05.17 – Kino dla Pań – seans filmu „Zapiski z Toskani”.
05.25/27 – Festiwal AURA. W programie: zespół Snowman, The Washing Machine,
namiot opowieści(Hacen Sahraoui), plenerowy pokaz filmu „Nóż w wodzie”,
Ligatura – wystawa Silence.
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06.01 – Dzień Dziecka „Mój kolorowy Wągrowiec”. W programie: grupa Fart,
szkoła tańca ESPANIOL, grupa Fantasy Dance, Orkiestra Dęta MDK, zespół
taneczny KEEP, Chór Maleńki oraz rozstrzygnięcie konkursu. Ponad to malowanie
twarzy, zabawy z chustą Clanza, a także specjalny seans filmu pt. „Goryl Śnieżek w
Barcelonie”.
06.02 – AUTOBUS ZE SZTUKĄ – ruchoma galeria sztuki, w której prezentowane
były prace dzieci biorących udział w konkursie „Mój kolorowy Wągrowiec”.
06.06 – Noc Jazzowa, na której wystąpili Maciej Fortuna Trio oraz amerykański
zespół Jason Harms Sextet (w ramach The Von Promnitz Tour)./ współorganizacja z
Wydziałem Promocji Urzędu Miejskiego/.
06.14 – Kino dla Pań – seans filmu „Jak upolować faceta”.
06.20 – Seans na Życzenie – „5 dni wojny”.
06.23 – Noc Świętojańska – koncert i widowisko świętojańskie w wykonaniu zespołu
„Wiwaty”.

4.
Nowe inicjatywy:
W minionym półroczu powołano do życia i rozwijano kilka nowych projektów, z
których najważniejsze to: Kaffe Lit – cykl spotkań literackich, Autobus ze sztuką –
prezentacje sztuki w przestrzeni miejskiej, wolontariat, Otwarte zawody fotograficzne
– podczas których wyłoniono mistrzowskie zdjęcie z Wągrowca.
W styczniu zaproponowano klientom kina innowacyjny system internetowej
sprzedaży biletów do kina pod nazwą Ekobilet. Bilety można kupować za
pośrednictwem Internetu i otrzymywać w postaci unikatowego kodu cyfrowego na
telefon. To pierwszy krok w stronę szerszej platformy cyfrowej, która ma szanse
zintegrować instytucje kultury i wypoczynku z biznesem w naszym mieście, tworząc
nową jakość - miejski ekosystem. To innowacyjne rozwiązanie i dumą napawa nas
fakt, że liderem projektu będzie Miejski Dom Kultury. To działanie wpisuje się
znakomicie w misję instytucji, bo jak napisali profesorowie Jerzy Hausner i Andrzej
Mencwel w rocznicę Paktu dla Kultury na łamach Gazety Wyborczej , 22 05 2012r:
„ Nie tworzy się prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego, zamieniając ludzi w
graczy giełdowych, aktorów sceny politycznej albo celebrytów masowych mediów tworzy się je właśnie tam, gdzie wartości powstają przez kreatywność, wzajemność i
współpracę. Czyli w kulturze, której "wartością dodaną" jest bogactwo form
samorzutnego uspołecznienia.”

/Chronologię wydarzeń opracowała Paula Agacińska (staż), informację o kinie przygotował
Daniel Hilbrecht (Kino MDK)/.
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