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Plan wydarzeń związanych z obchodami 70-lecia istnienia placówki 

L.p. Termin 
wydarzenia 

Nazwa 
wydarzenia 

Cel wydarzenia Przebieg wydarzenia Miejsce 
organizacji 

Uczestnicy / adresaci Nauczyciele 
odpowiedzialni 

1 Rok szkolny 
2022/2023 
 

Makieta MDK nr 2 
 

Stworzenie makiety 
budynku i ew. terenu 
wokół  

Budowa makiet w trakcie 
zajęć modelarskich 
 

Modelarnia 
MDK 2 
 

Lokalnie 
 

K. Moskwa, A. 
Zielony 
 

2 październik 
2022 - maj 
2023 

Wystawa prac 
plastycznych o 
tematyce 
jubileuszowej 

Przybliżenie 
wychowankom i 
gościom tematyki 
jubileuszu 

Na zajęciach 
wychowankowie wykonają 
prace plastyczne o tematyce 
jubileuszowej, które zostaną 
wyeksponowane na 
korytarzu placówki 

MDK2 wychowankowie, goście, rodzice Alina Muschalik 

3  13.10.2022  
 

Dzielnicowe 
obchody Dnia 
Edukacji 
Narodowej  
 

Obchody święta 
nauczycieli i 
pracowników 
oświaty. Inauguracja 
obchodów i 
wydarzeń jubileuszu 
MDK 2 
 

Uroczysty koncert w 
wykonaniu uczniów i 
wychowanków MP36, NKP 
"Ochronka" SP 21 i MDK 2. 
Spotkanie z władzami 
miasta, nauczycielami , 
pracownikami AiO,  
emerytami.  
 

MDK 2  
 

Zasięg dzielnicowy. Uczestnicy - 
nauczyciele, pracownicy. Goście:  
władze miasta, organ nadzorujący, 
dyrektorzy placówek oświatowych.  
 

Joanna Prus-
Kaczkowska  
 

4 11.2022 
 

Mural 
okolicznościowy 
przy wejściu 
głównym 
 

Upamiętnienie 70-
lecia placówki, 
włączenie 
wychowanków w 
działania, 
uatrakcyjnienie 
placówki 
 

Stworzenie projektu muralu, 
przeniesienie projektu na 
ścianę (nauczyciele), 
wspólne malowanie z 
wychowankami 
 

MDK 2 - 
czerwona 
ściana po 
lewej 
stronie przy 
wejściu 
głównym 

Zasięg środowiskowy, uczestnicy, 
goście- nauczyciele i 
wychowankowie 
 

Ewa Szafraniec, 
Anna Lisowska-
Lisiecka 
 

5 Grudzień 
2022r.  
 

Konkurs "Mozaiki 
origami, 70-lecie 
MDK2"  
 

Kształtowanie 
zamiłowania do 
sztuki origami, 
integracja 
środowiska  
 

Wykonanie mozaiki w 
technice origami z 
motywem przewodnim 
MDK2. 
 

MDK2  
 

Konkurs miejski, uczniowie 
bytomskich szkół podstawowych, 
laureaci i rodzice  
 

Monika Dubiel  
 

6 marzec / "Historie Zapoznanie widzów z Koncert w formie montażu MDK2  Zasięg miejski, Zapraszamy do Anna Akram 



kwiecień 
2023 

piosenką 
malowane" 

najważniejszymi  12  
wybranymi 
wydarzeniami, jakie 
przez 70 lat miały 
miejsce  w placówce 
 

słowno -muzycznego 
(opowieści zaproszonych 
gości), oglądanie wydarzeń 
w kronikach  (jeśli się 
zachowały) poprzez rzutnik 
oraz wysłuchanie 
odpowiednio dobranych do 
każdego wydarzenia 
piosenek. 

  
 

udziału dawnych pracowników, 
którzy będą w stanie opowiedzieć 
widzom o wybranych 
wydarzeniach.( np. Pani Małgosia 
Rochnia). Uczestnikami wokalnymi 
będą wychowankowie kół 
wokalnych zarówno soliści jak i 
zespoły. 
 

7 Kwiecień/
maj 2023r. 

"MDK-owy Flash 
mob z okazji 70-
lecia MDK2" 

Promocja placówki, 
integracja 
środowiska 

Nakręcenie filmiku w 
wykonaniu dzieci za pomocą 
drona. 

MDK2 
ogród 

Lokalnie, wychowankowie oraz 
świadkowie wydarzenia 

Monika Dubiel, 
Anna Lisowska-
Lisiecka, Ewa 
Szafraniec 

8 Kwiecień  
2023 
 

Skomponowanie  
utworu 
muzycznego  z 
okazji jubileuszu 
70-lecia naszej 
placówki 

Promocja MDK 2 w 
Bytomiu 
 

nagranie muzyki, napisanie 
tekstu  
 

MDK2  
strona 
internetowa
kanał 
YouTube 
 

MDK2  
 
 

Wojciech 
Kaczkowski  
Sekcja muzyczna 

9 Maj 2023 
 

Wiosenna Estrada 
Młodych 
 

Promocja placówki 
na terenie miasta 

Koncert sekcji artystycznych  
 

Teatr 
Rozbark 

Rodzice wychowanków  
 

Jarosław Reclik  
 

10 maj 2023 Kolaż "I MDK2" 
(Festyn 
Środowiskowy) 

Przybliżenie tematyki 
jubileuszowej 

Uczestnicy festynu 
(wychowankowie, rodzice, 
goście) będą proszeni o 
wyklejenie materiałami 
plastycznymi napisu "I 
MDK2" 

MDK2 uczestnicy festynu 
środowiskowego - 
wychowankowie, rodzice, goście 

Alina Muschalik 

11 31.05.2023  
 

Plenerowy Festyn 
Środowiskowy - 
Finał obchodów 
70-lecia MDK2  
 

Uczczenie rocznicy 
70- lecia placówki 
wychowania 
pozaszkolnego  
 

Wydarzenia plenerowe: 
koncert,  integracja, 
celebracja święta, wystawa 
zdjęć, promocja placówki. 
 

MDK 2 
Teren 
zielony 
 

Zasięg miejski. Uczestnicy: 
wychowankowie, rodzice, 
mieszkańcy dzielnicy. Goście: 
władze miasta, organ nadzorujący, 
dyrektorzy placówek, goście 
honorowi.  
 

Joanna Prus-
Kaczkowska, 
wszyscy 
nauczyciele i 
pracownicy MDK2   
 

12 31maj 2023 
 

Festyn - 
podsumowanie 

Integracja 
społeczności, 

Kino plenerowe - 
wyświetlenie wieczorem 

Teren wokół 
Mdk2 

Wydarzenie miejskie. Uczestnikami 
wydarzenia mają być uczniowie, 

Nowak 
Małgorzata 



obchodów 
związanych z 
70leciem 
 

uświadomienie 
wydarzeń 
historycznych 
związanych z naszym 
Mdk2  
 

seansu dotyczącego 
wydarzeń z kroniki, 
wydarzenia organizowanych 
przez Mdk2 w ramach 
obchodów 70lecia, rozwoju 
Mdk przez te wszystkie lata.  
 

 rodzice, nauczyciele, pracownicy 
mdk2, goście  
 

 

 


