
Szanowni Państwo,

planowane wydarzenia dla mieszkańców Gostynina, po otrzymaniu ostatecznej wysokości dotacji 
podmiotowej dla jednostki na rok 2022, przedstawiają się następująco:

• całoroczna działalność wystawiennicza – malarstwo, rzeźba, fotografia
16 lutego - wystawa poświęcona 200. rocznicy wydania "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza
połączona z prelekcją „Czy Romantycy byli romantyczni?” Literatura przy herbacie
marzec – wystawa twórczości kobiecej (tyDzień Kobiet)
8 kwietnia – wystawa prac plastycznych wiosennych konkursów „Marzanna” i „Pisanka” ‘2022
6 maja – w opracowaniu
3 czerwca – Kolorowa Jedynka – wystawa prac plastycznych uczniów SP 1 w Gostyninie
25 czerwca, 30 lipca, 27 sierpnia – wystawy fotografii w cyklu Leniwe Weekendy „Kobiecy punkt
widzenia | Męski rytm” 
wrzesień - grudzień – w opracowaniu 

• Ferie zimowe „Zmyślne zmysły”
Spotkania warsztatowe dla dzieci w różnym wieku oraz spektakle i warsztaty prowadzone przez
gości zaproszonych w okresie od 31 stycznia do 13 lutego 2022 r.
Forma warsztatowa podzielona w różnych częściach dnia dla  małych grup jest  odpowiedzią na
limity osób na m2 podczas zajęć. Dzięki temu rozwiązaniu skorzystać może nawet 4-krotnie więcej
uczestników niż w dotychczasowej formie zajęć podczas ferii.

• sierpień/wrzesień - Plener „Gostynin ‘2022” 
Tegoroczne spotkanie z zaproszonymi artystami odbędzie się w zmienionej formule. Nie będzie to
tygodniowy pobyt samych gości, a spotkanie warsztatowe utrzymane w charakterze „Warsztatów z
mistrzem”,  których  efekty  będzie  można  obejrzeć  w  Galerii  Miejskiej  podczas  EDD  2022  na
wystawie pt. „Pokolenia”

• Cykl działań muzycznych eMCek ROCKuje/JAZZuje/is CLASSY – terminy w opracowaniu
w zależności od dostępności artystów i sali widowiskowej

październik (w zależności od dostępności sali kolumnowej na Zamku) -  Ogólnopolski Festiwal
Chórów AVIS  CANTORES  współorganizacja  z  Chórem Miejskim Arce  Cantores  i  Zamkiem
Gostynińskim
26  maja  -  Koncert  „Presley  i  Sinatra  –  królowie  muzyki  minionej  epoki”  w  wyk.  Mirosława
Niewiadomskiego (tenor) wraz z zespołem
WOŚP 2022 – koncerty, warsztaty, zawody sportowe

• lipiec - Spektakl plenerowy „Przystanek Klaunada”

• marzec/kwiecień - Konkursy wiosenne „Marzanna” i „Pisanka”
- całoroczne działania we współpracy z Akademią Przedszkolaka (kwiecień) i innymi jednostkami
miejskimi oraz stowarzyszeniami
- 19 maja - Przegląd „GAMA” 2022
- 1 czerwca - Dzień Dziecka z Kinem Siemowit #bajkizpolski
- 24-26 czerwca - Weekend Rodzinny – Uczta Uliczna
- wakacyjne warsztaty „Aktywne wtorki, twórcze czwartki" – czerwiec - sierpień

- Leniwe weekendy "Kobiecy punkt widzenia, męski rytm" (25 czerwca, 30 lipca, 27 sierpnia )  
oraz "Potańcówki 30+ / 40+ /50+" (terminy w opracowaniu)

- Konkurs Piosenki Podróżnej i Plastyczny Jesień 2022
- 10-11 i 17-18 września - 30. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa „Połączeni dziedzictwem”
– Festiwal Folkoteka
- Październik dla Seniora
- 15 grudnia - Wigilia Miejska/ Gostynińskie Kolędowanie



Wydarzenia zaplanowane mogą ulec jeszcze zmianie, z uwagi na otrzymywanie obecnie nowych
propozycji  od  wykonawców  (wprowadzenie  wydarzeń  do  kalendarza)  oraz  na  dynamicznie
zmieniającą się sytuację epidemiczną (wydarzenia odwołane lub przeniesione w czasie realizacji). 

Wzrost cen usług zewnętrznych (technika estradowa, ochrona, zaplecze sanitarne) koniecznych do
wykonania realizacji imprez o charakterze masowym, jak również stawek wykonawców, wpływa na
decyzję  o  rozdysponowaniu  przyznanych  środków  na  wydarzenia  cykliczne,  o  mniejszym
rozmachu,  jednak  na  wysokim  poziomie  artystycznym,  realizowane  w  ramach  posiadanych
środków osobowych i lokalowych. 
MCK  prowadzi  także  aktywne  działania  na  rzecz  pozyskiwania  podmiotów  zewnętrznych
oferujących spektakle teatralne i kabaretowe w charakterze najemców sali widowiskowej.
O wszelkich zmianach, przedsięwzięciach, będziemy na bieżąco informować i zapraszać do udziału
w zaplanowanych działaniach,
Z wyrazami szacunku,
Aleksandra Milczarek
Dyrektor MCK w Gostyninie


