
         „Wszystko, co piękne kobietą jest”  

Tradycyjnie Międzynarodowy Dom Kultury, z udziałem sekcji artystycznych, działających                              

w instytucji zaprosił w dniu 08.03.2014 r. mieszkańców naszego miasta na ciekawy i rozrywkowy 

program słowno-muzyczny, z okazji obchodów Dnia Kobiet. O atrakcyjności programu 

świadczyć może frekwencja i zainteresowanie programem naszych mieszkańców, dostawialiśmy 

krzesła. Było około 300 osób. To mogą potwierdzić wszyscy Ci, którzy uczestniczyli w tym 

wydarzeniu, a teraz My jako MDK, możemy przedstawić tylko zdjęcia z wypełnionej po brzegi 

Sali Teatralnej. Na portalu Nasze Miasto Międzyzdroje prowadzonego przez Pana Tomasza 

Krawczyka można odtworzyć nagranie i zobaczyć jaki autorski scenariusz programu 

okolicznościowego p. Ewa Sobolewska- Kaśkosz i p.Janusz Kalemba przygotowali oraz to jak 

utalentowane mamy nasze dzieci i seniorów. Zainteresowanych zapraszam do odwiedzenia tych 

stron. Były też małe niespodzianki, może trochę skromne,,, ale od serca. Naszym zdaniem-

zauważenie innego człowieka jest bardzo ważne, któremu nawet mała rzecz może sprawić 

radość, no i wyjście z domu, żeby miło spędzić czas z innymi. To też jest czas refleksji, czy 

kontynuować tradycje?, może ktoś powiedzieć, że to święto komunistyczne, ale czy mamy 

rezygnować ?, na pewno nie, w myśl słów utworu cyt. ” ludzie, nie rezygnujcie ze swych marzeń, 

niewiadomo co się jeszcze wydarzy, w naszych snach, może taka mała chwila zadumy, sprawi, że 

te marzenia pofruną, bliżej,,, gwiazd, jeszcze raz???.  

Autorski program słowno-muzyczny przygotowali wspólnie: Pani Ewa Sobolewska –Kaśkosz pt. 

„Trzy słowa o kobietach”, prowadząca dziecięce koło teatralne i Pan Janusz Kalemba                           

z zespołem „Bryza” pt. ” Wszystko, co piękne kobietą jest”. Do realizacji programu włączyły się 

Panie Ania Piecyk i Monika Jakubowska, które w MDK prowadzą Pracownię Artystyczną robiąc 

rekwizyty  i scenografię do programu oraz pracownicy MDK: Artur Duszyński i Krzysztof Szlaski 

oraz pozostali pracownicy obsługi, przygotowali cały wystrój Sali, ktoś to wszystko musiał 

przygotować. Łączymy pokolenia,,, i to jest piękne, tworzymy jedną wielką rodzinę artystyczną,                                

i to, to dzięki współpracy, ponad podziałami wiekowymi, można zrobić naprawdę dużo. Właśnie 

Ci instruktorzy prowadzący działalność artystyczną w MDK pracują wspólnie, żeby zapewnić 

atrakcyjne spędzenie czasu: dzieciom, rodzicom i seniorom. Wszystkim, którzy zaangażowali się 

w organizację imprezy oraz tym, którzy uczestniczą  w naszych wydarzenia serdecznie dziękuję, 

to daje nam jeszcze więcej siły do dalszej pracy i rodzą się już nowe interesujące pomysły.  

Ponadto, jesteśmy na półmetku z ofertą kulturalno-rozrywkową na 2014 rok. Mamy już 

programy  49 edycji MFPCH i 19 edycji Festiwalu Gwiazd, za chwilę podamy szczegółowy 

program weekendu majowego oraz innych imprez okolicznościowych. Szczegółowy wykaz imprez 

kulturalno-rozrywkowo-sportowych znajduje się na naszej stronie internetowej 

www.mdkmiedzyzdroje.com. Zapraszamy do udziału w naszych wydarzeniach w MDK.  
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