
To już wkrótce!!!!!!!  
Czy ktoś nie wierzy w Św. Mikołaja??????, byłby pozbawiony marzeń,,, 

Międzynarodowy Dom Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejska 
Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach  organizuje dla wszystkich dzieci                        
i młodzieży z Gminy Międzyzdroje „Galę Mikołajkową”,                                            
z niespodziankami,,,,,. 
W tym roku odbędzie się ona 07.12.2013 r. (sobota):  o godz. 14.00 – dla dzieci 
młodszych od noworodków,,,,, dzieci przedszkolne i z klas 1-3 Szkół 
Podstawowych, a na godz. 16.00 zapraszamy dzieci z klas 4-6 Szkół 
Podstawowych oraz Gimnazjum. Taki podział wiekowy jest konieczny ze 
względu już na nasze kilkuletnie doświadczenie. Dla maluszków to jest stres, 
gdyż niejednokrotnie po raz pierwszy wchodzą w  tak liczną grupę i widzą 
Mikołaja, więc chcemy im i ich rodzicom zapewnić trochę komfortu, przecież 
Mikołajki są tylko raz  w roku. 
Jako wszyscy pracownicy MDK wspólnie z dyrekcją i pracownikami Biblioteki 
chcemy im zapewnić bogaty program rozrywkowy, a paczki i niespodzianki,,,,, 
wraz  z  ekipą MDK  przygotuje firma „DINOLAND” Państwo Katarzyna                      

i Szymon Szafarczyk, którzy już w tym roku zaszokowali nas budując „odwrócony domek” na Promenadzie. 
Nasze działania wspiera też „ nasz dobry duch” Agnieszka i Karol Tomczakowie, dla wszystkich dzieci 
ufundują mały podarunek do paczek. Będą bogatsze. 
Dla dzieci i młodzieży starszych szykujemy również paczki i nową atrakcję ,,,a może wspólnie pobawimy się 
przy dźwiękach muzyki, mamy przecież znanego DJ Gipsona.   
Dla wszystkich uczestników naszej imprezy będziemy mieć paczki, może skromne, ale  tu chodzi chyba                     
o symbol i podtrzymanie tradycji oraz o dobrą zabawę. Czy każdy z nas będąc dzieckiem nie wierzył                       
w Świętego Mikołaja??? Marzenia się spełniają trzeba tylko chcieć w to wierzyć i podarować ten uśmiech 
innym, szczególnie dzieciom, to przecież nasza przyszłość.  
Ponadto, w  poszczególnych grupach wiekowych podczas imprezy odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego pod tytułem: „Razem z dziadkiem, wujkiem, tatą… – Rodzinny konkurs na najpiękniejszą 
szopkę pomorską”. Myślę, że biuletyn ukaże się jeszcze w tym czasie kiedy możecie zdążyć wykonać swoją 
rodzinną pracę, mogą również pomóc Wam  nauczyciele, pedagodzy w szkołach i przedszkolu – proszę się 
tylko do nich zgłosić.  Nagrody będą atrakcyjne, może warto spróbować??? Dzieci namówcie swoich 
rodziców, może jeszcze chcecie wystartować w konkursie , do udziału w którym już dzisiaj zapraszamy 
wszystkich chętnych. Regulamin konkursu jest na naszej stronie internetowej www.mdkmiedzyzdroje.com, 
termin złożenia prac upływa 04 grudnia 2013 r. 
Pomimo,  iż głównym sponsorem Gali Mikołajkowej w tym roku jest firma Dinoland,  MDK ma już też 
zapewnienie, że dla zwycięzcy konkursu  Bank Zachodni WBK (dotychczas KB) z Międzyzdrojów 
przeznaczy określoną kwotę na ufundowanie nagrody głównej w konkursie. 
Może jeszcze ktoś z Państwa będzie zainteresowany wsparciem naszych działań???  
Zapraszamy wszystkie dzieciaki i młodzież do wzięcia udziału w Gali Mikołajkowej. 
Zapamiętajcie, że 07 grudnia 2013 roku Międzynarodowy Dom Kultury od godz. 14.00 wraz ze 
współorganizatorami Miejską Biblioteką Publiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Placówkami 
Oświatowymi czekają na wszystkie dzieci i młodzież. Będę gry, zabawy i niespodzianki.  
Zapraszam. 
Jadwiga Bober 
Dyrektor MDK 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.bzwbk.pl/ 
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