
 
 
 

Międzynarodowy Dom Kultury  proponuje w najbli ższym czasie ciekawe 
wydarzenia kulturalne  

– warto zanotowa ć  te daty……. 
 

08.03.2012 r. „By ć kobiet ą, być kobiet ą…” 
w tym: 
koncert  Marcina Dilinga - Czarodzieja Skrzypiec, p ółfinalisty Must Be The 
Music telewizji Polsat  i program słowno-muzyczny w  wykonaniu zespołów 
działaj ących w MDK „Bryza” i „:Fale”  

Marcin Diling 

Artysta, skrzypek awangardowy.  

Już w wieku 7 lat wystąpił solowo na scenie 

Filharmonii Szczecińskiej w swoim 

rodzinnym mieście. Grę na skrzypcach 

studiował w Wyższej Szkole Muzycznej          

i Teatralnej w Rostoku w Niemczech. Marcin 

brał udział w licznych muzycznych 

warsztatach mistrzowskich w kraju i za 

granicą  gdzie doskonalił swoje umiejętności                      

pod opieką wybitnych profesorów. 

Jest finalistą ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów skrzypcowych.                      

Brał udział w wielu międzynarodowych projektach muzycznych organizacji ABAM 

(Association of Baltic Academies of Music). 

Dziś zainspirowany wszechstronnością współczesnej, cyfrowej techniki dźwiękowej łączy 

brzmienie klasycznych skrzypiec z nowoczesną muzyką rozrywkową. Artysta gra na 102 

letnich, mistrzowskich skrzypcach skonstruowanych we Lwowie przez znakomitego 

polskiego lutnika Władysława Baczyńskiego.Od czasu do czasu Marcin gra także na 

nowoczesnych skrzypcach elektrycznych, używa ich, jako dodatkowego środka ekspresji, 

eksperymentuje z dźwiękiem. Marcin aranżuje oraz prezentuje własne interpretacje znanych 

utworów muzyki ROCK, POP, muzyki filmowej, klasycznej oraz elektronicznej.                                         

(m.in.: Monti, Paganini, Frank Sinatra, The Beatles, Chris De Burgh, Lionel Richie, A-Ha, 

Queen, Aerosmith, U2, Meat Loaf, Michel Jackson, ColdPlay, Daft Punk, Prodigy, 

Rammstein, Metallica...) 

Latem 2010 roku zaprezentował Recital w Amfiteatrze w Świnoujściu, z okazji inauguracji 

„KARUZELI COOLTURY” gdzie wystąpił na jednej scenie ze znakomitym pianistą, 

Waldemarem Malickim. 

W roku 2011, chcąc zaprezentować się szerokiemu gronu publiczności i pokazać, zwłaszcza 

młodzieży, iż na skrzypcach z powodzeniem można grać żywiołową muzykę rozrywkową, 



wziął udział w I edycji konkursu talentów muzycznych  telewizji POLSAT „MUST BE THE 

MUSIC” - tylko muzyka. 

Marcin znalazł się w półfinale - ścisłej 32-ce najlepszych artystów telewizyjnego konkursu 

dowodząc tym samym, że skrzypce i muzyka nowoczesna łączą  i wspólnie porywają odległe 

pokolenia. Ogłoszony przez media mianem „Brawurowego Czarodzieja Skrzypiec”, 

konkursowy faworyt Olgi Jackowskiej – KORY oraz   Adama Sztaby, Marcin Diling po 

programie MBTM zaproszony został przez znakomitego kompozytora, aranżera i dyrygenta 

Adama Sztabę do wspólnego koncertu rozrywkowo-symfonicznego. Marcin wystąpił, jako 

aranżer i solista-skrzypek w Teatrze im. A. Sewruka w Elblągu przy akompaniamencie 

znakomitych muzykow: Michał Dąbrówka, Patryk Stachura, Bartłomiej Jakubiec, Piotr Mania 

i Elbląska Orkiestra Kameralna dyrygowana przez maestro A. Sztabę.                                             

Marcin swoją grą uświetniał duże koncerty plenerowe wraz z zespołami takimi jak „Lady 

Punk”, „Myslovitz”, „Velvet” oraz Robertem M. 

Skrzypek koncertuje na wielu scenach w kraju i za granicą czarując publiczność swoimi 

niezwykłymi aranżami muzycznymi oraz wyszukanym i niecodziennym połączeniem 

klasyczności z nowoczesnością. 

 
 

22.04.2012 r.  VI Mini Kongres Bryd ża Sportowego 
Parami pod honorowym patronatem Burmistrza 
Międzyzdrojów Pana Leszka Dorosza 
Turniej par na impy i maksy   
Impreza cykliczna z udziałem licznej grupy 
sympatyków i uczestników.  
 
 
 

 25.04.2012 r. – „Co może jeden człowiek ”,  
dzień patrona Gimnazjum Nr 1 w Międzyzdrojach 

im. Jana Pawła II – spektakl w Sali Teatralnej 

Międzynarodowego Domu Kultury. 

         „Co może jeden człowiek ”  to rodzaj 

spektaklu teatralnego  poetycko – muzycznego 

opracowanego i wyreżyserowanego przez 

legendarnego aktora Jana Nowickiego z oryginalną 

muzyką Cezarego Chmiela  , Marka 

Stryszowskiego, Jacka Kaczmarskiego oraz poezją  

Jana Pawła II  ,ks. Jana Twardowskiego,   Bolesława Leśmiana,Czesława Miłosza  i  Jana 

Nowickiego. 

        Po  „Drodze  Krzyżowej ” , „ Z Obłoków na ziemię ” zespół  De Profundis  

zdecydował się  na dalszy krok w poszukiwaniach nowego projektu .Tym  razem cel 



podyktowało wydarzenie roku 2011-beatyfikacja Jana Pawła II. 

Jak wcześniej , tak i tym razem rzecz dotyczy połączenia muzyki, śpiewu  i słowa . 

Wszystko w obecności ks. Jana Twardowskiego , który przybywa z zaświatów  po to , aby 

pochylić się raz jeszcze nad tekstami  Papieża –Polaka , posłuchać „ Murów ”-hymnu 

zwycięskiej Solidarności , nieśmiertelnej „ Barki ” , wierszy Miłosza, Leśmiana . 

            Wykonawcami spektaklu są : Jan Nowicki (w roli ks. Jana Twardowskiego ) oraz 

muzycy Marek Stryszowski – saksofony, flet prosty, śpiew, Cezary Chmiel – syntezatory, 

Tomasz Kudyk –trąbka . 

         Dotychczas   odbyła się premiera spektaklu w Kole (29.04 - nagrywana przez TVN), 

Kwidzyniu (30.04 ), Malborku (1.05 ), Sztumie (1.05 ), Sosnowcu (3.05). 

Koncerty premierowe wywołały ogromne wzruszenie publiczności  i entuzjastyczne recenzje 

prasowe. 

 
28.04 – 06.05.2012 r. „Majówka ze sztuk ą” 

Międzynarodowy Dom Kultury, Amfiteatr, skwer rekreacyj ny – Promenada  
 

     04.05.2012 r.  - AMFITEATR 

Marcin Diling - Czarodziej Skrzypiec, półfinalista Must Be The Music telewizji 
Polsat. 

Koncert Andrzeja Piasecznego. 
Jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów, cieszący się 
niesłabnącą popularnością od wielu lat.  
      Laureat nagród publiczności  - m.in. - Telekamery 2010, Super 
Jedynek, Eska Music Awards 2010, Bursztynowego Słowika oraz wielu 
złotych, platynowych płyt i multiplatynowych płyt. 
Autor i wykonawca takich przebojów, jak „Imię deszczu”, „Niecierpliwi”, 
„Prawie do nieba”, „Chodź, przytul, przebacz”, „Rysowane Tobie”, czy 
„Śniadanie do łóżka”. 

Płyta „Spis Rzeczy Ulubionych” autorstwa Andrzeja Piasecznego, skomponowana przez 
Seweryna Krajewskiego, była najchętniej kupowaną płytą 2010 roku. 
23.01. 2012 miała swoją premierę najnowsza płyta Andrzeja „To co dobre”, która jest już 
złota. 

Zapraszamy.  
 
 
 


