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MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

Po remoncie Pałacyk „SOKOŁA” jest siedzibą dwóch wspa-
niałych instytucji – Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lu-
tosławskiego i Młodzieżowego Domu Kultury.

Ośrodki te, w których rządzą panie: Ewa Mokrzycka – Szkołą 
Muzyczną, Danuta Parysowa – Młodzieżowym Domem Kultury, 
zasługują na wielkie uznanie. Obok Muzeum Starożytnego Hutnic-
twa Mazowieckiego, nowej placówki – Muzeum „DULAG 121”, 
Książnicy Pruszkowskiej, Miejskiego Ośrodka Kultury i Pruszkow-
skiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego stały się miejscami, 
w których spotykają się dorośli i młodzież pragnąca pogłębić swoją 
wiedzę, posłuchać koncertów, obejrzeć spektakl teatralny.

 Oba te ośrodki mają zupełnie inny charakter.
W Szkole Muzycznej młodzież i dzieci uczą się gry na wybra-

nych instrumentach, uczą się solowego śpiewu, poznają „tajemną” 
wiedzę z teorii, śpiewają w chórze, zdają egzaminy, często kształcą 
się dalej, zdobywają sławę…

Młodzieżowy Dom Kultury daje młodzieży i dzieciom zdoby-
wać umiejętności w różnych dziedzinach. 

Oddaję głos pani Danucie, dyrektorowi MDK.
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Młodzieżowy Dom Kultury jest prowadzony przez samorząd 
powiatu Pruszkowskiego. Samorząd Powiatu i Miasta interesują się 
pracą tej placówki i wspierają jej działalność. Na pewno przychyl-
ność i pomoc naszych władz przyczynia się do tego, że MDK tętni 
życiem. Od rana przychodzą gromady dzieci i młodzieży – zajęcia 
odbywają się od godz. 10 do 21. W związku z tym, że MDK jest 
placówką wychowania pozaszkolnego instruktorzy muszą mieć 
przygotowanie pedagogiczne. 

Zajęcia są różnorodne, każde dziecko znajdzie coś ciekawego 
dla siebie. Są to zajęcia z plastyki, z rzeźby, zajęcia muzyczno-
ruchowe, komputerowe, wokalne. W Pałacyku można uczyć się 
języków: angielskiego i rosyjskiego. 

Działa tu Zespół teatralny „Studio BIS-2”.prowadzony przez 
pana Gerarda Położyńskiego. Przez ostatnie trzy lata przygotował 
wiele premier, między innymi „Sny jaśminowej krainy”, „Matka”, 
„Sytuacja bez wyjścia”, „Czas na casting”. Obecnie przygotowuje 
„Jasełka” – występuje w nich 90 młodych „artystów”. 

Duże osiągnięcia ma pani Alina Dorada – Krawczyk, która pro-
wadzi Twórczy Klub Artystów Plastyków „SZTUKA”. W klubie 
tym prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Przy Klubie Artystów Plastyków powstał SALON PRUSZ-
KOWSKI; siedzibą SALONU jest Młodzieżowy Dom Kultury. 
W SALONIE zrzeszonych jest około 40 artystów. Dzięki przy-
chylności starosty, pani Elżbiety Smolińskiej mogą rozwijać swoje 
zdolności, organizować wystawy. Przez 10 lat działalności SALON 
zorganizował na terenie powiatu ponad trzydzieści wystaw. Oprócz 
tego organizowane są plenery – w Polsce i poza jej granicami.

Z okazji 10-lecia SALON przygotowuje uroczystości, między 
innymi szereg wystaw.



46 Przegląd Pruszkowski Nr 2/2012

W MDK-u znajduje się fi lia Muzeum Harcerstwa w Warszawie. 
Hufi ec ZHP Pruszków zaczął skromnie – zorganizował, pragnąc 
uczcić 100-lecie harcerstwa w Polsce, a 90-lecie w Pruszkowie, 
Izbę Pamięci. Okazała się ona tak bogata w pamiątki, że dyrekcja 
Muzeum w Warszawie postanowiła, że pruszkowska Izba Pamięci 
stała się fi lią Muzeum. 

MDK nie ogranicza się tylko do statutowej działalności.
Odbywają się tutaj spotkania Krakowskich Salonów Poezji 

SALON K 40 (fi nansowany przez starostę panią Elżbietę Smo-
lińską).

Spotkania z „Salonikiem z Kulturą” organizowane przez Książ-
nicę Pruszkowską, fi nansowane są przez prezydenta, pana Jana 
Starzyńskiego – tu odbywają się promocje książek wydawanych 
przez Książnicę.

Jesteśmy otwarci na propozycje różnych organizacji.
Oprócz uroczystości powiatowych czy miejskich odbywają się 

spotkania, np. Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe 
organizuje wykłady, koncerty lub uroczystości okolicznościowe.

Na pewno nie napisałam o wszystkich zajęciach czy spotka-
niach, jakie odbywają się w SOKOLE.

Pragnę, by nasz Pałacyk był odwiedzany przez dzieci i mło-
dzież, by był dla nich drugim domem, w którym znajdą przyjaźń, 
życzliwość i radość ze zdobywanej wiedzy. 

  


