
Oboje z m ężem jeste śmy artystami plastykami, po ASP we Wrocławiu. 
Jeste śmy zbulwersowani artykułem w Dzienniku Polskim,  a wła ściwie w 
Tygodniku My ślenickim,napisanym przez Katarzyn ę Hołuj. Jak mo żna 
szkalowa ć tak fantastycznie działajac ą placówk ę kultury jak ą jest 
Myślenicki Dom Kultury i Sportu pod dyrekcj ą artystki Małgorzaty Anity 
Werner.

Naszym zdaniem i napewno zdaniem innych Twórców, je st to jeden z 
najlepiej działaj ących Domów Kultury. Szereg działa ń Pani Anity, daje 
możliwo ść Twórcom wystawiania swej Sztuki i pokazywania Jej,  wra żliwym 
mieszka ńcom Myślenic. Dzi ęki Pani Anicie, sztuka trafia "pod strzechy", 
poniewa ż może j ą zobaczy ć ka żdy, nawet ten którego nie sta ć na bilet w 
muzeum. Brali śmy udział w ró żnych działaniach Pani Anity, w My ślenickim 
Domu Kultury, były doskonale zorganizowane i rozpro pagowane. Wspaniałe 
plenery, warsztaty ceramiczne, warsztaty malowania na jedwabiu pod 
hasłem "Delikatnie o Ojczy źnie".Mieli śmy kilka wystaw indywidualnych i 
zbiorowych. Była ciekawa wystawa AKTU ze Stowarzysz eniem Mi ędzynarodowym 
"ZŁOTA LINIA".

Jak mo że pani redaktor pisa ć takie bzdury? Chyba nie była na żadnej 
wystawie, spektaklu, warsztatach w MDKiS, sk ąd taka opinia?! W obecnych 
czasach kultura, sztuka jest na ostatnim miejscu.Pr awie nikt si ę ni ą nie 
interesuje. Arty ści pozostawieni samym sobie.Nawet w szkołach obci ęto 
godziny, na których mo żna było młodzie ży przekaza ć jakie ś wiadomo ści o 
sztuce. Szkoły nie wychowuj ą ju ż odbiorców sztuki. Jak mozna w tak 
trudnym okresie dla twórców i dla sztuki szkalowa ć placówke i Jej 
dyrektora, która stara sie wypełnic luk ę ,o której zapomniano na samej 
górze. Zlikwidowano wiekszo ść grantów, wi ększo ść dotacji do wystaw, 
wiekszo ść stypendiów twórczych...Ostały nam sie tylko takie placówki jak 
MDKiS z Pani ą dyrektor Małgorzata Anit ą Werner.

El żbieta i Lech Ledeccy z Cz ęstochowy.


