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Konkurs recytatorski 
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Zapraszamy do udziału w XXVI Rudzkim Festiwalu
Kultury Młodzieży Szkolnej pod patronatem
prezydenta miasta Grażyny Dziedzic:

TEATR: 14 -15.04.2016 r. – Dom Kultury w Rudzie
Śląskiej

MUZYKA: 22.04.2016 r. – Młodzieżowy Dom
Kultury w Rudzie Śląskiej

PLASTYKA: 25.04.2016 r. – Młodzieżowy Dom
Kultury w Rudzie Śląskiej (konkurs indywidualny
wysyłkowy i konkurs drużynowy na pracę
przestrzenną)

TANIEC: 21.04.2016 r. – Miejskie Centrum Kultury
im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej

Gala Finałowa

W marcu w MDK odbył się XIX Konkurs
Recytatorski dla dzieci i młodzieży "O
Laur Zielonej Róży" oraz Mały OKR
2016. 
Przesłuchania odbywały się 1 i 2 marca,
natomiast gala finałowa odbyła się 16
marca. Wydarzenie to zorganizowane
zostało przez: Młodzieżowy Dom Kultury,
Muzeum Miejskie oraz Urząd Miasta Ruda
Śląska. Celem konkursu jest m. in.
pielęgnowanie kultury języka ojczystego,
rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży
zainteresowania sztuką recytacji oraz
literaturą piękną. To także doskonała
okazja do zaprezentowania dokonań
artystycznych dzieci i młodzieży oraz
promocja zdolnej młodzieży.
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Konkurs recytatorski 
"O laur zielonej róży"
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Gala Finałowa Gala Finałowa

Gala Finałowa

    W konkursie uczestniczyło 116 wykonawców z 29
placówek. Uczestnicy rywalizowali w kategoriach
wiekowych: szkoła podstawowa- klasy I do III oraz
klasy IV do VI, gimnazja szkoły ponad gimnazjalne.
Komisja co roku przyznaje nagrody o charakterze
równorzędnym, zwane Laurem Zielonej Róży, w
postaci dyplomu i symbolicznej „zielonej róży” wraz z
nagrodą książkową oraz wyróżnienia w postaci
dyplomów i nagród książkowych.

    W tegorocznej edycji komisja spośród laureatów
„Zielonej Róży” wyłoniła także reprezentację miasta w
Małym i "Dużym" - 61. OKR.
W każdej kategorii jury przyznało kilka nagród i
wyróżnień.

   Miło nam poinformować, że wśród laureatów
znalazły się także wychowanki naszego MDK. Anna
Spałek, zajęła I miejsce w kategorii "szkół
podstawowych" kl. IV-VI. Anię przygotowała do
konkursu pani Danuta Szymczyk. 
    Katarzyna Góźdź (I miejsce) oraz Emilia Kąkol (V
miejsce) zwyciężyły w kategorii "licea". "Laur
zielonej róży'' trafił do Jerzego Mazurka - opiekuna
Kasi i Emilii. 
   Obydwie dziewczyny zostały nominowane do
reprezentacji miasta w 61. OKR. Serdecznie
gratulujemy naszym laureatkom i życzymy
dalszych sukcesów w etapie regionalnym.

Aleksandra Pela
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Pomysł na ferie

  Artykuł ten przeznaczony jest w szczególności dla
osób nie lubiących zimy. Po co wyjeżdżać z Polski
latem? Wtedy i u nas jest ciepło i przyjemnie, dlatego ja
osobiście polecam wyjazdy w czasie ferii zimowych.
Wtedy ominą nas też przymrozki, odśnieżanie i inne
rzeczy, za którymi większość z nas nie przepada (jak
ktoś lubi zimę, to zawsze jest możliwość wyjazdu,
wylotu na tylko jeden tydzień).
  Godnym polecenia kierunkiem są Wyspy Zielonego
Przylądka, znajdujące sie niedaleko kontynentu
afrykańskiego. Śniegu tam na pewno nie zobaczycie,
gdyż temperatury na wyspach  (w języku miejscowych
Cabo Verde) wahają się miedzy 20oC  a 30oC.Tu nie
można zmoknąć. Ostatni deszcz na wyspach spadł w
październiku 2013 roku.  Językiem urzędowym
Republiki Wysp Zielonego Przylądka jest język
portugalski, którego znajomość może bardzo ułatwić
wam komunikację z miejscowymi ludźmi. Jeśli chodzi
o finanse, to proszę sie nie martwić tym, że walutą na
wyspach jest escudo. W prawie wszystkich sklepach
można zapłacić w euro. Jeśli myślicie, że Republika
Wysp Zielonego Przylądka składa się z dwóch, trzech
wysepek, to się mocno mylicie. W skład Wysp
Zielonego Przylądka wchodzi aż dziesięć głównych
oraz pięć mniejszych wysp, którymi nie będziemy się
zajmować w tym artykule. Wyspy Zielonego przylądka
dzielą się na: nawietrzne (Santo Antao, Sao Vicente,
Santa Luzia, Sao Nicolau, Boa Vista, Sal) i zawietrzne.
Na wyspie Sal spędziłem dwa tygodnie ferii.

Nie da się jednoznacznie scharakteryzować
wszystkich wysp ( jedno mają wspólne - na
wszystkich jest cudnie), bo każda jest inna i ma
własny, swój odmienny urok. Wyspa Sal ma
przepiękne plaże, Fogo ma swój wulkan i plantacje
kawy. Już te dwa przykłady pokazują, że każda z
wysp jest inna i może poszczycić się innymi zaletami.
Osobom, które uprawiają sporty wodne pewnie dawno
"zapaliła się lampka": to tam są najlepsze do
uprawiania owych sportów warunki -  te wody są
podobno drugim, pod względem warunków, miejscem 
na świecie do uprawiania kitesurfingu, surfingu i
windsurfingu.  Turyści najchętniej  wybierają wyspy Sal
i Boa Vista. Ja ze swojej strony zainteresowałem się
Wyspą Sal, ponieważ lubię się czegoś dowiedzieć  o
miejscu, w którym spędzam się ferie lub wakacje.
Nazwa wyspy pochodzi od portugalskiego słowa
oznaczającego sól (której na wyspie nie brakuje, jest
tam nawet jezioro o podobnym zasoleniu co Morze
Martwe). Charakterystycznymi cechami owej wyspy
są wspomniane już białe piaszczyste plaże, które
ciągną się kilometrami wokół wyspy. Ciągle wieje tam
wiatr. Można zobaczyć też wygrzewające się w
płytkich wodach rekiny. Trudno uwierzyć, że około 6
tysięcy kilometrów od Polski jest taki raj. Cabo Verde
oferują 350 słonecznych dni w roku. Podobno tam,
gdzie jest słońce, jest i uśmiech. Nie stracisz go nawet
przy silnym wietrze. A oto kilka fotek:).

Kuba Osmelak

Wyspa Sal Wyspa SalMZO MZO
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Święto Babci i Dziadka

          "Dzień Babci i Dziadka" odbył się w MDK 4
lutego 2016 roku. 
Na scenie jako pierwszy wystąpił teatr dziecięcy
"Wena" pod kierunkiem pani Danuty Szymczyk.
Zaprezentował on przedstawienie pt. "Bal w pokoiku
lal". Podczas spektaklu ujrzeliśmy taniec zespołu
małych form tanecznych pt. "Walc kwiatów". Zespół
taneczny przygotowała pani Renata Buryan. Następnie
wystąpiła 7- letnia Hania Steuer wykonała melodię "Sto
lat". Był to jej sceniczny debiut, wychowankę
przygotowała pani Anna Buryan. Kolejny występ
należał do Klary Baron, która wykonała piosenkę
"Świąteczna piekarnia" w języku niemieckim. 

Następnie, do wokalistki dołączył jej dziadek.
Zaprezentowali się oni w utworze "Wspaniale jest żyć
na świecie" również w wersji niemieckiej. Piosenka
opowiadała o tym, ile rzeczy codziennie nas
zachwyca: wschodzące słońce, lasy, góry, pszczoły,
ale najwspanialsze są wakacje. 
Na scenie pojawiły się maluszki z koła rytmiczno-
wokalnego prowadzonego przez panią Annę Buryan i
przedstawiły montaż słowno-muzyczny. Dzieci
recytowały wiersze dla i o babciach i dziadkach oraz
zaśpiewały piosenkę "Cza-cza dla Babci i Dziadka".
Na koniec najmłodsi wychowankowie zaprezentowały
wesoły taniec "Chocolate". 
Uroczystość zakończył występ zespołu małych form
tanecznych, który zaprezentował taniec ze wstążkami.

Każda babcia i dziadek otrzymali niespodziankę w
postaci serduszka wykonanego przez koło plastyczne.
A jako, że był to Tłusty Czwartek nie zabrakło także
pączków.
K. Kilarska, K. Zamysłowska, K. Osmelak

Koło rytmiczno-wokalne

Babcie i Dziadkowie Teart "Wena"

ZOSTAŃ DZIENNIKARZEM
MDK 
i TWÓRZ Z NAMI GAZETKĘ!
  

Koło dziennikarskie czeka!
  Zajęcia:
            wtorek godz. 17.15- 19.00
  czwartek godz. godz.17.30- 19.00. 
      Zapraszamy, dołącz do nas.

BF

BF BF
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"W świecie bajek i zabawek"

03.02.2016r w MDK odbył się Bal Karnawałowy dla
dzieci pt."W świecie bajek i zabawek". Pociechy (w
wieku od 2 do 12 lat) wraz z rodzicami i nauczycielami
MDK bawili się 2 godziny. Na początku wszyscy
zostali zapoznani z tradycją zabawy karnawałowej, po
czym zaczął się bal. Rozrywki trwały bez końca!
Dzieci "podróżowały autobusem", tańczyły,
przechodziły pod linią. Zwiedzanie "krain fantazji"
również ich nie ominęło! Po pierwszej części imprezy
rozpoczęła się przerwa. W tym czasie można było
skorzystać z bufetu, jak i zagrać w loteryjkę fantową
prowadzoną przez p. Izabelę Asendy. Po przerwie
dzieci powróciły do "Krainy bajek i zabawek" i
uczestniczyły w konkursach muzycznych i
artystycznych. Podczas balu pojawiła się również
wróżka, która miała "niezwykłą moc" i za pomocą
różdżki przenosiła dzieci w krainę zabawy. 

Dzieci uczestniczyły w wielu zabawach m.in.: "Stary,
chrapiący niedźwiedź" oraz tańcu z krzesłami.
Dziecko, które pierwsze usiadło na ostatnim krześle,
zostało królem balu! Pociechy mogły dostrzec, jak
ciężką pracę miał Kopciuszek, ponieważ same
oddzielały kule papierowe od cukierków. Stroje dzieci
były ciekawe, jak i zaskakujące. Była Pipi, pani
sprzątaczka, a nawet pszczółka! Dzieci wraz z
rodzicami wykazały się wielką pomysłowością. Co
roku przebrania naszych wychowanków zaskakują
nas coraz bardziej - mówiła p. Marta Ziębicka. Czas
szybko minął i pociechy "powróciły pociągiem" do
naszego MDK. Na zakończenie imprezy odbył się
taniec z rodzicami, który umilił wszystkim wieczór.
Uczestnicy Balu Karnawałowego wyszli uśmiechnięci i
z obietnicą, że za rok znów do nas zawitają. 
                                                          Aleksandra Pela 

Bal Karnawałowy Bal Karnawałowy

Bal KArnawałowy Bal Karnawałowy

A. Kocielski A. Kocielski

A. Kocielski A. Kocielski
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Koreański zespół Shinee

WYGRANA W WIELKIM STYLU

Wygrana w wielkim stylu

Miło nam poinformować, że nasza redakcyjna
koleżanka Aleksandra Pela została laureatką
ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Cykaj
superfoty i… zgarniaj nagrody” zorganizowanego przez
Polska Press Sp. z o.o. Konkurs  przeprowadzony
został na portalu www.juniormedia.pl  i obejmował trzy
kategorie: "Moja pasja", "Przyjaciele" i "Selfie". Ola 
zdobyła  I miejsce w kategorii "Selfie". Jestem bardzo
dumna i zadowolona z wygranej- powiedziała nam Ola.
Obiecała również, że pierwsze zdęcie aparatem
"Instax mini 8", który wygrała, zrobi członkom swojej
redakcji. Chciała podziękować także redaktorce
naczelnej pani Beacie Fulczyk za namówienie do
wzięcia udziału w konkursie. W imieniu całej redakcji 
serdecznie gratulujemy Oli oraz pozostałym
zwycięzcom. Obok zamieszczamy zwycięskie zdjęcie
Oli. Więcej informacji o konkursie na stronie
http://www.juniormedia.pl/news/znamy-juz-wyniki.html
                                                   Weronika Rasińska I nagroda w kat. Selfie

Shinee to koreański zespół, który rozpoczął karierę w
wytwórni SM Entertainment. Grupa zadebiutowała
25.052008 roku piosenką Nunan Neomu Yeppeo
(Replay) w Korei Południowej i od razu zdobyła wielu
fanów, plasując się w czołówce list przebojów i
rankingów muzycznych. Natomiast w Japonii debiut
nastąpił dopiero 3 lata, później tym samym utworem,
podbijając japońskie listy przebojów. Nazwa zespołu
powstała od słowa shine, co po angielsku znaczy
świecić i oznacza osobę, otrzymującą światło lub
osobę w świetle jupiterów. Band występuje w
pięcioosobowym składzie:  Onew,  Jonghyun,  Key, 
Minho i Taemin. Dotychczas zespół wydał 3 albumy
studyjne, 4 minialbumy, 1 album koncertowy i różne
single. Band zdobył wiele nagród, odbył 3 trasy
koncertowe i wystąpił także we własnym reality show.
Zespół uważany jest za ikonę mody oraz twórcę stylu
nazwanego "Trend Shinee".Muzycy znani są z wysoce
zsynchronizowanych i skomplikowanych układów
choreograficznych. Zespół ma na swoim koncie
największą liczbę sprzedanych albumów w Korei
Południowej. W 2009 roku grupa wydała 2 minialbumy
Romeo i Year Of Us.

 Band w 2010r. wydał drugi album studyjny pod nazwą
Lucifer. Nazwa albumu promowała ich piosenkę o tym
samym tytule. W 2011 roku japońska wytwórnia
zespołu wydała pierwszy japoński album studyjny THE
FIRTS. 18 listopada 2011 roku Key, Onew i Taemin
ogłosili wydanie własnej książki o swoich podróżach po
Hiszpanii. Tym samym stali się pierwszymi wśród
koreańskich idoli autorami przewodnika wakacyjnego
pt. Children of the Sun. W 2013 r. ukazał się trzeci
koreański album grupy Dream Girl. W 2014 wydany
został trzeci japoński album studyjny I'm Your Boy. W
tym samym roku ukazał album koncertowy zespołu.
18.05.2015 roku Shinee wydali swój czwarty koreański
album Odd, a nowy rok rozpoczęli wydaniem kolejnego
japońskiego albumu zatytułowanego DxDxD. Zespół
znalazł fanów na całym świecie, a jego piosenki nadal
utrzymują się w czołówce azjatyckich list przebojów.
 Karolina Kilarska 

Aleksandra Pela

https://pl.wikipedia.org/wiki/2009,_Year_Of_Us
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Akcja Zima w MDK
Podczas ferii w MDK odbywało się Zimowisko. W
dwóch tygodniowych turnusach wzięło udział około 50
dzieci.
 Uczestnicy Akcji Zima brali udział w wileu ciekawych
warsztatach, zabawach i konkursach. Co tydzień mieli
okazję zobaczyć film w kinie Patria oraz popływać w
basenie. w każdą środę odbywała się wycieczka. W
pierwszym tygodniu dzieci zwiedzały Muzeum Sląskie
w Katowicach oraz uczestniczyły w warsztatach
złotniczych. W drugim tygodniu ferii odbyła się
wycieczka do Skansenu Górnośląskiego w Chorzowie.
Tam, oprócz zwiedzania skansenu, dzieci bały udział
w warsztacie wypiekania bułek oraz w warsztacie
prowadzonym w starej szkole. Na tedrenie MDK
zorganizowane zostały warsztaty tworzenia
witrażowych aniołków czy warsztaty na temat Unii
Europejskiej. Zorganizowany został także Dzień
Sportu. Dzieci uczestniczyły w ciekawych zajęciach
plastycznych, sportowych czy z chustą Klanza.
Codziennie na uczestników czekał też słodki
poczęstunek. Na zakończenia Zimowiska wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe nagrody.

Akcja Zima Wycieczka do Muzeum Śląskiego

Dzień sportu

.

Warsztaty złotnicze

Wycieczka do Skansenu
W środę odbyła się wycieczka do Skansenu w
Chorzowie. Zostaliśmy podzieleni na grupy. Starsza
grupa uczestniczyła w warsztatach na temat starej
szkoły. Młodsze dzieci miały okazję nauczyć się
pieczenia bułek. Po zajęciach wszyscy poszli do
karczmy, aby się ogrzać i zjeść coś. Wycieczka
bardzo nam się podobała. Była ciekawa i miła.
  Emilia Rauner, Wiktoria Rzychoń, Ewa Chołowska

Wywiad z witrażownikiem
MDK: Jak się nazywa zawód, które Panie wykonują?
P: Witrażownik.
MDK: Skąd Panie do nas przyjechały?
P: Z Bytomia, z galerii "Stalowe Anioły"
MDK: Ile lat panie pracują w tej branży?
P: Asia- 10 lat, Nadia- 5 lat a Aneta- 2 lata.
MDK: Czy trzeba skończyć specjalną szkołę, aby
wykończyć ten zawód?
P: Nie, trzeba po prostu mieć  sprawne ręce.
MDK: Dziękujemy za udzielenie wywiadu.

Ewa Chrołowska i Olga Białowąs

AK AK

AK

.
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Wywiad z trenerem tenisa stołowego w MDK

Wywiad z panem Markiem Żukowskim
MDK: Dlaczego wybrał pan nauczanie gry w pin-
ponga?
MŻ: Tak wyszło w życiu. Kiedyś, jako małe dziecko,
bawiłem się piłeczkami tenisowymi, a ze zwykłych
stołów składaliśmy stół do tenisa i siatką była jakaś gra
(najczęściej warcaby) i to mi się zawsze podobało.
Nigdy nie trenowałem tenisa stołowego, natomiast
kiedy nadarzyła się okazja, postanowiłem spróbować.
bo odszedł z MDK instruktor. Zrobiłem kurs instruktora
i bawię się tym od 1996 roku.
MDK: Jest dużo utalentowanych wychowanków,
którzy jeżdżą na zawody?
MŻ:Tak, jeżeli chcą, to jeżdżą . Starsza grupa moich
wychowanków bierze udział w lidze amatorów i gramy
tam co tydzień . Jeden mecz jest u nas, a drugi
wyjątkowo na Śląsku, natomiast mam kilkoro
wychowanków, którzy grają już prawie zawodowo.
MDK: To fantastycznie ! A czy jest pan zadowolony ze
swojej pracy?
MŻ:Tak, zawsze jest z kim pograć . W podstawówce
nie zawsze znajdę osoby, z którymi mogę pograć na
takim poziomie, żebym mógł się jednocześnie
pomęczyć, a w MDK tak.
MDK: Nawiązując do Pana dzieciństwa, czy Pana
rodzice bądź dziadkowie grali w pin-ponga?
MŻ: Nie, nikt w rodzinie nie grał.
MDK: Pana jednak ten sport wciągnął....
MŻ: Spodobało mi się, gdy z chłopakami na świetlicy
szkolnej, ustawialiśmy stół i graliśmy. Wtedy była
rywalizacja, co bardzo mnie nakręcało i jeszcze
bardziej wciągało. Szczególnie wtedy, gdy
wygrywałem i byłem najlepszy. (śmiech)
MDK: Miał pan jakiegoś instruktora?
MŻ: Na początku uczyłem się od kolegów, a potem
nadarzyła się okazja i pan Darek Szydło, zawodnik z
Sosnowca, dołożył swoich umiejętności i wiadomości .
Nie jestem zawodowcem, ale wydaje mi się, że jestem
na amatorskim, przyzwoitym poziomie. 
MDK: Czy dostawał pan pochwały od nauczyciela? 
MŻ: Gdybym nie umiał trafić paletką w piłeczkę, to nie
skończył kursu  instruktora (śmiech). 
MŻ: Na początku uczyłem się od kolegów, a potem
nadarzyła się okazja i pan Darek Szydło, zawodnik z
Sosnowca, dołożył swoich umiejętności i wiadomości .
Nie jestem zawodowcem, ale wydaje mi się, że jestem
na amatorskim, przyzwoitym poziomie.

MŻ: Gdybym nie umiał trafić paletką w piłeczkę, to nie
skończył kursu  instruktora.
MDK: Miał Pan problem z jakimś chwytem?
MŻ: Najczęściej grałem forhendem, czyli prawą stroną
ciała, ale z czasem nauczyłem się grać i bekhendem.
MDK:  Tenis stołowy jest Pana ulubioną dyscypliną
sportową?
MŻ: Jest to moja dodatkowa dyscyplina. Bardzo ją
lubię, ale najukochańszą jest niezmiennie siatkówka.
Trenowałem ją już w młodości. Kiedyś grałem też w
koszykówkę.
MDK: Dlaczego poszedł pan na AWF?
MŻ: Uwielbiałem wszelakie sporty, chociaż jeszcze w
podstawówce zastanawiałem się, czy nie zostać
nauczycielem historii lub biologii.
MDK: Były to pana ulubione przedmioty?
MŻ: Historia i język polski to były moje ulubione
przedmioty, ale polonistą nie chciałem być. W liceum
Mickiewicza, do którego uczęszczałem, dyrektorem  i
jednocześnie nauczycielem  WF był pan Gacka.
Zauważył on, że jestem dobry w wielu dyscyplinach
sportowych i reprezentuję szkołę  w wielu zawodach.
Zaproponował, żebym się zastanowił nad
studiowaniem na AWF. Stwierdziłem "czemu nie".
Przecież historykiem zawsze mogę zostać,więc
poszedłem na AWF. Zdałem jednak za pierwszym
razem, co było dla mnie bardzo zaskakujące, a dla
kolegów, jeszcze bardziej. Więc taki był mój los.
MDK: Bardzo dziękujemy za wywiad i życzymy
powodzenia oraz jak najlepszych wyników Pana
wychowanków.
MŻ: Dzięki, do usłyszenia! 
Wywiad   przeprowadziły: A. Pela, W. Rasińska i 
M. Pierończyk

Szach i mat
31 stycznia w MDK panowała specyficzna
kolorystyka: czerń i biel. A to za sprawą V Turnieju
Szachowego o Puchar Dyrektora MDK.
Organizatorami turnieju byli UKS Pałac Młodzieży w
Katowicach oraz nasz MDK. W zawodach wzięło
udział ponad 100 uczestników. Taki jest urok szachów.
W tej dyscyplinie młode umysły mogą wykazać się
strategią i kreatywnością.                 K.O.
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