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W NUMERZE:

występ przedszkolaków

  W październiku w
naszym MDK-u
odbył się konkurs
plastyczny pt.
„Wodo, nasza,
wodo”.
Organizatorem
konkursu byli :
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.
o w Rudzie Śląskiej
(inicjator i główny
organizator
konkursu),
Młodzieżowy Dom
Kultury w Rudzie
Śląskiej
(współorganizator)
oraz Powiatowa
Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w
Rudzie Śląskiej 
(współorganizator).             

Konkurs
zorganizowany
został w ramach
trwającej w mieście
Rudzkiej Jesieni
Kulturalnej, a
patronat nad nim
sprawowała
prezydent Rudy
Śląskiej pani
Grażyna Dziedzic.
 
Konkurs
skierowany był do
dzieci w wieku
przedszkolnym.
Miał on na celu
pogłębienie wiedzy
o wodzie,
promowanie
sposobów
racjonalnego jej
wykorzystania 

oraz kształtowania
postaw
proekologicznych
wśród dzieci.
 
Zadaniem
konkursowym było
pokazanie w formie
plastycznej
znaczenia wody, jej
przydatności ,
ważności dla
człowieka oraz dla
życia na Ziemi. 

cd. str. 2

  Klaudia Juszczak

        "WODO, NASZA        
WODO"

Dziennikarki MDK z Panią Prezydent

·  Wywiad z
prezydent miasta
Ruda Śląska
·  Konkurs "Wodo,
nasza wodo"
·  Metropolitalna
Noc Teatrów
·  Sukcesy
wychowanków
MDK
·  Przewodnik po
Japonii
·  Kącik muzyczny-
popowa muzyka
Korei Południowej
recenzja książki

Zapraszamy w grudniu do MDK:

- Mikołajki - 6 grudnia godz. 16.00
-XIX  Festiwal Kolęd i Pastorałek "Nasze
Kolędowanie" - 16 grudnia
- Wieczór Kolęd
- Konkurs plastyczny "Anioł 2015"

Wywiad z
prezydent
miasta Ruda
Śląska – s. 3
Konkurs
"Wodo, nasza
wodo" – s. 1, 2
Metropolitalna
Noc Teatrów –
s. 7
Sukcesy
wychowanków
MDK – s. 4

Przewodnik po
Japonii – s. 6
Kącik
muzyczny-
popowa
muzyka Korei
Południowej
–s.5
Recenzja
książki
„Tajemniczy
ogród” – s. 4

PSS-E

M.P.
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Konkurs "Wodo, nasza wodo"

. d. ze str. 1   Prace należało dostarczyć do MDK do 5
października 2015r.  Jury postanowiło o przyznaniu
nagród równorzędnych. Podczas finału konkursu, który
odbył się 15 października na scenie MDK, program
artystyczny zaprezentowały rudzkie przedszkolaki,
zostały wręczone nagrody oraz otwarto wystawę
pokonkursową. 
Wyniki konkursu:
Milena Ziaja -5 lat „Czy bez wody świat da radę”
Zosia Przybyła 5 lat „Dbajmy o nasz wspólny skarb –
czysta wodę”
Leon Blachucik- 5 lat (z mamą Joanną)   „Kropla
wody - skarb bezcenny”
Filip Stodolny (z mamą Katarzyną) „Woda źródłem
korzyści”
Tosia Krasucka - 5 lat „Woda to życie”
Hanna Kałuża -5 lat ”Prezent”
Magdalena Florian - 5 lat „Woda jest najważniejsza”
Zuzanna Beck -5 lat i Sławomir Mandzewski - 4 lata
„Do czego potrzebna jest nam woda”
Aleks Kapica -3 lata „Oszczędzaj wodę”

Alan Nowok - 6 lat „Życie w Oceanie”
Oliwia Meksiak- „Woda to życie”
Bartłomiej Opiłka - 6 „Zdrowa woda”
Zuzanna Dolistowska - 5 lat -„Kropelka wody całym
moim światem"
Martyna Lukoszek - 7 lat „Czysta woda –piękny świat
”
Kevin Gorczyński - 6 lat „Woda naszym skarbem”
Alan Dusza -5 lat „O wodę dbamy przyrodę
wspieramy”,
Jan Giemza - 6 lat „Woda naszym życiem”.

J@, MDK i T¥
Gazetka wydawana przez Koło Dziennikarskie
Młodzieżowego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
Adres : Ruda Śląska ul. Janasa 28
www.mdkruda.org
Opiekun: mgr Beata Fulczyk
Skład redakcji: Aleksandra Pela, Marta Pierończyk,
Weronika Rasińska, Karolina Kilarska, Klaudia
Juszczyk, Marta Blachucik, Jakub Osmelak

Wręczanie nagród Występ przedszkolaków

Występ przedszkolaków Występ przedszkolaków

MDK MDK

MDK MDK
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WYWIAD Z PANIĄ GRAŻYNĄ DZIEDZIC -
PREZYDENT RUDY ŚLĄSKIEJ

MDK: Od kiedy interesuje się Pani polityką?
G.D:  Ogólnie polit yką się nie interesuję, ale interesuje
mnie polityka społeczna, to znaczy działanie na
korzyść mieszkańców i społeczności lokalnych.
MDK: Czy możliwość bycia prezydentem miasta było
Pani marzeniem? Czy praca przynosi Pani
satysfakcje?
G.D:Nie, nie było to moim marzeniem. Praca
przynosi mi satysfakcję, ponieważ mogę zmieniać
miasto i zrobić coś dla ludzi.
MDK:Stać na czele tak dużego miasta, jak Ruda
Śląska, to bardzo trudne zadanie. Jak Pani sobie z
tym radzi?
G.D:Myślę, że mam odpowiednie przygotowanie
zawodowe, bo z wykształcenia jestem inżynierem
budownictwa, mam też pedagogiczne
wykształcenie, w związku z tym potrafię zarządzać
ludźmi, co bardzo mi pomaga. Kiedyś byłam
harcerką, a to nauczyło mnie pomagać innym.
Ponadto myślę, że potrafię wspierać
współpracowników. Robi się wtedy super rzeczy
dla miasta.
MDK: Niedawno otwarto na nowo park im. A. Kozioła.
Skąd pomysł i fundusze na to przedsięwzięcie?

ZOSTAŃ DZIENNIKARZEM MDK 
i TWÓRZ Z NAMI GAZETKĘ!

Na zajęcia koła dziennikarskiego zapraszam we
wtorek i czwartek godz. 17.15- 19.00. Beata Fulczyk

MDK: Od kiedy interesuje się Pani polityką?
G.D:  Ogólnie polit yką się nie interesuję, ale
interesuje mnie polityka społeczna, to znaczy
działanie na korzyść mieszkańców i społeczności
lokalnych.
MDK: Czy możliwość bycia prezydentem miasta było
Pani marzeniem? Czy praca przynosi Pani
satysfakcje?
G.D:Nie, nie było to moim marzeniem. Praca
przynosi mi satysfakcję, ponieważ mogę zmieniać
miasto i zrobić coś dla ludzi.
MDK:Stać na czele tak dużego miasta, jak Ruda
Śląska, to bardzo trudne zadanie. Jak Pani sobie z tym
radzi?
G.D:Myślę, że mam odpowiednie przygotowanie
zawodowe, bo z wykształcenia jestem inżynierem
budownictwa, mam też pedagogiczne
wykształcenie, w związku z tym potrafię zarządzać
ludźmi, co bardzo mi pomaga. Kiedyś byłam
harcerką, a to nauczyło mnie pomagać innym.
Ponadto myślę, że potrafię wspierać
współpracowników. Robi się wtedy super rzeczy
dla miasta.
MDK: Niedawno otwarto na nowo park im. A. Kozioła.
Skąd pomysł i fundusze na to przedsięwzięcie?
G.D: Środki na remont parku „Kozioła'' pochodzą
z budżetu miasta. Nie można ich było zdobyć
niestety ze środków unijnych. Ważne jest, żeby
mieszkańcy mieli takie miejsca, w których mogą
odpocząć. Do parku można przyjść z dziećmi na
spacer i wysłuchać dobrej muzyki. Chcę tworzyć
takie przestrzenie jak parki, kawiarnie, siłownie
napowietrzne i place zabaw we wszystkich
dzielnicach naszego miasta. Uważam, że ludzie
powinni ze sobą rozmawiać, a w dzisiejszych
czasach zanika ta rozmowa przez komputery i
SMS-y, dlatego tak ważne są dla mnie takie
miejsca.

MDK: Stadion "Burloch", który ostatnio został
wyremontowany w Orzegowie, cieszy się wielkim
powodzeniem wśród dzieci, dorosłych i młodzieży.
Jest również świetnym miejscem na spędzenie
aktywnie czasu wolnego latem i zimą. Planuje Pani
wybudować podobny obiekt w innych częściach
miasta?
G.D:W każdej dzielnicy miasta powstaje inny
obiekt sportowy. Moim pomysłem jest połączenie
autobusami tych obiektów. Dla dzieci i młodzieży
byłyby one bezpłatne, żeby mogły korzystać z
tych atrakcji. W parku „Strzeliniec'' chcę, aby
powstał park linowy, jest tam już pamptrak (tor
dla rowerów). Na Halembie jest Auqadrom- park
wodny, gdzie niedługo otwarta zostanie strefa
sucha. W Nowym Bytomiu mamy basen,będzie
tam też stadion lekkoatletyczny i nowa hala
widowiskowo-sportowa.
MDK:Stoi Pani na czele miasta już drugą kadencję. Co
uważa Pani za swój największy sukces, a co za
największą porażkę?
G.D:Największy sukces to na pewno
wyprowadzenie finansów miasta na prostą i
dodatkowo powstawanie w mieście nowych
inwestycji. Jako porażkę w tamtej kadencji traktuję
fakt, że nie udało mi się zbudować nowych
mieszkań, ale w tej kadencji na pewno coś z tym
zrobię.
MDK:Czy spotkania z mieszkańcami poszczególnych
dzielnic pomagają w zarządzaniu miastem?
G.D:Oczywiście pomagają, bo znam bolączki
miasta i mieszkańców. Są to często małe sprawy,
ale bardzo istotne.
MDK:Bardzo dziękujemy za wywiad, życzymy
wielu sukcesów.
G.D:Ja również dziękuję.

Wywiad przeprowadziły: Weronika Rasińska,
Aleksandra Pela, Marta Pierończyk

Zapraszamy na "Spotkanie z bajeczką"
                 Poniedziałek godz. 16.40 - 17.25
                    Czwartek godz. 16.00 - 16.45



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 1 11/2015 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLJ@, MDK i T¥

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI
NASZEJ DZIELNICY

Sukcesy wychowanków koła plastycznego
      W ostatnim czasie wychowankowie koła
plastycznego prowadzonego przez panią
BogusławęTrzcińską odnieśli wiele sukcesów w
konkursach plastycznych. W  X ogólnopolskim
konkursie plastycznym  „Z chlubnych kart i miejsc
narodowej historii” zorganizowanym przez MDK w
Tychach laureatkami zostały: Anna Trzcińska lat 17,
zdobywając nagrodę oraz Klaudia Nowak lat 17,
zdobywając wyróżnienie. Prace naszych laureatek
można zobaczyć w katalogu wystawy. W konkursie
„Mój Śląsk, moje miasto” zorganizowanym przez
Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej Małgorzata
Honisz zdobyła I nagrodę, a prace Emilii Dziedziejko
oraz Natalia Krupy zakwalifikowały się do wystawy, a
w konkursie plastycznym z okazji 120 lat szkoły w
Chebziu wyróżnienie zdobyła Dagmara
Rzadkowska. Serdecznie gratulujemy sukcesów i
życzymy więcej.

      Narzekano na ponure i brzydkie osiedle przy ulicy
Matejki oraz zaniedbany teren wokół Szkoły
Podstawowej nr 3 przy ulicy Mickiewicza.
Mieszkańcy skarżyli się także na niewykoszoną trawę
na placu zabaw. Wielu ludzi prosiło o drogę oraz
oświetlenie przy murowanych garażach. Pytano też o
możliwość obniżenia stawek za garaże. Takich spraw
było wiele. Prezydenci odpowiadali i pomagali 
w rozwiązaniu problemów. Niektóre sprawy takie jak
np.:  zarządzanie nieruchomościami w mieście,
problemy żywnościowe oraz wyrzucenie matki z
dwojgiem małych dzieci przez policję zostawiano na
czas po spotkaniu.
        Miłym gestem ze strony mieszkańców były
podziękowania za wyremontowanie parku im. A.
Kozioła i wręczenie pani prezydent bukietu kwiatów
przez przedstawiciela orkiestry.
       Na zakończenie spotkania władze miasta
poinformowały, że wszystkie niewyjaśnione problemy
postarają się rozpatrzeć w najbliższym
terminie.                   

Tekst:  A.P  W.R  M.P. 

Jak co roku jesienią, prezydent miasta
Ruda Śląska spotyka się z mieszkańcami
dzielnic miasta. Jedno z takich spotkań
odbyło się 27 października w
Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie
Śląskiej.

      W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy miasta oraz
prezydent miasta Grażyna Dziedzic, zastępca
prezydenta Michał Pierończyk oraz przedstawiciele
Straży Miejskiej. 
     Zaczęto jesienne spotkanie prezentacją, podczas
której omawiano inwestycje w mieście, remonty
budynków mieszkalnych oraz program wspierania
budownictwa, w tym budowę przez miasto 100 nowych
mieszkań komunalnych. Władze miasta przedstawiły
także planowane zmiany w opłacie śmieciowej,
szczegóły akcji "Bezpieczny Rower" i wiele innych.
Pani Prezydent przedstawiała plany termomodernizacji
szpitala miejskiego. Na wszystkie projekty miasto
wyda 16 milionów złotych w 2016 roku. 
    Po wystąpieniu władz miasta, zaczęły się pytania
zadawane przez mieszkańców. Problemów nie
brakowało. Jeden z mieszkańców prosił o pomoc w
walce z plagą szczurów.  

Przygody Mary Lennox

         Książka pod tytułem ,,Tajemniczy ogród"
Francesa Hodgsona  Burnetta  jest bardzo wciągająca.
Opowiada o pewnej dziewczynce zwanej Mary Lennox
,która po stracie rodziców wyjechała do wuja
Archibalda Cravena.  Okazał się on jednak dziwnym
człowiekiem. Dziwnym okazał się także dom, w
którym rozpoczynała swoje życie od nowa. 
          Mary Lennox była zimnym i bez serca
dzieckiem. Jej życie odmieniło sie dopiero, gdy
poznała Martę, jej nową pokojówkę oraz Dicka, brata
Mary. Umiał porozumiewać się ze zwierzętami.
Nauczył ją kochać, przyjaźnić się i pomagać innym.
Pewnego razu Mary usłyszała o zamkniętym ogrodzie
oraz zakopanym kluczu. Bardzo ją to zaciekawiło … A
co było dalej, sami możecie sprawdzić.  Życzę Wam
miłego czytania.

Klaudia Juszczak 
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KOREAŃSKI ZESPÓŁ BANGTAN BOYS

https://kpoplivepolska.wordpress.com/tag/bts/

     Bangtan Boys  to siedmioosobowy
zespół z Korei Południowej, założony w
2013 roku przez wytwórnię płytową Big
Hit Entertainment . Znani także jako BTS.

  Zespół ten znany też jest pod nazwami:
Bulletproof Boy Scouts, BTS, Bangtan Boys. 
Zespół tworzy muzykę w gatunkach: K-POP, R&B,
hip-hop i dance. Zadebiutowali 13 czerwca 2013   z
piosenką "No More Dream".  Zdobyli tytuł "New
Artist of The Year" na 2013. Wsród innych
sukcesów znalazły się także nagrody: MelOn
Music Award , 2013 Golden Disk Awards , 2014
Seoul Music Awards i 2014 Gaon Chart K-Pop
Awards. 

    Zespół występuje na scenie w składzie: Kim
SeokJin (imię sceniczne: Jin)- wokalista, visual,
Min YoonGi (imię sceniczne: Suga)- rapper, Jung
HoSeok   (imię sceniczne: J-Hope)- rapper, dancer,
Kim NamJoon  (imię sceniczne: Rap Monster)-
lider, rapper, Park JiMin (imię sceniczne: Jimin)-
wokalista, dancer, Kim TaeHyung  (imię sceniczne:
V)- wokalista, Jeon JeongKook  (imię sceniczne:
Jungkook)- maknae, wokalista, rapper.

    Na fali sukcesu band poprowadził także swój
własny ośmioodcinkowy program  pt. Rookie King:
Channel Bangtan emitowany na SBS MTV . Nazwa
ich oficjalnego fanclubu to A.R.M.Y .  

    Przed debiutem zespołu, jeden z jego członków-
J-Hope (rapper i dancer) pojawił się w kilku
programach muzycznych ze względu na jego
występ w teledysku Jo Kwon'a z 2AM - "Animal".
Reszta członków (oprócz Rap Monster'a i Jimin'a)
pojawiła się także w teledysku Jo Kwon'a "I'm Da
One". 
  

    Grupa miała zadebiutować w 2010 roku, ale ze
względu na dużą rotację składu, debiut został
przełożony. Rap Monster jest jedynym muzykiem  
z pierwszego składu zespołu i pełni rolę lidera.
Zespół wydał przed debiutem dwie piosenki. Udział
V (wokalisty) w zespole był trzymany           w
tajemnicy aż do wydania debiutanckiego singla "No
More Dream" w 2013r.

     Dotychczas wydane płyty: 2 Cool 4 Skool,
O!RUL8,2? (Oh! Are You Late Too?)- 2013,Skool
Luv Affair, DARK&WILD- 2014, In The Mood for
Love- 2015 

Karolina Kilarska
Źródło: Wikipedia 

Sukcesy naszych wychowanków
   Nasi wychowankowie zostali nagrodzeni w ramach
Konkursu Plastyki Nieprofesjonalnej „Rudzka Jesień”
zorganizowanego przez Muzeum Miejskie w Rudzie
Śląskiej. Podczas pleneru malarskiego młodzi artyści,
w dowolnej technice malarskiej, mieli przedstawić
dworzec kolejowy w Rudzie Śląskiej oraz park im. A.
Kozioła. Wśród laureatów znaleźli się także nasi
wychowankowie: Kacper Kycia  – II miejsce w  
kategorii Dzieci 8-9 lat, Michał Bednarz – II miejsce w
kategorii Dzieci 10-12 lat i Magdalena Sucharowska II
miejsce w kategorii Młodzież 13-18 lat. Serdecznie
gratulujemy sukcesu!

.
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KRAJ KWITNĄCEJ WIŚNI

Informacje ogólne

     Japonia to państwo, położone na kilku wyspach
zachodniego Pacyfiku, u wschodnich wybrzeży Azji.
Stolica Tokio jest usytuowana prawie dokładnie na tej
samej szerokości geograficznej co Ateny, Pekin,
Teheran i Waszyngton. Według danych z 2006 r.
łączna powierzchnia kraju wynosi 377 921 km².
Większość powierzchni Japonii jest pokryta górami.
Najwyższym szczytem jest czynny wulkan Fudżi
(3776 m). Z tego powodu prawie połowa ludności
zamieszkuje nadmorski pas nizin, rozciągający się
pomiędzy Tokio a Osaką i Nagoją. Stałym
zagrożeniem dla ludności są więc trzęsienia ziemi,
wybuchy wulkanów i fale tsunami. Z liczbą ludności
126,5 mln osób Japonia zajmuje 10. miejsce na
świecie.  Japonia należy do grupy krajów wysoko
rozwiniętych, jest jedną z czołowych potęg
gospodarczych świata. 
Obyczaje
    Na narodowy charakter oraz mentalność
Japończyków ogromny wpływ wywarły oraz wywierają
bushido oraz nauki Konfucjusza. To za ich sprawą,
takie cechy jak: dyscyplina, stoicyzm, powściągliwość,
opanowanie, a także lojalność i szacunek wobec
starszych czy zwierzchników są powszechnie
respektowane i widoczne w każdym momencie.
Głęboko zakorzenione wśród Japończyków jest
poczucie obowiązku oraz honor. Kiedyś samuraj, który
okrył się hańbą i stawał się rōninem, popełniał rytualne
samobójstwo – seppuku. Wszystkie te cechy przed II
wojną światową pomogły stworzyć kult boskiego
cesarza oraz pozwoliły japońskim żołnierzom gardzić
śmiercią w czasie samobójczych ataków kamikaze.
Poczucie honoru nakazywało walczyć do końca, gdyż
niewola czy kapitulacja, nie wchodziły w rachubę.

Kuchnia
W Japońskiej kuchni jedzenie jest niemal rytuałem,a
spożywanie posiłków poza domem jest największą
przyjemnością którą można wykonać w wolnym
czasie. W przygotowanie prostych potraw tradycyjnej
japońskiej kuchni wkłada się wiele serca i pracy.
Ogromną wagę przywiązuje się do świeżości
produktów, sposobu ułożenia, jak i do koloru potraw. 

Podstawą japońskiej kuchni jest ryż, którego
znaczenie jest tak wielkie, że słowo gohan, czyli
gotowany ryż znaczy tyle, co posiłek. Pod wpływem
buddyzmu od X do niemal końca XIX wieku
obowiązywał zakaz spożywania mięsa, stąd też w
Japonii większość dań stanowią ryby i owoce morza.
Z ich udziałem, często w surowej postaci, powstają tak
charakterystyczne potrawy jak: sushi  i sashimi . 
Religia
W dzisiejszych czasach coraz więcej Japończyków
uznaje światopogląd materialistyczny. Większość
mieszkańców Kraju Kwitnącej Wiśni określa się jako
osoby niewierzące i niereligijne (w zależności od badań
jest to 60% – 75%), jednak ponad 90% z nich
praktykuje zarówno shintō (obrządek narodzin i
małżeństwa), jak i  obrządek ceremonii pogrzebowych,
zgodnie z zasadami buddyzmu. Dla zdecydowanej
większości Japończyków religia nie odgrywa ważnej
roli w życiu. Najwięcej wyznawców w Japonii ma
Nazwę shintō  tłumaczy się jako drogę bóstw . Według
japońskiego mitu stworzenia świata, cesarz jest
potomkiem bogów, a spośród różnych odmian shintō
wiele głosi wiarę w pośmiertną boskość wszystkich
ludzi, w związku z czym winni byli czczeni przez
potomnych.

Sport
  Najpopularniejszą dziedziną sportu w Japonii są
sztuki walki. Najbardziej znaną jest bujutsu.
Przywędrowała ona do Japonii z Chin. Bujutsu zostało
wymyślone przez wędrownych mnichów. Z biegiem
czasu ulepszali metody walki, aby móc skutecznie
stawić opór kiedy byli napadani przez rozbójników.
Rodzaje sztuk walki kenjutsu- wywodząca się od
samurajów, karate- oznacza dosłownie pustą ręką, jest
blisko spokrewnione z chińskim wushu.. Sumo to
japoński sport narodowy. Celem zawodników o
nienaturalnych jak na japońskie standardy rozmiarach i
wadze jest wypchnięcie przeciwnika poza obręb maty,
bądź też przewrócenie go za pomocą odpowiednich
rzutów, pchnięć i uderzeń ciałem.
                                              Karolina Kilarska
Źródło: Wikipedia

https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C5%8Dnin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sushi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sashimi
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TO BYŁA WSPANIAŁA NOC!

       Szósta edycja Metropolitalnej Nocy Teatrów
odbyła się 26 na 27 września 2015r. To była 
niezapomniana noc: ponad 30 spektakli, warsztaty,
wystawy, koncerty i happeningi. Metropolitalną Noc
Teatrów można traktować jak święto teatrów. Czas,
który  po zachodzie słońca, można spędzić w
przestrzeni teatralnej.Pomysłodawcą i
współorganizatorem Metropolitalnej Nocy Teatrów jest
Górnośląski Związek Metropolitalny w Katowicach.
   Tego wieczoru teatry zapraszały widzów do wspólnej
zabawy: można było przymierzyć teatralne kostiumy,
wystąpić na scenie oraz zwiedzić zakamarki teatru. W
wydarzeniu tym brały  udział największe sceny
regionu: Gliwicki Teatr Muzyczny, Opera Śląska,
Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”, Śląski Teatr
Tańca, Teatr Korez, Teatr Nowy, Teatr Rozrywki, Teatr
Śląski, Teatr Zagłębia, Centrum Scenografii Polskiej,
Oddział Muzeum Śląskiego oraz inne mniejsze
instytucje.
     Taka noc odbyła się w Miejskim Centrum Kultury
im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej-mieście bez
teatru. Wystąpiła tam miedzy innymi grupa teatralna
działająca w naszym Młodzieżowym Domu Kultury.
Teatr "Wizjer" (bo o nim mowa) prowadzony przez
Pana Jerzego Mazurka zaprezentował trzy spektakle:
groteskę -teatr absurdu pt. "Wszyscy mamy źle w
głowach", komedię satyryczną o tematyce społeczno-
politycznej wierszem pt. "Król i Błazen" oraz "Inna
perspektywa albo psychoterapia", czyli dramat-
monodram w wykonaniu Jerzego Mazurka. Tak o
spektaklu opowiada autori: W ramach zbiorowej
terapii,  w której uczestniczą widzowie, bohater dzieli
się swoją historią, bólem i frustracją. Ta szczególna
spowiedź jest przeplatana grą na gitarze basowej -
wstawkami muzycznymi, ilustrującymi stan
psychiczny bohatera.W spektaklach wystąpili:
Katarzyna Hűbner– w roli Króla,Łukasz Pogadała– w
roli Błazna, Jerzy Mazurek jako narrator, a także
Joanna Kąkol w roli psycholożki oraz Alicja Porwol i
Katarzyna Hűbner jako siostry- pacjentki.

AP, WR, MP

,Joanna Kąkol w roli psycholożki – praktykantki, która
przeprowadza terapię w psychiatryku oraz Katarzyna
Hűbner i Alicja Porwolw rolach sióstr – pacjentek
oddziału psychiatrycznego.

Weronika Rasińska, Aleksandra Pela,
Marta Pierończyk

MDK: Hej, jesteśmy początkującymi dziennikarkami z
MDK. Czy mogłybyśmy przeprowadzić z Wami krótki
wywiad?
A: Cześć, nie byłyśmy przygotowane na udzielanie
wywiadu, ale z przyjemnością odpowiemy na kilka
pytań.
MDK: To na początek chciałybyśmy się dowiedzieć,
czy czułyście tremę na scenie?
A: Oczywiście, odczuwamy ją, ale jest dla nas
motywacją do lepszej gry.
MDK: Czy nie przeszkadzał Wam występ w trójkę?
A: Dobrze się zgrałyśmy, jednak w każdym
przedstawieniu grają albo inne osoby, albo inna
ilość aktorów.
MDK: Zawsze trzymacie się scenariusza, czy może
niekiedy improwizujecie?
A: Nie zdarzyło nam się wystąpić według
scenariusza.
MDK: Jak powstał scenariusz przedstawienia
„Wszyscy mamy źle w głowach”?
A: Wymyśliła go Ala, ale nie był on doskonały,
więc został nieco zmieniony.
MDK: Jak czułyście się występując na scenie?
A: Było zabawnie i wesoło. To jest dla nas
najważniejsze.
MDK: Jak widać uwielbiacie teatr. W jakim momencie
swojego życia zaczęłyście grać?
A: Tak naprawdę każda z nas w innym czasie. Ala
od pierwszej klasy liceum, a my od siedmiu lat.
MDK: A dlaczego teatr?
A: Można nazwać to powołaniem (  śmiech).
MDK: Jeżeli byłaby możliwość jeszcze jednego
występu na scenie, to zmieniłybyście coś?
A: Raczej nie, chociaż byłyby pewnie jakieś
poprawki.
MDK: Dziękujemy za wywiad i życzymy powodzenia i
sukcesów w dalszej grze w teatrze.
A: Dzięki wielkie. Pa.

Wywiad z aktorami przeprowadziły 
Weronika Rasińska, Aleksandra Pela, 
Marta Pierończyk
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Komiks

Zapraszamy do Młodzieżowego Domu Kultury na zajęcia do kół:
KOŁA ARTYSTYCZNE:
·  Koła muzyczno - wokalne:
  Nauka gry na gitarze klasycznej i elektrycznej, na keyboardzie, fortepianie (fortepian rozrywkowy), solo i w
zespole, zespół muzyczny, studio wokalne, kształcenie głosu, studio dźwiękowe (nagrań).
KOŁA TEATRALNE: Koło teatralne dziecięce, Koło teatralne  - młodzież i dorośli:TEATR  „WIZJER”,
·  Koło „Otwarta Szuflada - interpretacje”:   Interpretacje poetyckie (dla piszących), teatr poezji,
·  Koła plastyczne (od maluchów po studentów). Rysunek, rzeźba, dekoratorstwo, techniki malarskie.
·  Koła taneczne wokalno-rytmiczne, zabawy w kręgu, małe formy taneczne, taniec współczesny.
KOŁA SPORTOWE:
·  Kulturystyka,
·  Tenis stołowy,
·  Aerobik (także dla dorosłych),
·  Gimnastyka korekcyjna,
·  Samoobrona (sporty obronne dla dzieci),
·  Wędkarstwo (sportowe i hobbystyczne).
KOŁA JĘZYKOWE: Język angielski, Język niemiecki, Język francuski
KOŁA HOBBYSTYCZNE I EDUKACYJNE:
·  Logorytmika (od przedszkola)
·  Majsterkowanie,
·  Modelarstwo,
·  Dziennikarstwo
·  „Spotkanie z bajeczką” (dla maluchów z opiekunem)
·  „Łamigłówki mądrej główki”,
·  „Z matematyką na ty” (szk. podstawowa)
Koło komputerowe ABC

Marta Blachucik


