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Jesienny koncert W
numerze:

.

- Koncert
Exodus15- s. 2
- Piosenka
pozytywna- s. 3
- Przedsiębiorca
owiany
tajemnicą - s. 4
- Świąteczne
odwiedziny-s. 5
- Koreański
zespół Exo -s.6

25 listopada w
MDK odbył się
koncert "Jesienny
Bukiet"
w wykonaniu
wokalistów Studia
Wokalnego MDK
pod kierunkiem
Pana Wojciecha
Sanockiego.   
Koncert wpisywał
się w cykl imprez
organizowanych

w ramach Rudzkiej
Jesieni Kulturalnej.
Zarówno tytuł, jak 
i scenografia
koncertu
nawiązywały do
jesiennych
klimatów. Podczas
koncertu wystąpili:
Magdalena Całka,
Alicja Pieter,
Angelina Solipiwko
i Michał Gabor –

uczestnik ostatniej
edycji półfinału
„Must be the music
” oraz gościnnie
Adrianna
Noszczyk.
Wszyscy są
wychowankami
Studia wokalnego.
Podsumowując
koncert W. Sanocki
powiedział nam:
Koncert bardzo

udany. Inspiracja
dla młodych
wykonawców.
Chodziło głównie o
powrót do polskiej
twórczości i myślę,
że to się udało.
Prawie80%
utworów to
praktycznie polskie
piosenki.  
c. d. str. 4
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Koncert Exodus 15
        W naszym Domu Kultury 21 listopada wystąpił
zespół "Exodus 15". Koncert został połączony ze
zbiórką środków na leczenie Emilki Gojowy- małej
mieszkanki Rudy Śląskiej chorej na serce.  
    Zespół "Exodus 15" funkcjonuje na polskim rynku od
kilku lat. Jego twórczość  to głównie muzyka
chrześcijańska  w wydaniu rockowo-gospelowym.
Organizatorem koncertu była firma ATB INFO-
ELEKTRO oraz MDK.  Koncert rozpoczął się o
godzinie 17:00 i trwał około trzech godzin. Piosenki
śpiewane przez wokalistów były o miłości Boga do
ludzi i naszej do Niego. Niektóre z nich były tak
poruszające, że  ludziom leciały łzy ze wzruszenia. 

      Kiedy wymawiano imię "Jezus" czy też  "Bóg"
podnoszono rękę, by udowodnić , jak bardzo Go
kochamy. Teksty piosenek były wyświetlane na
ekranie, więc można było śpiewać wraz z zespołem.
Sala widowiskowa MDK była wypełniona po brzegi.
Widownia  w przeróżnym wieku, od najmłodszych do
najstarszych. Wszyscy bawili się świetnie, włącznie z
małymi dziećmi, które biegały po Domu Kultury. Na
zakończenie koncertu zespół zaśpiewał piosenkę,
podczas której uczestnicy powoli opuszczali salę.
   Po koncercie można było kupić  płyty z utworami
zespołu "Exodus 15". Połowa pieniędzy z zakupionych
płyt oraz dobrowolne wrzucenie pieniążka
przeznaczone zostały na leczenie Emilki.
                                      
                                                      Aleksandra Pela
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,,Jestem na plusie”
 Konkurs Piosenki Pozytywnej został
zorganizowany w ramach programu
profilaktycznego „Ja +”- jestem na plusie; moi
bliscy wspierają mnie”. 
                 
      Organizatorami tej imprezy byli: Młodzieżowy Dom
Kultury w Rudzie Śląskiej, Urząd Miasta Ruda Śląska
– Wydział Zdrowia oraz Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej. Mogli brać w niej
udział soliści, zespoły oraz rodziny w różnych
kategoriach. Artyści musieli zaprezentować piosenkę
zgodną z hasłem ,,Jestem na plusie”. Celem konkursu
było inspirowanie i rozwijanie zainteresowań
muzycznych i wokalnych, popularyzacja wiedzy i
działań w sferze profilaktyki zdrowia i wychowania,
popularyzacja i promocja uzdolnionych wykonawców,
poszukiwanie form współpracy i integracji rodziny,
stworzenie forum prezentacji artystycznych dokonań
rodziców i dzieci oraz wymiany doświadczeń, a także
propagowanie wartości rodziny. 

Występ laureatów

Rozdanie nagród

W Konkursie Piosenki Pozytywnej udział wzięli
wykonawcy z następujących placówek:

Miejskie Przedszkola nr 43,
Szkoły Podstawowe Rudy Śląskiej: 2, 3, 13, 14,
21, 23,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7
Specjalnych, Zespół Szkół Nr 3,
Gimnazjum Nr: 3, 7, 10
Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 2 w Rudzie
Śląskiej,

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 Centrum
Edukacji Twórczej w Zabrzu,
Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej,
ODK „Pulsar” w Rudzie Śląskiej

Łącznie 16 placówek reprezentowało 90 uczestników.
Wykonano 30 piosenek, w tym 5 występów
rodzinnych.
       Komisja w składzie: Wenancjusz Ochman oraz
Bronisław Dużyprzyznała 10 nagród w postaci
statuetki "Pozytywna Nutka" oraz 11 równorzędnych
wyróżnień.

Weronika Rasińska

Rozdanie nagród

A. K.

A. K.
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Przedsiębiorca otoczony legendami

  8 listopada 2015 roku obchodziliśmy 234. rocznicę
urodzin Karola Goduli-znanego inwestora
pochodzącego ze Śląska. Z tej okazji chciałbym
przypomnieć  Wam tę postać.
    Karol Godula Urodził się 8 listopada 1781 w
Makoszowach, w dzisiejszej dzielnicy Zabrza, w
rodzinie Józefa i Franciszki. Rozpoczął on swoją
edukację w ludowej szkole w Przyszowicach. W 1793
roku rodzice przenieśli go do gimnazjum cystersów w
Rudach Wielkich (ze względu na niezwykle uzdolnienie
dziecka). Następnie, od 1798 r., uczył się w liceum w
Opawie. W roku 1801 Karol Godula rozpoczął pracę u
hrabiego Karola Franciszka von Ballestrema. W 1809
Ballestrem nadał mu tytuł ekonoma, a 5 lat później
mianował go głównym zarządcą swoich dóbr. Godula
nazwany został królem cynku, nie tylko ze względu na
posiadany majątek, ale także za wkład, który wniósł w
rozwój hutnictwa. W swoich czasach był nieprzeciętną
osobowością. Dziś powiedzielibyśmy, że zrobił karierę
w stylu amerykańskim „od pucybuta do milionera”.
Zdolności matematyczne, umiejętność zarządzania i
przewidywania oraz wykorzystanie okazji
biznesowych sprawiły, ze dorobił się wielkiej fortuny. W
chwili śmierci majątek Karola Goduli wynosił
najprawdopodobniej 2 miliony talarów. 

K. Godula

              Na majątek ten składało się: 19 kopalń
galmanu, 40 kopalń węgla kamiennego, 3 huty cynku,
28 kuksów (udziałów) w hucie ,,Karol" oraz wsie:
Orzegów, Szombierki, Bujaków, Bobrek i Paniowy.
Karol Godula dbał także o swoich pracowników,
budował dla nich mieszkania, zapewniał opiekę
lekarską, a po jego śmierci każdemu zapisał część
swojego majątku. Jednak, ku wielkiemu zdziwieniu
wszystkich, większość fortuny przekazał sierocie –
Joannie Gryzik, nazwanej potem śląskim
Kopciuszkiem.

              Wokół Goduli narosło wiele legend. W
młodości został napadnięty i pobity przez zbirów.
Wypadek ten oszpecił młodego Godulę i zaważył na
całym jego życiu. 

c. d. ze str. 1
 Podsumowując koncert W. Sanocki powiedział
nam: 
Koncert bardzo udany. Inspiracja dla młodych
wykonawców. Chodziło głównie o powrót do
polskiej twórczości i myślę, że to się udało. Prawie
80% utworów to praktycznie polskie piosenki.
Usłyszeliśmy stare i znane utwory w nowych
aranżacjach, które wspólnie z wychowankami
opracowaliśmy. Podczas koncertu odbyła się także
premiera utworu z musicalu „Inni” (będącego na
etapie produkcji w Warszawie) w wykonaniu
zaproszonego gościa z teatru Adrianny Noszczyk
i wokalistki ze studia wokalnego- Angeli Solipiwko. 
          Jak zdradził nam organizator, przygotowania
do koncertu trwały już od września. Koncert
prowadził pan Jerzy Mazurek, a nagłośnieniem
zajął się pan Andrzej Kocielski.

AP, BF

          Godula zaczął unikać ludzi i stał się
samotnikiem. Przez ludzi postrzegany jako dziwak,
który swój majątek zawdzięcza paktowi z diabłem. Po
swojej śmierci kazał spalić wszystkie pamiątki po
sobie, stąd tak naprawdę nie wiemy, jak dokładnie
wyglądał. Warto dziś przypominać tę nietuzinkową
postać śląskiego przedsiębiorcy.

Kuba Osmelak

Źródła: Wikipedia, http://dortmund4.wix.com

Portret autorstwa Ireneusza Batora
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ŚWIĄTECZNE ODWIEDZINY
        6 grudnia Młodzieżowy Dom Kultury
odwiedził Mikołaj. 
       
     W tym dniu dzieci wraz z opiekunami mogły
obejrzeć przedstawienie teatralne w wykonaniu
aktorów MDK-owskiego kółka teatralnego "Wena",
prowadzonego przez panią Danutę Szymczyk.
Spektakl podobał się zarówno dzieciom, jak 
i dorosłym, a niezwykła przygoda Mikołaja
pozostanie na długo w ich pamięci. Sam Mikołaj
chętnie obejrzał spektakl, a potem wziął udział w
zabawach muzyczno-ruchowych z dziećmi. Na
koniec wszystkie grzeczne dzieci (a wszystkie w
tym roku były oczywiście grzeczne) zostały
obdarowane prezentami, a tę chwilę można było
uwiecznić aparatem. 

Organizatorami Mikołajek MDK byli nauczyciele:
Marta Ziębicka-Osmelak, Barbara Krupa-Domalik,
Anna Buryan i Małgorzata Milczarek. Obsługą
techniczną zajął się Kamil Mijas.

Kuba Osmelak

Spektakl Teatru "Wena" Spektakl Teatru "Wena"

Zabawy z Mikołajem
Mikołajki

Zabawy z Mikołajem

BF B. F.

B. F.
B. F.

B. F.
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Wielki sukces koreańskiego zespołu EXO

      EXO to zespół z Korei Południowej i Chin,
założony przez wytwórnię SM Entertainment w
2011r. Grupa osiągnęła wielki sukces nie tylko w
swoich krajach, ale zdobywając także rzesze fanów
na całym świecie.

   Na początku EXO liczyło 11 członków zespołu,
obecnie 9. Zespół był podzielony na dwie podgrupy
EXO-M i EXO-K. Miały one promować tę samą
muzykę w Korei Południowej i Chinach, jednak w
2014r. połączono obie podgrupy. 

           Nazwa EXO wzięła się od angielskiej nazwy
exoplanet, oznaczającej planetę spoza Układu
Słonecznego. Muzycy wykonują swoje utwory
zarówno po koreańsku, jak i mandaryńsku. Każdy
członek grupy ma swój żywioł i symbol: Suho woda,
Byun Baek-hyun (Baekhyun) światło, Park Chan-yeol
(Chanyeol) ogień, Do Kyung-soo (D.O) siła, Kim Jong-
in (Kai) teleportacja, Oh Se-hun (Sehyun) wiatr, Kim
Min Seok (Xiumin) mrożenie, Zhang Yixing (Lay)
uzdrowienie, Kim Jong Dae (Chen) elektryczność. 

        Wytwórnia planowała uruchomić grupę w maju
2011 roku, ale debiut opóźnił się. Członkowie zespołu
byli przedstawiani publiczności indywidualnie w  23
zwiastunach udostępnianych od grudnia 2011 do lutego
2012 roku. Pierwszy singel „What Is Love”  został
wydany w styczniu 2012 roku w Chinach i Korei
Południowej. Zespół zdobył 88. miejsce na koreańskiej
liście przebojów. W marcu 2012r. ukazał się ich drugi
singel pt. „History ”, osiągając 68. pozycję na
koreańskiej i 6. pozycję na chińskiej liście przebojów.
Pierwszy koncert EXO odbył się w Seulu 31 marca
2012r. Uczestniczyło w nim około 3000, z 8000
chętnych, fanów. Drugi koncert odbył się 1 kwietnia w
Pekinie. 
      
      W 2013 roku ukazał się pierwszy studyjny album
zespołu „XOXO” i osiągnął niebywały sukces,
podbijając serca publiczności zarówno w Korei, jak i W
Chinach. Utwory z debiutanckiej płyty od razu znalazły
się na pierwszych miejscach list przebojów.

      Ustanowił w ten sposób rekord, w przedsprzedaży
sprzedano 400 tysięcy egzemplarzy. Główny singel z
albumu - „Wolf”  został nagrany razem przez obie
podgrupy, a reszta albumu została nagrana
osobno. Następnie EXO zaczęli pracować nad nową
płytą. Mini album „Miracles in December ”, składający
się z sześciu utworów, został wydany w grudniu 2013r.
  Trzeci mini album zatytułowany Overdose ukazał się
7 maja 2014 roku. W 2015r. boysband wydał drugi
album studyjny zatytułowany „Exodus” .

     W ciągu 24 godzin przedsprzedaż albumu w Korei
przekroczyła 500 tysięcy egzemplarzy, ustanawiając
tym samym nowy rekord przedsprzedaży. Zespół ma
także swój program w koreańskiej telewizji. „EXO's
Showtime” to program typu reality show, dzięki
któremu fani mogą zobaczyć, jak wygląda życie
muzyków poza sceną.

Karolina Kilarska

Źródło: Wikipedia

Exo

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. 

www.koreaboo.com
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