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Nowa gazetka sekcji medialnej z Młodzieżowego Domu Kultury

W naszym piśmie dowiecie się, że młodzież potrafi ciekawie spędzać czas. Zapraszamy do lektury
pierwszego wydania pisma pozytywnej młodzieży. Będziecie mogli przeczytać tu m. in. o wydarzeniach
organizowanych przez przemyskie szkoły oraz władze miasta. Zobaczycie zdjęcia robione przez
- Placówka istnieje już prawie naszą sekcję, oraz przeczytać artykuły pisane przez nas. Pokażemy Wam kreatywne i aktywne
65 lat - od roku 1951
sposoby spędzania czasu przez młodzież.
- W roku szk. 2015/16
Nasza sekcja spotyka się raz
złożono prawie 900 wniosków
w tygodniu. Uczymy się jak
o przyjęcie na zajęcia
pisać dobre artykuły oraz
pozaszkolne
poznajemy techniki robienia
zdjęć. Uczestnikami zajęć są
- Aktualnie funkcjonuje ponad
uczniowie
szkoły
40 grup zajęć stałych
podstawowej. gimnazjum
oraz
szkół
- Zatrudnionych jest 14 naponadgimnazjalnych.
uczycieli, a zadania obsługi i
administracji wykonuje 8 osób
Jeśli chcesz dołączyć do
- Główny budynek przy ul.
grupy
redagującej
Św. Józefa posiada 19 pragazetkę, zapraszamy do
cowni, w tym salę
widowiskową ze sceną oraz
zapisu
do
sekcji
salą tańca
medialnej.
- MDK prowadzi drugą
Uczniowie sekcji medialnej przy pracy nad kolejnym artykułem.
pracownię plastyczną na ul.
Borelowskiego

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Przemyślu
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Zeskanuj kod i przejdź
na naszą stronę internetową

Młodzieżowy Dom Kultury od wielu lat angażuje się w organizację finalów Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W czasie 24 finału w styczniu 2016 przygotowano wiele atrakcji. Podczas
tegorocznej kwesty udało się zebrać 50 072 zł i 67 gr. Od samego rana na ulice miasta ruszyło 89
wolontariuszy z papierowymi puszkami, do których chętni mogli wrzucić datki. Tuż przed
rozpoczęciem zbiórki odbyło się spotkanie z funkcjonariuszką policji, która pouczyła młodzież,
jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach. Najbardziej wytrwali z wolontariuszy zbierali aż
do „światełka do nieba”, które jest kulminacyjnym momentem każdego z finałów WOŚP. Podczas
finału, który został zorganizowany w Galerii Sanowej do wyboru było wiele atrakcji przygotowanych
przez MDK. Na jednym ze stoisk można było kupić
gadżety związane z WOŚP (koszuli, gry, obrazki,
termosy, małe atrapy dużych puszek wolontariuszy),
na innym można było z kolei pograć w szachy. Osoby
chcące zmierzyć sobie ciśnienie, miały taką możliwość
przy stoisku szpitala wojewódzkiego. Czas umilały
występy zespołów młodzieżowych z MDK i szkoły
muzycznej w Przemyślu. Tradycyjnie już zagrała
Moto Orkiestra. Podczas trwania finału został
organizowany rajd samochodowy. Każdy z uczestników
miał przejechać dwa okrążenia na trasie: ul.Sportowa
– Wilsona. Pogoda jednak nie dopisała, padający
Wolontariusze przy przygotowywaniu puszek
deszcz znacznie utrudnił zawody. Na scenie zagrały
też zespoły muzyczne. Gwiazdą była grupa Mr.
Pollack. Spektakularny był pokaz sztucznych ogni na zakończenie głównej części finału.
Aleksander Kućmierczyk
Artykuł ukazał się w styczniowym wydaniu miesięcznika Nasz Przemyśl
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Królewski weekend w Przemyślu
Weekend w połowie września przebiegał w mieście pod znakiem dobrej
zabawy. 12 i 13 września, na Starym Mieście odbywało się IV Przemyskie
Święto Ulic Kazimierzowskiej i Franciszkańskiej. Organizatorzy
przygotowali bogaty program m.in. liczne koncerty, różnorodne
konkursy oraz kolorowy korowód królewski. Wzdłuż dwóch ulic, które
były bohaterkami święta, rozstawione przez kupców stragany kusiły
przechodniów wieloma atrakcjami.
W pierwszym dniu, na placu Niepodległości odbył się festiwal Hip-Hop Jam,
który był blokiem koncertów skierowanych do młodszego pokolenia. Wystąpili:
Kazen, Eroes oraz Bobek BZR. Festiwalowi towarzyszył pokaz grafitti.

Powrócił król Kazimierz …

Główne atrakcje czekały na mieszkańców w drugim dniu. W niedzielę świętowanie
rozpoczął królewski korowód z udziałem samego Kazimierza Wielkiego. Władcy
towarzyszyli rycerze, członkowie królewskiej świty, a nawet kat. W korowodzie
uczestniczyła młodzież przemyskich grup artystycznych. Przed urzędem miejskim
król został powitany przez zastępcę prezydenta Janusza Hamryszczaka, od
którego otrzymał klucz do bram miasta.

Malowanie twarzy przez nauczycieli MDK

Ulice tętniły życiem …

Nie dało się nie zauważyć licznych straganów, gdzie Przemyślanie mogli nie
tylko zapoznać się z ofertą handlową, ale zobaczyć jak powstają rzeźby z drewna,
czy rozegrać partię szachów. Odbyło się kilka konkursów, na najładniejszą
koronę, witrynę sklepową oraz na najładniejszy balkon. W czasie święta
pracownicy schroniska z Orzechowiec prowadzili zbiórkę karmy dla bezdomnych
zwierząt. Odbywał się też pokaz sprzętu strażackiego.

Zespół Guitar Project prowadzony przez p.
Katarzynę Huget

Gwiazdy małe i wielkie …

Uczestnicy święta mieli okazję posłuchać muzyki wykonanej przez młodzież
i artystów profesjonalnych. W koncertach popołudniowych na scenie zaprezentowali
się m. in. uczniowie szkoły muzycznej, Młodzieżowego Domu Kultury oraz
przemyskich szkół podstawowych. W części wieczornej wystąpili Reggae Gang
System, znana z The Voice of Poland Aleksandra Mielcarek oraz Cztery Kilo
Obywatela. Główną atrakcją wieczoru był show w wykonaniu sobowtórów
trzech wielkich, nieżyjących już muzyków: Elvisa Presleya, Freddy’ego
Mercury’ego oraz Michaela Jacksona. Tego energetycznego występu wysłuchało
mnóstwo ludzi, którzy świetnie się bawili do ostatnich taktów muzyki.

Stoisko MDK

Tekst: Marta Piotrowicz
Zdjęcia: Aleksander Kućmierczyk i Wiktoria Szostak
Artykuł ukazał się w październikowym wydaniu miesięcznika Nasz Przemyśl

Jesienny rajd po okolicach Przemyśla
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Chociaż jesienna aura nie zachęca do wyjścia z domu, to uczestnicy ostatniego
pieszego rajdu MDK mieli szczęście do słonecznej i ciepłej pogody. O dosyć
wczesnej porze ponad dwudziestoosobowa grupa ruszyła w kolejny już w tym roku
pieszy rajd po okolicach Przemyśla. Zbiórka była jak zwykle przy Młodzieżowym
Domu Kultury. Na miejsce rozpoczęcia właściwej trasy w Rokszycach wszyscy
dojechaliśmy autobusem. Dopiero kilkanaście kilometrów za miastem rozpoczęliśmy
właściwą wędrówkę. Początkowo droga wiodła ciągle pod górkę, jednak zmęczenie
dało znać dopiero w ostatnim etapie. Na koniec obowiązkowo ognisko z kiełbaskami.
W tym roku to już ostatnie wyjście w teren, jednak na wiosnę planujemy kolejne
trasy i zapraszamy wszystkich chętnych
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Debiut Alicji Soboń
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Zapraszamy na wystawę rysunku
pt.: Twarze

29 lutego, w Centrum Kulturalnym w
Przemyślu odbyło się uroczyste
otwarcie pierwszej wystawy
twórczości Alicji Soboń-uczennicy
pierwszej klasy przemyskiego II LO.
Ala jest uczestniczką zajęć w
pracowni
plastycznej
w
Młodzieżowym Domu Kultury w
Przemyślu. Od najmłodszych lat
uczyła się malować i rysować pod
czujnym okiem Julity Torby, a potem
Aldony Hausman. Wystawa została
zorganizowana w ramach cyklu
„Artystyczne Debiuty Młodych“.

Rozmowa z Alicją Soboń
Jakie to uczucie mieć swoją pierwszą wystawę?
Na pewno duma. I szczęście, że się udało ten pierwszy raz
zorganizować wystawę. Duża radość.

Otwarta w Galerii Korytarz MDK w okresie od 15 kwietnia
do 15 maja 2016. Wystawa przygotowana przez uczestniczkę zajęć pracowni plastycznej Paulinę Karszyń pod kierunkiem p. Julity Torby

W MDK gościł Krzysztof Iwaneczko
- najlepszy głos w kraju

Kto jest twoim ulubionym malarzem?

Rok w przemyskim Młodzieżowym Domu Kultury zakończył
Trudno powiedzieć. Właściwie to nie mam jednego ulubionego. się bardzo miło. 28 grudnia w MDK pojawił się Krzysztof
Iwaneczko-zwycięzca VI edycji programu „The Voice of
Poland”. Przy okazji tego spotkania młodzież z pracowni
Co zainspirowało cię do malowania?
medialnej MDK miała okazję zadać mu parę pytań.
Nie wiem, od małego zawsze bardzo to lubiłam. Już nawet nie
pamiętam co na początku rysowałam. To było tak dawno temu…

Oto dwa pytania z wywiadu, całość ukazała się w styczniowym wydaniu czasopisma Nasz Przemyśl.

Oprócz malowania interesujesz się też jeździectwem. Czy
jazda konna pomaga ci malować pejzaże?

Co zmotywowało pana do udziału w programie „The
Voice of Poland”?

Tak, daje mi to inspirację. Stadnina jest położona w bardzo W sumie to nie wiem. Taki program to jest magia telewizji,
malowniczym miejscu, dzięki czemu mogę czerpać nowe pomysły. pprzyciąga odbiorców. Jest to też pewnego rodzaju odskocznia,
trzeba wiedzieć jak ją wykorzystać. Ja wykorzystałem już
Jeżdżę konno już około dwóch lat.
właściwie wszystkie środki pozakomercyjne, aby zaistnieć w
świadomości odbiorcy, ale jednak to się nie sprawdziło. Trzeba
Planujesz wiązać swoją przyszłość z malowaniem?
było szukać nowych rozwiązań i tym rozwiązaniem okazał
się być „The Voice of Poland”. (...)
Myślę, że tak. Mam nadzieję, że tak będzie, ale dokładnych
planów jeszcze nie mam.
Czy zna pan jakąś receptę na sukces?
Marta Piotrowicz (Pracownia Medialna MDK)
Artykuł ukazał się w marcowym wydaniu Nasz Przemyśl

Odwiedź naszą stronę internetową
Pod adresem: www.mdkprzemysl.pl znajdziesz
wszystkie aktualne informacje dotyczące
działalności Młodzieżowego Domu Kultury w
Przemyślu

Jestem chyba za młody, żeby tę receptę znać. Tym bardziej,
że ja wcale tego sukcesu nie odniosłem. Sukcesem dla muzyka
jest wydanie płyty z autorskim bądź świeżym, dobrym
materiałem. To jest sukces. I późniejsze życie z muzyki.
Wywiad przeprowadzała: Marta Piotrowicz, a w spotkaniu uczestniczyli
również uczniowie sekcji muzycznych i wolontariatu.
Artykuł ukazał się w styczniowym wydaniu miesięcznika Nasz Przemyśl
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Zagadka sekcji szachowej
W poniższym zadaniu zaczynają białe . Jak zadać mata
w dwóch ruchach? Czy potrafisz rozwiązać?

Zadanie dla najmłodszych
Dokończ rysowanie loga MDK!

Zapisy do grup na rok szk.
2016/17

Od 15 kwietnia MDK rozpoczął rekrutację na zajęcia
pozaszkolne na kolejny rok szkolny. Planowanych
jest blisko 45 grup. Zapisu dokonują rodzice składając
odpowiedni wniosek w sekretariacie placówki.
Wniosek można pobrać ze strony internetowej
www.mdkprzemysl.pl lub w sekretariacie.
Zapraszamy do zapisów. Zajęcia prowadzone są
dla dzieci od 4 roku życia. Najliczniejszą grupę
stanowią sekcje plastyczna i muzyczna, ale zachęcamy
do zapoznania się z całą ofertą.
Szczegółowe informacje można również uzyskać
pod numerem telefonu: 16 670- 20-03
Terminy rekrutacji:
15-23 kwietnia 2016 - składanie deklaracji o
kontynuacji uczestnictwa w zajęciach
26 kwietnia - 15 maja 2016 - rekrutacja podstawowa
25 maja - do 25 sierpnia - rekrutacja uzupełniająca
© Przemyski eMDeK - gazetka sekcji medialnej MDK Przemyśl - projekt edukacyjny

4

