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Bez osłonek
Numer Jubileuszowy

NOTATKA O REDAKTORACH
W bieżącym roku gazetkę „Bez osłonek” redagują Martyna Wnęk
i Adam Wytrwał. Pracują pod opieką pani Mirosławy Kidały. Martyna i
Adam uczęszczają do klasy 7A w Szkole Podstawowej nr 92.

65 lat MDK im. J. Korczaka
Rok założenia - 1953

Martyna interesuje się muzyką i grą na instrumentach.
Śpiewa w zespole wokalnym „Akcent” działającym pod
kierunkiem pani Anny Koszycarz w Domu Kultury.
Uczęszcza na treningi sekcji piłki ręcznej. Jej hobby to
między innymi pisanie wierszy.
Adam śpiewa w chórze kościelnym przy parafii św. Józefa.
Razem z Martyną chodzą na ćwiczenia gimnastyczne oraz
na pływalnię. Adam lubi czytać książki przygodowe i
fantastyczne.

Oboje pracowali już w redakcji gazetki szkolnej w ramach projektu
edukacyjnego Junior Media. Junior media to internetowa platforma
do tworzenia pisemek szkolnych. Tworzyli wtedy gazetki na szablonach
prawdziwych gazet. Redagowali także kilka lat temu gazetkę „Bez
osłonek”. Cieszymy się z ich powrotu do redakcji.
Nr 128
Listopad 2019
MDK im. J. Korczaka w Krakowie
os. Kalinowe 18 (www.mdkkorczak.pl)

70 LAT NOWEJ HUTY
W roku 1949 powstała nasza dzielnica - Nowa Huta. W 2019
obchodzimy już siedemdziesiątą rocznicę tego wydarzenia. Z tej okazji
organizowane są najrozmaitsze uroczystości takie jak otwarcie Biblioteki
Publicznej nr 51 na osiedlu Kalinowym, czy różnorakie zawody sportowe.
Można także obejrzeć przeróżne tematyczne wystawy np. wystawa
w oddziale Muzeum Historycznego na osiedlu Słonecznym, pod hasłem
„Nowa Huta dla Wolnej i Niepodległej”.
Początek Nowej Huty sięga czasów komunizmu. Miało to być,
robotnicze miasto bez Boga, lojalne wobec nowej władzy. Jej pierwszy
budynek zbudowany został na osiedlu Wandy. Nowa Huta - miało być to
pierwsze miasto bez ciasnych i ciemnych podwórek. Pierwotnie nazywało się
Nowym Miastem. Każde z mieszkań było wyposażone komfortowo.

KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ „NIEZWYKŁE MIEJSCA
W NOWEJ HUCIE”
W konkursie wzięły udział dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 92, Szkoły
Podstawowej nr 100 oraz z Klubu internetowego „Klik” działającego przy
Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka. Konkurs ten był częścią
obchodów 70-lecia Nowej Huty. Jednymi z celów wydarzenia, było
kształtowanie postaw patriotycznych uczniów w odniesieniu do dziedzictwa
kulturowego Nowej Huty i pogłębienie wiedzy uczniów na temat Nowej
Huty. Nagrodzone prace można obejrzeć w galerii „Mała” w MDK.
Informacje o konkursie i nagrodzone prace można znaleźć na padlecie
(internetowej tablicy informacyjnej) o adresie:
https://padlet.com/mira_kidala/Nowa_Huta

W 1990 wprowadzono nowy podział administracyjny Krakowa i
na obszarze Nowej Huty utworzono 5 dzielnic samorządowych czyli Czyżyny
(XIV), Mistrzejowice (XV), Wzgórza Krzesławickie (XVII), Nowa Huta (XVIII),
oraz dzielnica w której obecnie się znajdujemy - Bieńczyce (XVI).
Dziś Nowa Huta to dzielnica najszybciej rozwijająca się w całym
Krakowie. Zapewnia nam szerokie ulice, dużo zieleni i mnóstwo miejsc
do odpoczynku i rekreacji.
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65-LECIE MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY IM. JANUSZA
KORCZAKA
MDK im. Janusza Korczaka powstał w 1953 roku i jest jedną z najstarszych
placówek kulturalno-oświatowych działających w Krakowie i najstarszą na terenie
Nowej Huty.
Mieści się w dwóch budynkach jeden jest na os. Kalinowym a drugi na os.
Szkolnym. Wcześniej nosił nazwę DKDiM czyli Dom Kultury Dzieci i Młodzieży.
W 1968 zmienił nazwę na Młodzieżowy Dom Kultury i przybrał imię Janusza
Korczaka. MDK został nazwany imieniem sławnego doktora pedagoga i pisarza
Janusza Korczaka, ponieważ Janusz Korczak był wielkim człowiekiem, który
do śmierci działał na rzecz dzieci. Tak samo jak MDK wychowywał młodych ludzi
i pomagał im wybrać przyszłą drogę. W MDK prowadzone są różnorodne zajęcia
umożliwiające rozwijanie swoich talentów. Pierwszy budynek mieścił się
na osiedlu Szkolnym 17. Początkowo działały w MDK sekcje: radiotechniki,
ogólnego majsterkowania, mechaniki, modelarstwa lotniczo-szkutniczego,
fotografii, dziewiarstwa, kroju i szycia, pomocy naukowych, malarstwa i plastyki
oraz zespoły muzyczne, wokalne, taneczne, rytmiki i młodzieżowej orkiestry
dętej, świetlicy. Odbywały się występy, zawody , organizowano imprezy,
półkolonie.

NIEZWYKŁE MIEJSCA W NOWEJ HUCIE
Nasza Nowa Huta to miejsce wielu niesamowitych obiektów, które na pewno
zwrócą twoją uwagę!
1. NCK
Nowohuckie Centrum Kultury (w skrócie NCK) powstało w roku 1983.
Głównym celem jego działalności, jest organizacja różnorodnych zajęć i
warsztatów, oraz prowadzenie zespołów artystycznych, tworzenie grafiki
warsztatowej, nauka sztuk walki, czy programowanie to tylko przykłady.
Znajduje się tam też jedna z największych scen na której grane są piękne
spektakle. NCK zawiera również swoją własną galerię sztuki. Polecam
rozwijanie swoich zainteresowań w NCK!

2.Teatr Ludowy
Z okazji 65-lecia MDK miała miejsce 18 listopada w Teatrze Ludowym uroczysta
gala.

Teatr rozpoczął swoją działalność w roku 1955. W założeniach, budynek miał
być sceną kameralną nowohuckiego teatru pod nazwą Teatr Kameralny.
Posiada on dwie sceny na terenie Nowej Huty – Dużą scenę i scenę stolarnię.
Repertuar zawiera wiele rozmaitych spektakli, granych przez utalentowanych
i wybitnych aktorów. Jeśli jesteś zainteresowany sztuką, możesz odwiedzić
Teatr Ludowy, znajdujący się na osiedlu Teatralnym.

Podobna impreza odbyła się na 15-lecie MDK-u również w Teatrze Ludowym.
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3. Lodowa Huta
Lodowa Huta to prawdopodobnie najlepsza lodziarnia w Nowej Hucie!
Oferuje bardzo szeroki wachlarz smaków, pyszne lody oraz długą kolejkę.
Podczas weekendowej jazdy rowerem zawsze o nią zahaczam. Ta lodziarnia
jest warta uwagi i stania w długiej kolejce.

5. Dworek Jana Matejki
Dworek Jana Matejki to niezwykłe miejsce znajdujące się w Krzesławicach,
w którym są pamiątki po słynnym artyście. Matejko kupił ten dworek za swoje
pieniądze, aby wyjeżdżać tam w czasie lata ze swoją rodziną. Od 1966 pełni
funkcje muzeum, a jego właścicielem jest Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych.
Warto ten dworek odwiedzić, ponieważ można zobaczyć jak wyglądał wystrój
wnętrz za czasów Matejki.

4. Zalew Nowohucki
Jest to sztuczny zbiornik wodny z wyspą zwaną „Małpim gajem”, otoczony
przez park, znajdujący się w dzielnicy Bieńczyce. Na tafli wody, często można
obserwować kaczki i łabędzie. Poza zalewem znajdują się tam atrakcje takie
jak kort tenisowy, plac zabaw lub boisko. Jeśli masz ochotę na wędkowanie
blisko zbiornika jest Dom Wędkarza. Zalew Nowohucki to idealne miejsce do
wypoczynku!
Dworek Jana Matejki w oczach dzieci:
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