Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 od lat
prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży. Przygotowuje imprezy oraz współpracuje ze szkołami, przedszkolami i Radą
Dzielnicy III Prądnik Czerwony w zakresie edukacji kulturalnej. Ten rok jest jednak inny. Wprowadzane obostrzenia
oraz dynamiczna sytuacja epidemiologiczna sprawiły, że
oprócz rozwijania u dzieci zainteresowań oraz poszerzania ich wiedzy z zakresu kultury i sztuki należało położyć
też nacisk na bezpieczeństwo w zakresie zdrowia. Zajęcia
odbywają się w wysokim reżimie sanitarnym, a imprezy
zostały odwołane lub zastąpione działaniami w Internecie.
Wszystkich, którzy pozostają w domu, zachęcamy do
śledzenia naszych propozycji na stronie internetowej www.
mdkna102.krakow.pl, a także na Facebooku – MDK al. 29 Listopada 102 w Krakowie oraz na kanale YouTube – MDK na
102 Kraków – Twórcze Dzieci. Można tam znaleźć bardzo
zróżnicowaną ofertę dla dzieci i młodzieży, w tym m.in.:
• „Sztuka dla malucha” – cykl krótkich filmów dla dzieci
zachęcających do wspólnej aktywności poprzez śpiewanie piosenek, naukę prostych tańców, słuchania wierszy
oraz zabaw plastycznych;

• „Opowieści Pestki – bajka i arteterapia” – cykl autorskich
bajek naszej nauczycielki grupy teatralnej połączonych
ze specjalnie opracowanymi zadaniami plastycznymi;
• „Tradycja z nutą i kolorem” – cykl internetowych spotkań
dla dzieci w wieku 7–10 lat opartych na fragmentach
warsztatów dla grup szkolnych, omawiający różne zagadnienia z zakresu tradycji i historii pod kątem muzyki
oraz sztuk plastycznych;
• „Nastoletni koneser sztuki” – cykl omawiający różne
dziedziny sztuki, rozpoczęliśmy od „Sztuki od A do Z”;
• „Przedszkolaki rysują zwierzaki” – całoroczny konkurs
plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowany
kwartalnie z wyznaczonym co miesiąc nowym tematem;
• „Słowa” – całoroczny, interdyscyplinarny konkurs dla
uczniów szkół podstawowych w 100. rocznicę urodzin
Ludwika Jerzego Kerna.
Zapraszamy do udziału! Mimo pandemii.
Joanna Stachowicz
Kierownik Pracowni Animacji Kultury
Młodzieżowego Domu Kultury
przy al. 29 Listopada 102

Patroni krakowskich ulic – są już wyniki
Młodym krakowskim artystom nie przeszkodziła w ich
twórczości światowa pandemia groźnego wirusa. Na ogłoszoną we wrześniu ósmą już edycję konkursu dla młodzieży
szkolnej „Patroni krakowskich ulic” przysłali aż 213 prac
w postaci: rysunków, lapbooków i fotomontaży prezentujących osoby uhonorowane przez Radę Miasta Krakowa
mianem patronów krakowskich ulic, placów, alei, osiedli,
parków i obiektów inżynieryjnych.
Tegoroczną edycję przygotowały: Rada Dzielnicy III
Prądnik Czerwony, Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102, Biblioteka Kraków oraz Kancelaria Rady Miasta
Krakowa. Na wsparcie organizacyjne mogliśmy liczyć ze
strony innych instytucji: zaprzyjaźnionych Rad Dzielnic II
Grzegórzki, VIII Dębniki i XIV Czyżyny, a także Kancelarii
Prezydenta Miasta, Muzeum Krakowa, Archiwum Narodowego w Krakowie, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka
Jordana oraz Towarzystwa Prądnickiego.
Patronaty honorowe nad tą artystyczną imprezą, zachęcającą młodzież do poznawania historii kryjących się za
nazwiskami na tabliczkach ulicznych, objęli przedstawiciele
instytucji, które na co dzień zajmują się rozwojem miasta
i pielęgnowania pamięci o dawnych dokonaniach: Prezydent
Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec oraz Prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa Jacek Purchla.

Prace z uwagi na pandemię przekazywano za pomocą poczty.
Fot. Mateusz Drożdż

W wyniku prac jury – które z uwagi na trwającą pandemię musieliśmy przeprowadzić zdalnie – oceniliśmy i wyróżniliśmy 44 młodych artystów. Jednak z uwagi na obostrzenia pandemiczne, zaplanowana wcześniej na niedzielę
13 grudnia 2020 r. uroczystość rozstrzygnięcia konkursu
musi zostać przesunięta na wiosnę 2021 r. Liczymy, że za
parę miesięcy będzie można bezpiecznie spotkać się w Sali
Obrad Rady Miasta Krakowa – czyli w miejscu, gdzie radni
miejscy podejmowali decyzje nadające nazwy krakowskim
ulicom – pogratulować najlepszym artystom i wręczyć im
przygotowane już dyplomy oraz nagrody.
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MDK pracuje mimo pandemii

