ROCK TIME wyłączną marką Miasta Kalety
Od września tego roku Pan Tadeusz Tarnowski prowadzący ze wspaniałymi sukcesami Rock
Time w naszym MDKu przeniósł wszystkie dotychczasowe zajęcia z innych miejscowości
między innymi z Miasteczka Śląskiego do Kalet. Bardzo się cieszę, że młodzież niezależnie
skąd pochodzi ma możliwość rozwoju swego talentu i pasji w kaletańskim Miejskim Domu
Kultury. Staram się stworzyć doskonałe warunki do ciężkiej pracy jak Panu Tadkowi tak
i całej młodzieży z Kalet i tej przyjeżdżającej do nas z ościennych miejscowości. Należy
tutaj nadmienić, że grupa Rock Time tak jak pozostałe sekcje m.in. Miejska Orkiestra Dęta
wraz z mażoretkami INEZ, chórem Sonata, artystami grupy Inspiracje i grupą MI na
ludowo, jest dzięki swej widowiskowości oraz dynamice wspaniałą promocją i wizytówką
naszego miasta i Domu kultury. Na pewno po przeprowadzeniu remontu pomieszczeń
w MDK grupa będzie miała jeszcze lepsze warunki do ćwiczeń. Muszę tu wspomnieć o
wielkiej determinacji Pana Tadeusza Tarnowskiego by móc pracować tylko w Kaletach, oraz
ogromnej przychylności Pana burmistrza Klaudiusza Kandzi, który wspiera nie tylko
działania tej grupy, ale całej Kultury w mieście. W każdy wtorek i czwartek od godz.17.00
do 20.00 można zobaczyć jak młodzież w różnym wieku ćwiczy na sali widowiskowej, albo
od razu się zaangażować i rozpocząć zajęcia . Czynimy starania wraz z Panem burmistrzem
by 21 listopada w MDK w Kaletach odbył się XIII Ogólnopolski Turniej ROCK & ROLLA, który
dotychczas odbywał się w Miasteczku Śląskim. Aby jeszcze bardziej zachęcić dzieci
i młodzież do tańca rock&rolla proszę z uwagą przeczytać poniższy tekst wraz ze
zdjęciami.

Marian Lisiecki – dyrektor MDK w Kaletach

Wrzesień minął nam błyskawicznie. Pewnie dlatego ze dużo się działo. Już na
samym starcie poproszono nas o kilka występów wiec od pierwszego treningu ostro
wzięliśmy się do pracy żeby sprostać oczekiwaniom widza :)

Jak wiadomo krok w tańcu to podstawa, każdy z nas cierpliwie musiał swoje
"wydreptać" :) Ale ze sam krok nie zadowoli nawet najmniej wymagającego widza
i w sumie nas samych również, rozpoczęliśmy przygotowania do naszej ulubionej
części akrobatycznej. Nasi początkujący tancerze dosyć sceptycznie podchodzili
do tego, jednak jak wiadomo strach ma wielkie oczy, po pierwszym "biodrze" czy
"atomie" lek minął i pozostała tylko przyjemność

Świetnie przygotowani wyruszyliśmy wałczyć o Puchar Prezydenta Zawiercia w V
Grand Prix w Rock & Rollu. Powiem tylko tyle: Rozgromiliśmy konkurencje !!!
Do finału na 6 możliwych miejsc trafiło 6 naszych par !
I miejsce Patrycja Wienczek i Tadeusz Tarnowski
II miejsce Karina Bronder i Adrian Kalus
III miejsce Karolina Gruner i Daniel Wojtyra
IV miejsce Julia Swoboda i Daniel Ledwoń
V miejsce Katarzyna Bodora i Krystian Chmielorz
VI miejsce Patrycja Płonka i Damian Bulski
Puchar Publiczności trafił do Kariny Bronder i Adriana Kalusa.

Nie spoczywając na laurach już na kolejnych zajęciach uczyliśmy się układu,
który zaprezentowaliśmy uczniom ze szkół podstawowych i gimnazjum w Kaletach
i Koszęcinie. W ten sposób chcieliśmy zachęcić dzieci i młodzież do udziału
w naszych zajęciach. Co więcej udało się! Odzew był natychmiastowy. Na treningu
pojawiło się 6 nowych osób.
Pod koniec miesiąca również nie próżnowaliśmy. 27 września nasza grupa
wzięła udział w koncercie charytatywnym w Świerklańcu, podczas którego zbierano
fundusze na protezę dla Rolanda. Z cala pewnością ten miesiąc możemy zaliczyć
do udanych :)

