
Dział „Bogucice”:

Dział „Zawodzie”: 

Miejski Dom Kultury „Bogucice - Zawodzie”

Miejski Dom Kultury

MAJ 2019

Drogie Mamy!
Tyle spokoju ile Wam potrzeba,

tyle szaleństwa, żeby życie nie było nudne,
tyle szczęścia, by nie oszaleć z nadmiaru,

a miłości w każdej ilości!

Dyrekcja i Pracownicy 
MDK Bogucice-Zawodzie

 14,21.05.2019
 
              10:00
             

WTORKI
 
„Czas na sztukę” – multimedialny wykład o sztuce 
dla dzieci i młodzieży połączony  z warsztatami. wstęp 4zł / os.

Zajęcia dla grup zorganizowanych:

  28.05.2019

               10:00
             

WTOREK
 
„Sztuka dla przedszkolaka” – warsztaty 
artystyczne dla najmłodszych. wstęp 4zł / os.

     2.09.2018
 
             

  27.05.2019

             10:00
             

PONIEDZIAŁEK
 
„Bajkowy Poranek Filmowy”  – DKF „Gruba 
Film” zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym   
na spotkanie z najpiękniejszymi polskimi filmami.
Zapisy i informacje w biurze działu „Zawodzie”.

wstęp 2zł / os.
obowiązują zapisy

wstęp wolny

 17. 5.20190

             18:00
          

PIĄTEK
 
Wernisaż wystawy prac studentów II roku 
Arteterapii. Wystawę można oglądać                     
do 5 czerwca br.

W maju dla SENIORA:

wstęp bezpłatny
obowiązują 
wejściówki

  6. 5.20190

             17:00
             

PONIEDZIAŁEK
 
„Operetki czar… na Zawodziu”.             
„Budapeszt-Wiedeń z Księżniczką Czardasza”              
w wykonaniu znakomitych artystów.

wstęp wolny

 19. 5.20190

  15:00-20:00
          

NIEDZIELA
 
Rodzinna Majówka w ogrodzie MDK!                       
W programie animacje, konkursy i dmuchane 
atrakcje dla dzieci, stoiska gastronomiczne, pokaz 
salsy i ruedy w wykonaniu grupy Salsa i Swawole, 
występ zespołów S.O.S (ZS nr 1) i Skert  koncert ,
największych przebojów Maryli Rodowicz i Anny 
Jantar w wykonaniu zespołów coverowych oraz 
włoskich hitów w wykonaniu zespołu Acapulco.        
W razie złej pogody majówka odbędzie się w sali 
widowiskowej.

Wydarzenie finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego w Katowicach.

Wydarzenie objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowice.

wstęp: 40 zł
20 zł z katowicką

kartą „Aktywny
Senior”

 24. 5.20190

             17:00
             

PIĄTEK
 
„Dancing Zawodziański”. Niezapomniana 
zabawa przy znanych i lubianych hitach.              
W cenie biletu: zimna płyta, ciastko, serwis 
kawowy, zimne napoje.

  31.05.2019

             19:00
             

PIĄTEK
 
Koncert Chóru Gospel Sound  – realizowany 
w ramach cyklu „Muzyczny Świat na Zawodziu – 
Koncerty w Ogrodzie MDK”. W razie złej pogody 
koncert odbędzie się w sali widowiskowej.

wstęp wolny

Wydarzenie finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego w Katowicach.

   8. 5.20190

             10:00
              

ŚRODA
 
 Zumba Gold. Zajęcia bezpłatne.             
Obowiązują zapisy. 

  22. 5.20190

             10:00
             

ŚRODA
 
 Pielęgnacja skóry i ciała. Zajęcia bezpłatne. 
Obowiązują zapisy.

    „W zdrowym ciele zdrowy duch”
Wykłady i warsztaty  dla seniorów. 

„Dni Seniora (na) Fest” - warsztaty, koncerty, spotkania

  16.05.2019

             17:00

CZWARTEK
 
Spotkanie oraz koncert Brygidy i Roberta 
Łukowskich. Obowiązują darmowe wejściówki.

7,10,14,17.  
05.2019

   14:00, 15:00 

WTORKI I PIĄTKI
 

–kurs języka angielskiego.    „Senior Poliglota!                                            
Zajęcia bezpłatne.Obowiązują zapisy. 

Wydarzenia finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego w Katowicach.

  20.05.2019

             16:30

PONIEDZIAŁEK
 
Decoupage – warsztaty rękodzielnicze.            
Zajęcia bezpłatne. Obowiązują zapisy.

7,14,21,28.  
05.2019

               10:00

WTORKI
 

–zajęcia ruchowo-taneczne.                      „FIFI fit” 
Zajęcia bezpłatne. Obowiązują zapisy. 



  06.05.2019

               12:00         

PONIEDZIAŁEK                               pl. Wajdy

Uroczystość upamiętnienia wybuchu III 
Powstania Śląskiego i uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja przy Pomniku ku Czci 
Poległych oraz koncert pieśni patriotycznych 
i powstańczych ŚLZŚ Zawodzianki. 

wstęp wolny

wstęp: 10 zł,
wymagane zapisy

   07.05.2019

               16:00  

WTOREK

Ciasto!Plasto! - zajęcia sensoplastyczne dla 
maluchów. Liczba miejsc ograniczona!

wstęp: 40 zł/20 zł
z Katowicką Kartą 

Seniora 

   10.05.2019

               17:00        

PIĄTEK

Dancing Bogucicki – arteterapia poprzez 
taniec dla seniorów. W cenie biletu: zimna 
płyta, ciastko, serwis kawowy, zimne napoje.

wstęp wolny

Spotkanie organizowane z Komendą Miejską Policji w Katowicach.

   08.05.2019

                17:00       

ŚRODA

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie -
możesz mieć na nie wpływ.

wstęp wolny

   11.05.2019

               15:30        

SOBOTA

Rodzinna Majówka z okazji 15-lecia 
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej - 
koncert i animacje dla dzieci.

wstęp: 2 zł
wymagane zapisy

   13.05.2019

               10:00        

PONIEDZIAŁEK

Poranek Bajkowy dla Juniora - znane 
i lubiane polskie bajki dla najmłodszych.

wstęp: 2 zł
wymagane zapisy

   15.05.2019

               09:30        

ŚRODA

Koncert umuzykalniający dla dzieci. 
Koncert organizowany przez IPIUM Silesia. 

   29.05.2019

               12:00       

ŚRODA

Banhof - spektakl w wykonaniu uczniów X LO 
w Katowicach.wstęp wolny

wstęp wolny,
darmowe 

wejściówki

  30.05.2019

               18:00        

CZWARTEK

Kabaret Pod Wydrwigroszem
 - spektakl jednego z najpopularniejszych 
polskich zespołów kabaretowych.
Wejściówki wydawane od 16 maja od 17:00,
w ilości 2 szt. na osobę.

Spektakl w ramach projektu „Bogucice Kulturą Bogate” z środków Budżetu Obywatelskiego.

W kwietniu dla SENIORÓW:

   31.04.2019

               17:30        

PIĄTEK

Spotkanie Koła Miłośników Historii             
Bogucic.wstęp wolny

             17:40 Historyczny spacer po Bogucicach.
wstęp wolny

Spacer realizowany w ramach projektu „Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program 
aktywności lokalnej. Etap 1.” finansowanego z funduszy UE. 

Warsztaty i spotkania  realizowane w ramach projektu „Bogucice - moje miejsce 
na ziemi. Program aktywności lokalnej. Etap 1.”, finansowanego z funduszy UE. 

„Bogucice - moje miejsce na ziemi”:

„Rodzinne Warsztaty Plastyczne”– warsztaty twórczo-

rozwojowe dla rodzin:  o godz. 17:00.  23 maja
Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy.

„Integracyjne warsztaty kulinarne” - wspólna nauka 

zdrowego gotowania:  oraz  o godz. 16:30 09 maja 21 maja, .
Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy.

 07.05.2019

              17:30                                                                                                                            

WTOREK

Bery i bojki w godce ślonskiej - 
spotkania z gwarą śląską. 
Prowadzi Barbara Szmatloch.

wstęp wolny

 17.05.2019

              17:30                                                                                                                            

PIĄTEK

Festyn Rodzinny - koncert i animacje 
dla dzieci.

wstęp wolny

 14.05.2019

              17:30                                                                                                                            

WTOREK

Spotkanie z Maciejem Balcarem            
w ramach cyklu „Integracyjne spotkania 
ze znanymi ludźmi kultury, nauki i sztuki.” 

wstęp wolny

wstęp wolny

   12.05.2019

               18:00        

NIEDZIELA                  Bazylika w Bogucicach 

Muzyczne Wieczory w Bazylice: Koncert 
rodzinny. 
Koncert w ramach Inicjatywy Lokalnej, współorganizowany przez 
Parafię św. Szczepana w Bogucicach.

wstęp wolny

   19.05.2019

               18:00        

NIEDZIELA                  Bazylika w Bogucicach 

Muzyczne Wieczory w Bazylice - Arcydzieła 
dawnych mistrzów.
Koncert w ramach Inicjatywy Lokalnej, współorganizowany przez 
Parafię św. Szczepana w Bogucicach.

   18.05.2019

               10:00       

SOBOTA

Turniej wiosenny w ramach IV GRAND 
PRIX w Szachach dla Dzieci do lat 14. 
Informacje i zapisy na www.chessarbiter.com

wstęp wolny

   23.05.2019

   09:00 -18:00       

CZWARTEK

IV Wojewódzki Festiwal Piosenki dla Dzieci 
i Młodzieży „Muzyczne Diamenty” - dzień 
przesłuchań konkursowych.

wstęp wolny

  22.05.2019

               17:00         

ŚRODA

Stacja Rękodzieło - warsztaty rękodzieła 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. wstęp: 20 zł,

wymagane zapisy

   24.05.2019

               18:00     

PIĄTEK

IV Wojewódzki Festiwal Piosenki dla Dzieci 
i Młodzieży „Muzyczne Diamenty” - koncert 
laureatów.

wstęp wolny

Warsztaty i spotkanie realizowane w ramach projektu „Działania kulturalne 
oraz rekreacyjne uzupełniające wsparcie w ramach programów aktywności 
lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego”, 
finansowane z funduszy UE.

„Sfilcowane Bogucice”– warsztaty rękodzielnicze dla 

seniorów,  o godz. 17:00. Wstęp bezpłatny, 16 maja
obowiązują zapisy.

  15.05.2019

              08:00                                                                                                                            

ŚRODA

Wycieczka Koła nr 6 PZERiL do Ustronia 
- informacje u zarządu koła.wyjazd klubowy

wstęp wolny

  29.05.2019

              08:00                                                                                                                            

ŚRODA

Wycieczka Koła Seniorów „Bogucice” 
do Rabki- informacje u zarządu koła.wyjazd klubowy

  28.05.2019

              14:00                                                                                                                            

WTOREK

Klub Podróżnika - spotkanie z obieżyświa-
tem: „Pan Czosnek w podróży”.


