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Informacja o ofercie miejskich instytucji kultury w Katowicach skierowanych do Seniorów w 2017 r. 
 – na potrzeby redagowanego Informatora dla Seniorów 

 
 
 

Śródmieście 
 
 

 1. Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum  
ul. św. Jana 10, 40-012 Katowice, 
www.ateneum.art.pl 
tel. Dział Organizacji Widowni: 32 253 79 26, Galeria Ateneum  32 203 28 26 

 
 

Wystawa grafiki Jana Szmatlocha. Ekspozycja dedykowana seniorom. 
Galeria Ateneum 
ul. 3 Maja 25 
marzec – kwiecień 2017 
udział bezpłatny 

 
 
 

 
 
 
 
 

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek Katowice – Dzieciom. Przedstawienie dla dorosłych w ramach imprez 
towarzyszących Festiwalowi.  
Scena Ateneum lub Galeria Ateneum 
17 – 21 października 2017 r. 
bilety: 50% zniżki dla seniorów  

 
 
 

http://www.ateneum.art.pl/
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             2. Galeria Sztuki Współczesnej BWA 
al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice,  
www.bwa.katowice.pl 
tel. 32 259 90 40,  32 259 93 24 

 
 

 
Kurs podstaw rysunku dla Seniorów 
26 sierpnia i 2 września 2017 r., godz. 10.00-14.00 
udział płatny, koszt: 10 zł za jeden warsztat (Galeria zapewnia materiały) 
Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się m.in. jak prawidłowo przenieść widziane obiekty i ich proporcje na płaszczyznę 
kartki, jak uzyskać wrażenie trójwymiarowości, jak poprawnie operować światłocieniem. Prowadzenie: Aneta Zasucha                    
i Tomasz Dąbrowski. 

 

 
 

Warsztaty soundartowe dla Seniorów w ramach projektu „Przesilenie” 
24 sierpnia 2017 r. 
udział bezpłatny 
Osią projektu "Przesilenia" będą odwołania do rytuałów, w których istotną rolę odgrywał element dźwiękowy, 
szczególnie hałas, jako aktywator zmian percepcji i świadomości uczestników. Zaproszeni artyści, w oparciu 
o materiały źródłowe i nagrania terenowe, we współpracy z etnografami i entomuzykologami, reinterpretować 
audialne wątki związane z przemianą. Owocem tej współpracy będzie pogłębienie refleksji nad społecznym 
znaczeniem dźwięku 
w procesach zakorzeniania w przestrzeni i tworzenia wspólnoty. Prowadzenie warsztatów: Marcin Dymiter. Kuratorka 
projektu: Marta Lisok. 

 
 

Warsztaty i akcja artystyczna dla Seniorów w ramach projektu „DO SZTUKI GOTOWI START!” 
wrzesień 2017 r. 
udział bezpłatny 
Pięć lat temu rozpoczęliśmy działania poza murami galerii, w przestrzeni miasta, które bazują na partycypacji 
przypadkowych osób - przechodniów. Wciągamy ich w twórcze akcje, które prowokują do zmiany ich statusu -  
pasywnej jednostki w osobę współodpowiedzialną za efekt twórczego działania. Dodatkowo w galerii odbywają się 
warsztaty i wykłady (m.in. z zakresu designu, fotografii, warsztaty muzyczne). Idea i koordynacja: Aneta Zasucha 

 
 

 

 

Ponadto Seniorzy posiadają zniżkę 50% na bilet wstępu na wystawy prezentowane w Galerii Sztuki Współczesnej BWA 
w Katowicach – cena biletu dla Seniorów: 1,50 zł. 
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3. Muzeum Historii Katowic 
ul. ks. J. Szafranka 9 (budynek główny),  
www.mhk.katowice.pl 
tel. 32 256 18 10 

 
Klub katowickiej filiżanki 
spotkania:  28.04, 26.05, 30.06, 28.07, 25.08,  godz. 15:00 
udział bezpłatny  
Comiesięczne spotkania miłośników katowickiej porcelany połączone z prelekcją, prezentacją eksponatów i degustacją 
herbaty. Oprócz spotkań na temat lokalnych wyrobów Muzeum przygotuje także krótki wykład o leczniczych walorach 
ziół i herbat. Przewidywanych 6 spotkań w każdy ostatni piątek miesiąca od marca do sierpnia. 

 
 

 
 

 
Podziel się historią 
spotkania odbędą się: 27.04, 25.05, 29.06, 27.07, 24.08, godz. 13:00  
udział bezpłatny  
Spotkania seniorów z Katowic i okolic na temat dziejów miasta w ujęciu ogólnym poprzez wykłady i prelekcje 
i subiektywnym, tzn. we wspomnieniach uczestników. Tematyka spotkań w każdym miesiącu będzie miała swój motyw 
przewodni. Odnosząc się do niego seniorzy będą mogli przedstawić swoją perspektywę, historyczne pamiątki 
i podyskutować we własnym gronie. 

 
 

Wycieczka dla seniorów 
26/27 września 2017 r. 
Wycieczka przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 60. rok życia. Udział jest bezpłatny, wymagane jest 
jednak zgłoszenie potwierdzone przez organizatora. 
Zgłoszenia przyjmowane są  pod nr. tel. 32 209 00 21 wewn. 117 lub e-mail: przewodnik@mhk.katowice.pl.  
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4. Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek                                                                                                         

pl. Sejmu Śląskiego 2                                                                                                                                                                                               

www.miasto-ogrodow.eu                                                                                                                                                                                         

tel. 798541190 

 
Akademia doświadczenia - Amigurumi - japońskie szydełkowanie cz. 1, cz. 2 
4 kwietnia 2017 r.,  godz. 16.30 
udział bezpłatny  
Wczesną wiosną centra miast są jeszcze szare, a puste kamienice, zniszczone elewacje i brudne podwórka są jeszcze 
bardziej widoczne. Ludzie są zmęczeni i czekają, by pojawiła się w końcu pierwsza zieleń. Chcielibyśmy aby podczas 
spotkań z seniorami szydełkować z nimi pnącza, kwiaty, warzywa i owoce, które następnie moglibyśmy umieścić na 
wybranej przez nas kamienicy lub w kilku miejscach w mieście. Prowadzenie warsztatów: Katarzyna Szczytowska. 

 

 
 
 

Akademia doświadczenia - "Warsztaty zielarskie - Owoce, warzywa i ich fermentacja. Octowanie. Profilaktyka / 
Leczenie.  
6 kwietnia 2017r., godz.16.30 
udział bezpłatny 
Warzywa i owoce są skarbnicą składników odżywczych chroniąc nas przed chorobami cywilizacyjnymi czy 
nowotworami. 
Na warsztatach poznamy ciekawe sposoby fermentowania owoców i warzyw, aby zachowały swoje zdrowotne 
właściwości. Prowadzenie warsztatów: Agis Wojciechowska. 
 
Akademia doświadczenia - biżuteria od podstaw   
25 kwietnia 2017r., godz.16.30 
udział bezpłatny 
Zajęcia skierowane są do wszystkich seniorów, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z tworzeniem biżuterii. 
Zapoznamy się z podstawowymi elementami do tworzenia biżuterii w różnych technikach. Każdy uczestnik będzie 
mógł zabrać wykonane przez siebie kolczyki, bransoletkę i podstawę naszyjnika. Prowadzenie warsztatów: Veronika 
Nikolayi. 

 
 

Akademia doświadczenia - Foamiran od podstaw cz.1, cz. 2, cz. 3, cz. 4  
9 maja, 16 maja, 30 maja, 6 czerwca 2017 r. godz.16.30 
udział bezpłatny 
Foamiran to sztuczny materiał wykorzystywany głównie do produkcji kwiatów. Kurs skierowany jest do wszystkich 
seniorów, którzy lubią kwiaty i ozdoby z nimi. Na spotkaniach krok po kroku nauczymy się tworzyć cudowne kwiaty, 
będziemy wykrawać elementy z foamiranu, barwić, formować uzyskując w ostateczności fantastyczne dzieło. 
Prowadzenie warsztatów: Veronika Nikolayi. 

 

Akademia Doświadczenia - spotkanie z podróżnikiem 
20 czerwca 2017 r., godz. 16.30   
udział bezpłatny 
Spotkanie dla każdego seniora uwielbiającego i fascynującego się dalekimi podróżami. Będziemy mieli okazję 
posłuchać ciekawych, zabawnych a czasem groźnych opowieści, a wszystko to będzie oprawione cudownymi 
fotografiami. Prowadzenie: Marcin Franke.  

 
W sprawie harmonogramu zajęć w ramach Akademii Doświadczenia w II połowie roku prosimy o kontakt na adres e-

mail: dominika.lange@miasto-ogrodow.eu 
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Koszutka 
 

             5.  Miejski Dom Kultury „Koszutka” 
ul. Grażyńskiego 47, Katowice, 
 www.mdkkoszutka.pl 
tel.: 32 258 92 00,  32 258 99 77 
 
 
Świetlica Mieszkańców Koszutki 
poniedziałki w godz. 10.00-12.00 
udział bezpłatny 
Podczas spotkań w świetlicy prowadzone są między innymi bezpłatne zajęcia z języka angielskiego, warsztaty 
rękodzieła 
i inna aktywność kulturalna, a także spotkania towarzyskie i integracyjne przeciwdziałające wykluczeniom społecznym. 
 

 
 
 

6. Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”                                                                                                                                          

ul. 3 Maja 31a                                                                                                                                                                                     

www.silesia.art.pl                                                                                                                                                                                                            

tel.: 32 2589 049, 32 2598 483, 32 2586 987 

 
Katowice-Koszutka, Miejski Dom Kultury „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47 
„Muzyka na receptę” – Akcja „60+ Kultura” 
24 września 2017 r., godz. 17.00 
udział bezpłatny 
Koncert w ramach akcji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Akcja 60+Kultura”, mającej zachęcić 
Seniorów 
do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym. Podczas koncertu wystąpią wyróżniający się wokaliści, którzy 
zaśpiewają znane i lubiane arie oraz duety operowe i operetkowe. 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.mdkkoszutka.pl/
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   7. Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 11                                                                                                                                                                 
ul. Grażyńskiego 47                                                                                                                                                                     
www.mbp.katowice.pl                                                                                                                                                                                 
tel.: 32 22 584 992 

 
Senior inter-@ktywny 
Spotkania odbywają się w każdy czwartek w godzinach pracy biblioteki, tj. od 8.00 do 19.00. 
udział bezpłatny 
Kurs komputerowy dla seniorów, obejmujący naukę podstawowej obsługi komputera oraz swobodnego poruszania się 
w Internecie.  
 

 

    8. Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach, Filia nr 1 
 ul. Obr. Westerplatte 10 
 www.mdk.katowice.pl 
 tel.: 32 256 99 77 

 
 „Kinowy zawrót głowy” 
  Kino Kosmos – Centrum Sztuki Filmowej, ul. Sokolska 66 
  17 maja, 22 czerwca 2017 r.  
  udział bezpłatny 
   Wydarzenie to wpisuje się program „Pora dla Seniora”. Seniorzy będą mogli zobaczyć film wybrany specjalnie  dla   

nich.  
  Ilość miejsc ograniczona 
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Dąb 

 
 

         9. Miejski Dom Kultury „Koszutka”, filia „Dąb” 
ul. Krzyżowa 1 
www.mdkkoszutka.pl 
tel. 608 549 089 
 
Poranna gimnastyka  dla Seniorów  
wtorki i piątki,  godz. 8.30, 9.30 i 10.30 (za wyjątkiem wakacji letnich) 
płatność 40 zł, z kartą „Aktywnego Seniora” – 20 zł (opłata miesięczna) 
Ćwiczenia skierowane do osób po 60. roku życia. Praca nad kondycją, koordynacją ruchową, wzmacnianiem mięśni 
oraz ogólną poprawą samopoczucia dostosowaną  do możliwości grupy.  
 
Warsztaty malarstwa i rysunku dla Seniorów  
czwartki,  godz. 9.30 I grupa,   godz. 11.30 II grupa (za wyjątkiem wakacji letnich) 
udział bezpłatny 
Podczas warsztatów uczestnicy poznają zasady kompozycji i pracują różnymi technikami  malarskimi.  
 

 
 

 
 

Grupa malarska „FILAR” 
czwartki,  godz. 17.00  (za wyjątkiem wakacji letnich) 
udział bezpłatny 
Grupa dla osób po 60. roku życia, wypowiadająca się artystycznie w malarstwie olejnym, malująca sceny rodzajowe 
ze Śląska.  

 
Turnieje brydża sportowego 
środy,  godz. 17.00  (za wyjątkiem wakacji letnich) 
udział bezpłatny 
Cotygodniowe turnieje brydżowe na punkty meczowe i na maksymalny zapis. Większość uczestników stanowią Seniorzy. 

 

http://www.mdkkoszutka.pl/
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Bogucice 
 
 

       10. Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”, Dział „Bogucice”  
ul. Markiefki 44A  
www.mdkbogucice-zawodzie.pl 
tel. 32 203 05 17 

 
Dancing Bogucicki – arteterapia poprzez taniec 
05.05.2017, 02.06.2017, 15.09.2017, 13.10.2017, 17.11.2017 r. 
wstęp 40zł (z katowicką kartą „Aktywny Senior” 20zł) 
Zabawa taneczna przy znanych i lubianych przebojach.  W cenie biletu kawa, herbata, zimna płyta. 

 
Kurs Komputerowy dla Seniorów  
Początek nowej edycji kursu: październik 2017 r.  
wstęp 30 zł/miesiąc  
Kurs komputerowy przeznaczony specjalnie dla seniorów rozpoczynających pracę  z komputerem. W programie 
m.in. nauka pisania, korzystanie z poczty, fotografia cyfrowa, sklepy internetowe, skype itp. 

 
Stałe spotkania klubów i kół seniorów 
Spotkania odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 12.00-14.00. 
udział bezpłatny 
W ramach działalności kluby organizują imprezy i wycieczki.  Szczegółowych informacji udzielają zarządy klubów i 
kół.  

 
„Seniorze nie daj się oszukać!”  
listopad 2017 r. 
Wstęp za okazaniem całorocznego karnetu w cenie 2 zł (z katowicką kartą „Aktywny Senior” 1 zł). 
Cykl spotkań organizowanych wraz z komendą miejską policji w Katowicach, dotyczących zagrożeń dla seniorów 
(oszustwa na wnuczka, fałszywe umowy energetyczne, zagrożenia internetowe). 
 

 
  11. Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”  
ul. gen. J. Hallera 28 
www.mdk.katowice.pl 
tel.: 32 256 84 53 

 
„Sztuka zwiedzania” 
 Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. Dobrowolskiego 1 
4 kwietnia 2017 r.,  godz.11.30 
udział bezpłatny 
Zwiedzenie muzeum, w tym wystaw czasowych oraz wystawy „Światło historii. Górny Śląsk 
na przestrzeni dziejów”, a także galerii sztuki nieprofesjonalnej. Ponadto pogadanka na temat: „Wpływu sztuki na 
życie     
człowieka”. Ilość miejsc ograniczona. 

 

Koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod batutą Aleksandra Humala 
Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, pl. Wojciecha Kilara 1 
9 kwietnia 2017 r., godz.12.00 
udział bezpłatny 
Koncert w ramach cyklu spotkań dla seniorów: „Kulturalne Katowice”. Wystąpi: Konrad Stolarski – fortepian 
oraz Marcin Majchrowski jako komentator. W programie: Rodion Szczedrin – Suita Carmen (wybór), Rodion 
Szczedrin – I Koncert fortepianowy, Georges Bizet – II Suita Arlezjanka.  Ilość miejsc ograniczona. 

 

Koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod batutą Stefana Asburego 
Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, pl. Wojciecha Kilara 1 
11 czerwca 2017 r., godz.12.00 
udział bezpłatny 
W koncercie wystąpi Rafał Zambrzycki-Payne – skrzypce. Marcin Majchrowski jako komentator. W programie: 
Bedřich Smetana – Poemat symfoniczny Wełtawa z cyklu Moja Ojczyzna, Leoš Janáček – Koncert skrzypcowy 
Wędrówka duszyczki, Zoltán Kodály – Koncert na orkiestrę (50. rocznica śmierci kompozytora). Ilość miejsc 
ograniczona. 

http://www.mdk.katowice.pl/
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Zawodzie 
 
 

         12.  Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie”, Dział „Zawodzie” 
ul. Marcinkowskiego 13A  
www.mdkbogucice-zawodzie.pl ,  
tel. 32 255 32 44 
 
Dancing Zawodziański – arteterapia poprzez taniec! 
28.04, 19.05, 30.06, 29.09, 27.10, 24.11.2017 r.  
Wstęp 40,00zł (z kartą „Aktywny Senior” 20,00zł) 
Zabawa taneczna przy znanych i lubianych przebojach. Zapraszamy wszystkich seniorów na niezapomnianą zabawę. 
W cenie biletu kawa, herbata, zimna płyta, ciastko. 

 

Warsztaty artystyczne „SENIORZY W AKCJI!” 
Spotkania odbywają się raz w miesiącu w terminie ustalonym z miesięcznym wyprzedzeniem.  
udział bezpłatny 
Zajęcia każdorazowo będą dotyczyć innego tematu z zakresu plastyki, rękodzieła, literatury, muzyki i poezji i wielu 
innych dziedzin sztuki. 

 

Działalność sekcyjna: Klub Seniora „Zakątek”, Sekcja Plastyczna Dla Seniorów, Śląski Ludowy Zespół Śpiewaczy 
„Zawodzianki", Sekcja Skata Sportowego, Sekcja Komputerowa Dla Seniorów 
Spotkania odbywają się raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem przedstawionym na stronie internetowej MDK. 
Szczegóły w biurze Działu „Zawodzie” pod nr tel. 32 255 32 44. 
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Burowiec 

 

       13. Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”  
ul. gen. J. Hallera 28 
www.mdk.katowice.pl 
tel.: 32 256 84 53 
 

„Kilka słów o podróżowaniu...” 
20 kwietnia 2017 r.,  godz.11.30  
udział bezpłatny 
Spotkania dotyczą podróżowania Sławomira Olejniczaka, ciekawostek podróżniczych oraz rodzinnego sposobu 
na wypoczynek. 

 

 
 
 
„Imieniny Babci Anny” 
lipiec 2017 r.  
udział bezpłatny 
Spotkanie dla Seniorów połączone z pieczeniem kiełbasek przy ognisku 
 
Warsztaty  kulinarne 
listopad 2017 r. 
udział bezpłatny 
Poznanie smaków i aromatów egzotycznych kuchni świata. 

 

 
„Zrób to sam” 
 grudzień 2017 r. 
udział bezpłatny 
Szukanie inspiracji bożonarodzeniowych pod kierunkiem instruktora. Wykonywanie ozdób choinkowych i stroików. 

 
 

http://www.mdk.katowice.pl/
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Szopienice 
 
 
14. Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”,  Filia nr 1  
ul. Obr. Westerplatte 10 
www.mdk.katowice.pl 
tel. 32 256 99 77 

  
 

„Kilka słów o podróżowaniu...” 
28 września, 11 października 2017 r.,  godz.11.30  
udział bezpłatny 
Spotkania dotyczą rowerowego podróżowania Piotra Mitko po krajach skandynawskich 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Warsztaty kulinarne 
listopad 2017 r. 
udział bezpłatny 
Poznanie smaków i aromatów egzotycznych kuchni świata. 
 
„Zrób to sam” 
grudzień 2017 r. 
udział bezpłatny 
Szukanie inspiracji bożonarodzeniowych pod kierunkiem instruktora. Wykonywanie ozdób choinkowych i stroików. 

 

15. Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Filia nr 19                                                                                                                                    

ul. Obrońców Westerplatte 10                                                                                                                                                           

mbp.katowice.pl                                                                                                                                                                                                             

tel.: 322 569 983 

Z komputerem za pan brat                                                                                                                                                                                    

Warsztaty odbywają się w każdą środę o godz. 16.00                                                                                                                                   

udział bezpłatny                                                                                                                                                                                          

Warsztaty komputerowe dla seniorów, obejmujące m.in. podstawową  obsługę komputera oraz Internetu, naukę 

zakładania skrzynki pocztowej, obsługi komunikatorów, serwisów społecznościowych.  
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Nikiszowiec 

 

        16. Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach, Filia nr 1  
ul. Obr. Westerplatte 10 
www.mdk.katowice.pl 
tel. 32 256 99 77 
 

„Szkoła cierpliwości” 

Muzeum Historii Katowic – Oddział Etnografii w Nikiszowcu, ul. Rymarska 4 

20 września 2017 r., godz.11.30 

udział bezpłatny                                                                                                                                                                                             

Wystawa czasowa 

poświęcona haftowi 

śląskiemu. Ilość miejsc 

ograniczona. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
         17. Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” 

ul. gen. J. Hallera 28 
www.mdk.katowice.pl 
tel.: 32 256 84 53 
 

„Wokół mistrzów Grupy Janowskiej” 

Muzeum Historii Katowic – Oddział Etnografii w Nikiszowcu, ul. Rymarska 4 

20 czerwca 2017 r., godz.11.30 

udział bezpłatny                                                                                                                                                                                         

Zwiedzanie wystawy wraz z  jej kustoszem oraz z zaproszonymi gośćmi „Grupy Janowskiej”. Rozmowa o przeszłości  

i przyszłości Śląska w oparciu o sztukę i życie. Ilość miejsc ograniczona. 
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Giszowiec 

 

         18. Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”, Filia nr 2 
pl. Pod Lipami 1; 3-3a 
www.mdk.katowice.pl 
tel. 32 206 46 42 
 
 
„Zabawy z językiem angielskim dla Seniorów” 
 marzec – grudzień 2017 r. (z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej)  
 udział bezpłatny 
 Zajęcia z języka angielskiego pod kierunkiem instruktora skierowane do osób starszych. 
 
„Warsztaty kreatywne” 
 maj i czerwiec 2017 r. 
 udział bezpłatny 
 Warsztaty artystyczne pod kierunkiem instruktora skierowane dla osób starszych. 
 
„Nordic Walking po Giszowcu” 
maj i czerwiec 2017 r. 
udział bezpłatny 
Spacer po Giszowcu do najciekawszych miejsc pod kierunkiem przewodnia połączony z techniką nordic walking 
dla seniorów. Ilość miejsc organiczna. 
 

 
 
 
„W zdrowym ciele zdrowy duch” 
 czerwiec 2017 r.  
 udział bezpłatny 
 Wykład z zakresu zasad racjonalnego żywienia skierowany do osób starszych. 
 
„Warsztaty kulinarne” 
 październik 2017 r.  
 udział bezpłatny 
 Poznanie smaków i aromatów egzotycznych kuchni świata.  
 
Koncert z okazji Dnia Seniora 
październik 2017 r. 
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Osiedle Paderewskiego 

 

 

19. Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Filia nr 23 

ul. Paderewskiego 65, Katowice 

mbp.katowice.pl 

tel.: 322 551 838 

 

Nie tylko dzieci buszują w Sieci                                                                                                                                                                            

Warsztaty odbywają się w środy, w godzinach pracy biblioteki, tj. od 8.00 do 19.00.                                                                               

udział bezpłatny                                                                                                                                                                                    

Warsztaty komputerowe dla seniorów, obejmujące m.in.  naukę pracy w systemie Windows, obsługę pakietu Office, 

odtwarzanie muzyki, filmów, korzystanie z zasobów internetowych, obsługę poczty elektronicznej, pracę z plikami 

graficznymi, bezpieczeństwo w Sieci i inne – w zależności od potrzeb samych zainteresowanych.  

 

Zaprezentuj się!                                                                                                                                                                                                  

Planowana częstotliwość: raz na kwartał                                                                                                                                                            

udział bezpłatny                                                                                                                                                                                                

Cykl spotkań i wystaw, podczas których seniorzy prezentują swoje pasje, zainteresowania i talenty.  

 

 

Załęże 

 

20. Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Filia nr 3                                                                                                                                

ul. Gliwicka 93, Katowice                                                                                                                                                                    

mbp.katowice.pl                                                                                                                                                                                                   

tel.: 32 254 59 69 

 
Comiesięczne spotkania dla seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej z Załęża                                                     

Spotkania związane są głównie ze świętami lub okolicznościowymi wydarzeniami np. Walentynki, Wielkanoc, Boże 

Narodzenie. Podczas spotkań seniorzy biorą udział w konkursach i quizach – literackich, historycznych. 

udział bezpłatny 

 
Klikam, surfuję, mailuję                                                                                                                                                                                 

Indywidualne konsultacje komputerowe dla osób starszych, mające na celu pomoc osobom starszym i dorosłym                                  

w korzystaniu z systemu Windows, pakietu OpenOffice oraz Internet Explorer i programów pocztowych.                                      

udział bezpłatny 

Koncerty umuzykalniające                                                                                                                                                                                        

Co dwa miesiące artyści Instytucji Upowszechniania i Promocji Muzyki „Silesia” grają w Filii nr 3, przed południem, 

koncert umuzykalniający dla seniorów.                                                                                                                                                                          

udział bezpłatny 
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Osiedle Witosa 

 

21. Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Filia nr 12                                                                                                                                     

ul. Witosa 18 B                                                                                                                                                                                               

mbp.katowice.pl                                                                                                                                                                                                             

tel.:  322 545 853 

 

Zajęcia konwersacyjne z języka angielskiego                                                                                                                                                 

Spotkania w Filii nr 12 odbywają się w środy, w godz. 9.30-11.00, 11.15-12.15                                                                                        

udział bezpłatny                                                                                                                                                                                                      

Zajęcia konwersacyjne z języka angielskiego odbywają się w Bibliotece od października 2013 roku. Kierowane są do 

seniorów, którzy uczyli się języka angielskiego wcześniej, lub chcą go poznać od podstaw.  

 

 

Osiedle Tysiąclecia 

 

22. Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach 

Filia nr 14 

ul. Piastów 20 

mbp.katowice.pl 

tel.: 322 542 276 

 

Filia nr 25                                                                                                                                                                                                                                                  

ul. B. Chrobrego 2 

mbp.katowice.pl 

tel.:  322 544 206 

 

Zajęcia konwersacyjne z języka angielskiego                                                                                                                                               

Spotkania w Filii nr 14 odbywają się w poniedziałki w godz. 9.30-11.00 oraz 11.10-12.10; w czwartki w godz. 10.00-11.30, 

11.40-12.40, 12.50-14.00                                                                                                                                                                                         

udział bezpłatny                                                                                                                                                                                               

Zajęcia konwersacyjne kierowane są do seniorów, którzy uczyli się języka angielskiego wcześniej lub chcą go poznać od 

podstaw.  

 

Biblioteczny Klub Seniora                                                                                                                                                                              

Informacje na temat najbliższych spotkań organizowanych w ramach Klubu dostępne będą w Filii nr 14, Filii nr 25 oraz na 

stronie internetowej Biblioteki: www.mbp.katowice.pl, w zakładce „Biblioteczny Klub Seniora”.                                            

udział bezpłatny                                                                                                                                                                                                          

Z inicjatywy osób w wieku senioralnym zrodził się pomysł utworzenia na Osiedlu Tysiąclecia Bibliotecznego Klubu 

Seniora. Klub jest propozycją dla osób chcących swój czas wolny spożytkować w aktywny sposób, a także okazją do 

nawiązania nowych kontaktów, integracji oraz realizacji własnych pasji. 
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Ligota 

        23. Miejski Dom Kultury "Ligota" 
ul. Franciszkańska 33, Katowice,  
www.mdkligota.pl 
tel.: 32 252 32 34 
 
„Pora dla seniora” 
Zajęcia  prowadzone jeden raz w miesiącu w drugi czwartek miesiąca w godz.11.00-13.00.  
udział bezpłatny 
W ramach zajęć odbywają się warsztaty plastyczne, muzyczne, relaksacyjne, teatralne, dziennikarskie lub  rękodzieła 
artystycznego. Prosimy zabrać ze sobą obuwie zmienne i dobry humor. 
 

”Koło Miłośników Śpiewu” 
Zajęcia  prowadzone są jeden raz w miesiącu w drugą środę miesiąca o godz. 11.00.  
udział bezpłatny 
Lubisz śpiewać lub miło spędzać czas to koniecznie bądź z nami. Uczestnicy Koła Miłośników Śpiewu  poznają 
podstawowe zasady stosowane w śpiewie, poznają różne gatunki muzyki , biografie wybitnych wokalistów.  
 
 
 

 
 

 

24.  Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Filia nr 7                                                                                                                              
ul. Franciszkańska 25                                                                                                                                                                         
mbp.katowice.pl                                                                                                                                                                                                    
tel.: 322 525 120 

 

Zajęcia konwersacyjne z języka angielskiego 

Spotkania  odbywają się we wtorki, w godz. 9.30-10.30, 10.45-12.00 oraz 12.15-13.15                                                                      

udział bezpłatny                                                                                                                                                                                                      

Zajęcia konwersacyjne z języka angielskiego odbywają się w Bibliotece od października 2013 roku. Kierowane są do 

seniorów, którzy uczyli się języka angielskiego wcześniej, lub chcą go poznać od podstaw.  
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Panewniki 

 

         25. Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”  
ul. gen. J. Hallera 28 
www.mdk.katowice.pl 
tel.: 32 256 84 53 
 

Państwowe Gospodarstwo Leśne, Nadleśnictwo Katowice w Panewnikach 
10 maja, 30 maja 2017 r.,  godz.11.30 
udział bezpłatny 
Spotkania dotyczące wiedzy z zakresu fauny i flory, prowadzonej działalności nadleśnictwa, zasad zachowania się w lesie 
oraz zasad bezpieczeństwa. Po spotkaniu pieczenie kiełbasek przy ognisku. 
 

 

Piotrowice 

 

         26. Miejski Dom Kultury „Południe” , Filia nr 1 Piotrowice, 
ul. gen. Jankego 136 
www.mdkpoludnie.com 
tel.: 32 209 47 72 
 

Zajęcia kreatywne dla seniorów „Każdy może”  

Zajęcia odbywają się w piątki w godzinach  

udział płatny – 20 zł/miesiąc 

Podczas zajęć seniorzy doskonalą umiejętności aktorskie poprzez przygotowanie spektaklu inspirowanego śląskimi 
tradycjami. Scenariusz sztuki stanowi adaptacją jednej z bajek nagrodzonych w Konkursie Prozatorskim pt. „Straszki 
Śląskie – bohaterowie legend, bajek i przywiarek” organizowanym przez MDK. Premiera spektaklu odbędzie się w 
czerwcu 2017 podczas imprezy podsumowującej Ogólnopolski Konkurs Malarski dla dzieci i młodzieży pt. „Straszki 
Śląskie – bohaterowie legend, bajek i przywiarek” VIII edycja w MDK „Południe” Katowice – Kostuchna. Seniorzy znów 
będą mieli okazję zagrać przed publicznością; spektakl będzie podsumowaniem całego roku uczestnictwa w zajęciach 
teatralnych. 

 

„Korepetycje komputerowe dla seniora” 

Zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach 11.00 – 16.00 (indywidualne zapisy) 

udział płatny: 20 zł/godzinę 

Korepetycje komputerowe dla seniorów to odpowiedź na indywidualne potrzeby osób chcących nabyć lub poszerzyć 
swą wiedzę z zakresu obsługi komputera. Podczas godzinnych zajęć instruktor pomaga seniorowi w problemie, którego 
ten nie jest w stanie rozwiązać. Senior może przynieść własny sprzęt, tj. laptop, tablet, aparat fotograficzny, smartfon, 
etc. 
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Kostuchna 

 
         27. Miejski Dom Kultury „Południe”  

ul. T. Boya-Żeleńskiego 83 
www.mdkpoludnie.com 
tel.: 32 209 47 72 
 
 

„Dzień seniora” 

18 października 2017 r. 

udział płatny (koszt konsumpcji ok. 20-30 zł)  

Spotkanie z okazji „Dnia seniora” organizowane jest przez seniorów działające w MDK ‘Południe” przy ul. T. Boya-
Żeleńskiego 83 kluby seniora. W ramach spotkania MDK organizuje atrakcje artystyczne w formie występów zespołów 
 lub projekcji filmu, po czym seniorzy biesiadują przy muzyce. Spotkanie ma formę biesiady, zabawy z poczęstunkiem, 
który seniorzy przygotowują we własnym zakresie. 

 
 
 

 
Podlesie 

 

28.   Miejski Dom Kultury „Południe” w Katowicach, Filia nr 4  

ul. Sołtysia 25 

www.mdkpoludnie.com,  

tel.: 32 201 50 10 

 

„Komputer dla seniora” 
Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godzinach przedpołudniowych. 

udział płatny:  20 zł. / 1 godzina zajęć 

Zajęcia są skierowane do seniorów, którzy chcieliby poznać możliwości komputera i w praktyczny sposób je 
wykorzystywać. Zajęcia są prowadzone w 3- lub 4-osobowych grupach z wykorzystaniem prywatnych laptopów 
kursantów. 
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Murcki 

 
 29. Miejski Dom Kultury „Południe”, Filia nr 2  Murcki 
ul. P. Kołodzieja 42 

www.mdkpoludnie.com,  

tel.: 32 353 68 16 

 

Zajęcia komputerowe dla seniorów 

poniedziałki, godz. 16.00 – 19.00  

udział płatny:  10 zł /spotkanie 

Zajęcia są skierowane do seniorów, którzy chcieliby poznać możliwości komputera i w praktyczny sposób je 
wykorzystywać. Zajęcia są prowadzone 5 -10 osobowych grupach z wykorzystaniem komputerów z telecentrum 
komputerowego. 
 
 
 
30. Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach 

ul. gen. J. Hallera 28 

www.mdk.katowice.pl 

tel.: 32 256 84 53 

 
„Wycieczka do Rezerwatu Murcki połączone ze zwiedzaniem winnicy”                                                                                      

Rezerwat Las Murckowski, Winna Zagroda 

 20 września 2017 r.,  godz.11.30 

udział bezpłatny 

Poznanie unikatowego siedliska przyrodniczego połączone ze zwiedzaniem jedynej w mieście winnicy. Poznanie historii 

winorośli, tradycji produkcji wina i serów. 

 

 

 

31. Nazwa instytucji: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Filia nr 26                                                                                               

ul. Samsonowicza 27                                                                                                                                                                               

mbp.katowice.pl                                                                                                                                                                                                         

tel.: 322 556 260 

E-Senior w bibliotece                                                                                                                                                                                                 
Odbędą się dwie edycje dwumiesięczne, obejmujące jedno spotkanie w tygodniu: I edycja  - kwiecień/maj;                              
II edycja – wrzesień/październik                                                                                                                                                                              
udział bezpłatny                                                                                                                                                                                                     
Kurs podstawowej obsługi komputera oraz Internetu. Kurs przygotowany specjalnie dla osób powyżej 60 roku życia, 
które chcą zacząć swobodnie korzystać z komputera i możliwości Internetu. Po dwumiesięcznym kursie senior nabędzie 
umiejętności obsługi sprzętu, wyszukiwania informacji, płacenia rachunków przez Internet. Dowie się, jak robić zakupy 
bez wychodzenia z domu, brać udział w aukcjach internetowych, korzystać z serwisów społecznościowych czy poczty 
elektronicznej. 
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         32. Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” 

pl. Wolności 12a 
www.camerata.silesia.pl 
tel. 32 206 97 97 
 
Zespół proponuje osobom starszym udział w bezpłatnych Koncertach dla Mieszkańców Katowic organizowanych 
i wykonywanych przez  Zespół na terenie miasta. Informacja o koncertach znajduje się na stronie internetowej Zespołu.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: Wydział Kultury  
 
Źródła zdjęć: materiały miejskich instytucji kultury w Katowicach; www.pexels.com (domeny publiczne); 
www.pixabay.com (domeny publiczne).  


