
WARSZTATY KREATYWNE DLA DZIECI

MDK „Koszutka” - wtorek godz. 17.00-18.30
  - zajęcia dla dzieci 5-10 lat.
Zapisy: sekretariat MDK “Koszutka” ul. Grażyńskiego 47
telefonicznie 32 2589-200, 32 2589-977

Filia „Dąb”  - środa 16.00 - 17.30 gr. młodsza 5-8 lat
  - środa 17.45 - 19.15 gr. starsza 9-12.
Zapisy:
sekretariat Filii „Dąb” ul. Krzyżowa 1
telefonicznie 608 549 089, mailowo: filiadab@mdkkoszutka.pl

KLUB
PODRÓŻNIKA

MIEJSKI DOM KULTURY „KOSZUTKA”
UL. GRAŻYŃSKIEGO 47, 40-126 KATOWICE

TEL. 32/2589-200, 32/2589-977
DOMKULTURY@MDKKOSZUTKA.PL

WWW.MDKKOSZUTKA.PL

FILIA „DĄB”
UL. KRZYŻOWA 1, 40-111 KATOWICE

TEL. 608-549-089
FILIADAB@MDKKOSZUTKA.PL

WWW.MDKKOSZUTKA.PL

KWIECIEŃ
2022

KATOWICKIE
SPOTKANIA
Z BAJKĄ 2022

Patronat medialny

MDKKoszutka
w Katowicach
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PRZYSTANKI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Katowice Sokolska, Katowice Stęślickiego,
Katowice Chorzowska, Koszutka Kościół, 
Koszutka Kino Kosmos

BUDYNEK
Nasz obiekt dostępny jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Potrzebujesz czegoś więcej? Poinformuj nas o tym.

PRZYSTANKI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Józefowiec Ściegiennego, Dąb Krzyżowa

BUDYNEK
Nasz obiekt dostępny jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W naszym obiekcie dostępny jest przewijak dla małych dzieci.

Potrzebujesz czegoś więcej? Poinformuj nas o tym.

Miejsca
parkingowe
dla niepełnosprawnych

Podjazd
dla
niepełnosprawnych

Miejsca
parkingowe
dla niepełnosprawnych

Podjazd
dla
niepełnosprawnych

Dźwig
dla
niepełnosprawnych

MIEJSKI DOM KULTURY „KOSZUTKA” 

FILIA „DĄB”



DĄB

KOSZUTKA
Wydarzenia prowadzone są w reżimie sanitarnym
zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora
Sanitarnego.

17:00

PONIEDZIAŁEK
KLUB PODRÓŻNIKA
„Wokół książki 'Ameryka.
Ziemia kolorowych pustyń”. 
Spotkanie z Janem Gaciem, historykiem,
podróżnikiem i fotografikiem, autorem książek
historycznych, religijnych i podróżniczych,
członkiem elitarnego klubu podróżników
i odkrywców The Explorers Club w Nowym Jorku. 
Spotkanie połączone z pokazem zdjęć
poprowadzi Gabriela Łęcka.
Bilet wstępu: 10zł / 5zł zniżka dla Seniorów
pow. 60 r.ż. z Katowicką Kartą Mieszkańca.

11

ŚRODA
SALON ARTYSTYCZNY
„Nikaj? Kajś! Zbigniewa Rokity opowieść
o Górnym Śląsku”.
Ale nie tylko! Bo wszak nie tylko zgłębia nasz region,
ale i te nieco odleglejsze: historię, przemiany
społeczne, polityczne i ich wpływ na różne
dziedziny… Na przykład sport!
Zbigniew Rokita, dziennikarz, publicysta, literat
i laureat Nagrody Nike, którego książki są chętnie
adaptowane na potrzeby sceny,
będzie naszym Gościem.
Prowadzenie: Hanna Grabowska-Macioszek.
Wstęp bezpłatny.

20
17:00

CZWARTEK
SPEKTAKL
„Tango” w wykonaniu Teatru Anatomia
Czarna komedia, w której znerwicowany dentysta
próbuje odmienić swój podły los oddając się pracy
naukowej w nieprzyzwoicie skromnym mieszkaniu,
gdzie gnębią go: pasożytnicza ex-dziewczyna,
piekielny szef, głucha ciotka hazardzistka, siejący
zniszczenie hydraulik oraz zdemoralizowana matka.
Jak mu pójdzie? Przekonajcie się sami.
Bilet wstępu: 20zł / 10zł zniżka dla Seniorów
pow. 60 r.ż. z Katowicką Kartą Mieszkańca.

28
17:30

17:00

01
PIĄTEK
WIELKANOCNE OZDOBY
warsztaty twórcze prowadzone
przez Akademię Wolontariatu CREATOR 
Udział bezpłatny.
Obowiązuje rezerwacja miejsc
pod numerem 608 549 089.

09
SOBOTA
OTWARTA GALERIA ZA SZYBĄ
„Barwy dzielnic”
- wystawa Grupy Janowskiej
z Miejskiego Domu Kultury
„Szopienice- Giszowiec” w Katowicach.
Czas trwania wystawy 04.04. – 29.04.2022r.  
Udział bezpłatny.

17:00

06
ŚRODA
WARSZTATY
„Florystyczna kompozycja
wiosenno-wielkanocna” 
- warsztaty twórcze prowadzone
przez Marię Kabelis. 
Koszt 45zł od uczestnika.
Zapisy pod numerem 608 549 089.
Liczba miejsc ograniczona.

17:30

Program MDK „Koszutka” ul. Grażyńskiego 47
25 kwietnia godz. 9.45, 11.00 - koszt: 5zł od uczestnika
- projekcje bajek Studia Filmów Rysunkowych z Bielska-Białej
25 kwietnia godz. 12.30 - koszt: 12zł od uczestnika
- warsztaty kreatywne dla dzieci 
26 kwietnia godz. 10.00, 11.15 - koszt: 15zł od uczestnika
- projekcje filmów w Kinie Sferycznym
26 kwietnia godz. 17.00 wstęp bezpłatny
Spotkanie z bajką „Babcia robi na drutach” Uriego Orleva
- prezentacja filmowa spektaklu pt. „Są dzieci skórzane, są dzieci
  wełniane” dla rodzin z dziećmi oraz spotkanie z autorkami
  projektu i warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców.
27 kwietnia godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 - koszt: 12zł od os.
- warsztaty kreatywne dla dzieci
28 kwietnia godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 - koszt: 12zł od os.
- warsztaty kreatywne dla dzieci  
29 kwietnia godz. 9.00 - koszt: 12zł od uczestnika
- warsztaty kreatywne dla dzieci 
29 kwietnia godz. 10.00 - koszt: 16zł od uczestnika
- spektakl „Na tropie zaginionej opowieści” w wyk. Teatru TRIP 
29 kwietnia godz. 17.00 - wstęp wolny
- uroczyste rozstrzygnięcie konkursu literackiego
„Bajka-Rozśmieszajka” i rozdanie nagród laureatom.
Na wszystkie wydarzenia obowiązują zapisy pod numerem telefonu
32 2589-200, 32 2589-977

Program filii „Dąb” ul. Krzyżowa 1
25 kwietnia godz. 8.30, 10.00, 12.00 - koszt: 12zł od uczestnika
„Kąpiel jak z bajki”
- warsztaty tworzenia kul do kąpieli dla dzieci szkolnych
26 kwietnia godz. 9.30, 11.30, 13.30 - koszt: 12zł od uczestnika
„Bajeczki z dębowej książeczki”
– interdyscyplinarne warsztaty literacko – twórcze
27 kwietnia godz. 8.30, 10.00, 11.30 - koszt: 5zł od os.
Projekcja bajek dla dzieci szkolnych i przedszkolnych
Studia Filmów Rysunkowych z Bielska – Białej 
27 kwietnia godz. 17.00 - wstęp wolny.
Spotkanie z bajką „Babcia robi na drutach” Uriego Orleva
- prezentacja filmowa spektaklu pt. „Są dzieci skórzane, są dzieci
  wełniane” dla rodzin z dziećmi oraz spotkanie z autorkami
  projektu i warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców.
28 kwietnia godz. 10.00 - koszt: 16zł od uczestnika
„Na tropie zaginionej opowieści”
– spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Trip. 

KATOWICKIE SPOTKANIA Z BAJKĄ 2022
– działanie realizowane przez katowickie domy kultury

24-29 kwietnia

29 kwietnia godz. 9.00 i 11.00 - koszt: 5zł od os.
Projekcja bajek dla dzieci szkolnych i przedszkolnych
Studia Filmów Rysunkowych z Bielska – Białej 
29 kwietnia godz. 17.00 - koszt: 8zł
Ślonsko Bajarka
– zajęcia integracyjno-dydaktyczne dla dzieci z rodzicami.
Prowadzenie Dominika Kierpiec – Kontny.

Działanie towarzyszące:
Konkurs literacki dla dzieci szkolnych i przedszkolnych
(indywidualny i grupowy) na „Bajkę rozśmieszajkę.
Szczegóły na stronie internetowej www.mdkkoszutka.pl 
Na wszystkie wydarzenia obowiązują zapisy
pod numerem telefonu: 608-549-089.


