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- WSTĘP - 

 
Dom Kultury to niezwykle ważne miejsce w lokalnej społeczności. O jego bezcennej 

roli świadczy chociażby stale zwiększająca się frekwencja oraz zainteresowanie mieszkańców 

współuczestniczeniem w procesie budowania oferty instytucji kultury. 

W nawiązaniu do zrealizowanych w latach 2013 - 2014 projektów grantowych oraz 

powszechnych zmian i aktualnych tendencji w sektorze kultury Zespół tworzący niniejszy 

dokument upatrywał konieczność i potrzebę wprowadzenia strategicznego podejścia  

w zarządzaniu szeroko rozumianą kulturą. 

Strategia rozwoju pomaga nowoczesnym instytucjom kultury w odpowiadaniu na potrzeby 

społeczności i skutecznym działaniu. Dobrze napisana strategia pozwala planować i motywuje 

do działania. Jasno sformułowane misja i wizja stanowią kierunkowskazy rozwoju dla 

pracowników. Dodatkowo - Strategia napisana wspólnie z mieszkańcami zwiększa szanse na 

ich zaangażowanie i współudział w działaniach domu kultury. 

Tak rozumiana - strategia rozwoju stanowi narzędzie racjonalnego zarzadzania instytucją, 

pozwala na planowanie działań w czasie, buduje wyrazisty wizerunek instytucji, jest 

odpowiedzią na zmieniające się sposoby uczestnictwa w kulturze. 

Dobrze napisana strategia rozwoju pozwala instytucji ewaluować efekty działań i weryfikować 

na bieżąco skuteczność poprzez ich monitoring, pozwala określać swoje mocne i słabe strony, 

oraz szacować szanse i zagrożenia działalności, a także rozpoznać partnerów i inicjować 

współpracę z innymi placówkami. Pozwala poszerzyć pole myślenia o instytucji oraz 

porządkować wykorzystanie środków finansowych, uzupełnia lokalne strategie rozwoju miasta, 

włącza szerokie grono interesariuszy w proces planowania działań, co w konsekwencji 

powoduje nawiązywanie dynamicznych interakcji ze społecznością lokalną, nawiązywanych 

adekwatnie do rzetelnie zdiagnozowanych potrzeb społeczno – kulturalnych. 
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- Rozdział I - 
Ogólna charakterystyka miasta Katowice 

ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic: Bogucice i Zawodzie 

 

Katowice - serce ponad dwumilionowej aglomeracji, stolica Województwa Śląskiego, 

kojarzone jeszcze do niedawna jedynie z przemysłem ciężkim i familokami, są dziś miastem 

prawdziwie europejskim, w którym nowoczesność twórczo nawiązuje do tradycji. Miasto 

położone jest na Wyżynie Śląskiej, w południowej części Polski, na przecięciu głównych 

europejskich szlaków komunikacyjnych. W pobliżu centrum przebiega autostrada A4, 

a nieopodal powstaje autostrada A1. Miasto ma dogodne połączenie drogowe 

z Międzynarodowym Portem Lotniczym „Katowice-Pyrzowice”, przeżywającym dynamiczny 

rozwój i obsługującym już półtora miliona podróżnych rocznie.  

Dzisiejsze nowoczesne oblicze Katowic to zasługa doskonałej lokalizacji, a także 

olbrzymiego potencjału gospodarczego, administracyjnego i intelektualnego, którego zaplecze 

tworzy niemal pięćdziesiąt regionalnych uczelni wyższych i dwustutysięczną rzeszą studentów. 

Elementem korzystnie wpływającym na perspektywy rozwojowe jest położenie miasta w sercu 

ogromnego zurbanizowanego obszaru tworzonego przez szesnaście miast z blisko trzema 

milionami mieszkańców. Wszystkie dotychczasowe osiągnięcia w przebudowie struktury 

miasta nie byłyby możliwe bez ogromnych nakładów w infrastrukturę transportową, 

a zwłaszcza w budowę i remonty setek kilometrów nawierzchni drogowych. Na wyróżnienie 

w tej dziedzinie zasługuje realizacja Drogowej Trasy Średnicowej, czyli drogi ekspresowej 

łączącej największe miasta aglomeracji i będącej jej komunikacyjnym kręgosłupem. 

W Katowicach wciąż wytyczane są – jak w pionierskich okresach historii miasta – nowe ulice, 

łączące główne zmodernizowane arterie z nowymi osiedlami mieszkaniowymi 

i wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi. Dzięki temu miasto staje się z roku na rok 

coraz bardziej przyjazne dla mieszkańców i zachęca do osiedlania się w swoich granicach. 

Tym bardziej, że Katowice posiadają i wciąż rozwijają zaplecze rekreacyjne. Najdobitniej 

świadczy o tym liczba oddawanych do użytku i odnawianych boisk, placów zabaw, parków 

i tras rowerowych przebiegająch przez tereny zielone. A tych ostatnich Katowicom nie brakuje 

– to aż połowa powierzchni miasta. Amatorzy dwóch kółek znajdą tutaj ponad sto kilometrów 

tras rowerowych przebiegających przez najciekawsze przyrodniczo rejony miasta. W trosce 

o zachowanie dziedzictwa przyrody w mieście dotąd silnie uprzemysłowionym, samorząd 

dokonał ogromnego wysiłku inwestycyjnego w celu modernizacji systemu wodno-
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kanalizacyjnego i oczyszczalni ścieków, a także rekultywacji obszarów zdegradowanych przez 

wieloletnią eksploatację złóż naturalnych. Dzięki temu przemysłowe oblicze miasta przechodzi 

do historii, a tu i ówdzie w opuszczonych halach produkcyjnych i szybach kopalnianych 

powstają galerie handlowe, muzea i sale wystawowe.  

Katowice mają wiele do zaproponowania wielbicielom teatru i melomanom. Sezon 

kulturalny trwa tutaj przez okrągły rok, a podczas wakacji rozkwita „Letnim ogrodem 

teatralnym” i koncertami promenadowymi w urokliwym drewnianym kościółku położonym 

w parku Kościuszki. Nie trzeba polecać imprez organizowanych cyklicznie przez katowicki 

„Spodek” – mają one swoich stałych bywalców. Wystarczy wymienić „Rawę Blues”, 

„Metalmanię”, „Mayday” oraz imprezy sportowe takie jak Liga Światowa w Siatkówce, 

Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn czy „Free Style Motocross”. 

 

Mapa Katowic z podziałem na dzielnice. 
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Bogucice - dzielnica Katowic położona około 2 km na północny wschód od centrum 

miasta. Mieszka w niej ponad 16 000 osób. Składa się ze starej XIX-wiecznej części oraz kilku 

nowych osiedli. Wieś Bogucice została założona prawdopodobnie w XIII w. Pierwsza 

wzmianka pochodzi z 15 grudnia 1360, z dokumentu, w którym książę opolsko-raciborski 

Mikołaj II nadał Bogucice i kilka innych wsi Ottonowi z Pilicy herbu Toporczyk, wojewodzie 

sandomierskiemu. Bogucice wówczas zaliczały się do Ziemi Mysłowickiej. W 1480r. 

od książąt opolskich przejął ziemię mysłowicką książę cieszyński Kazimierz, w którego 

posiadaniu była ona do 1517 r. Kolejnymi jej właścicielami byli Aleksy Turzon, Stanisław 

Salomon – twórca ordynacji mysłowickiej, rodzina Mieroszewskich, a wreszcie rodzina 

Wincklerów. W 1598 w protokole wizytacji parafii w Bogucicach pojawiła się wzmianka 

o cudownym obrazie w miejscowym kościele. Bogucice zaczęły tracić swój wiejski charakter 

wraz z powstaniem w 1822 r. huty cynku „Fanny” i kopalni „Ferdynand”. Zalążki osady 

przemysłowej powstały w rejonie dzisiejszych ul. Kopalnianej, ul. ks. Leopolda Markiefki 

i ul. Katowickiej. 1894 r. w Bogucicach wybudowano neogotycki kościół wg projektu 

Jackischa oraz powstał polski chór „Lutnia”. W 1917 roku wznowiło ponownie działalność 

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” do którego należało 180 mieszkańców. W styczniu 1919 

roku powstała tu silna komórka Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. W wyborach 

komunalnych we wrześniu 1919 roku oddano tu 5336 głosów na listy polskie spośród 8036 

głosujących. W czasie I i II powstania śląskiego w Bogucicach toczyły się zacięte walki 

pomiędzy powstańcami śląskimi i Niemcami. Do lat 50. XX w. Bogucice miały charakter 

osady rolniczej. W miejscu Osiedla Wajdy oraz nowszej części cmentarza znajdowały się pola 

należące do gospodarzy oraz Bonifratrów. Gospodarze przychodzili do kościoła w strojach 

śląskich. Wraz z rozwojem dzielnicy i napływem nowych mieszkańców, pola zabudowywano 

osiedlami. Obecnie w Bogucicach znajdują się następujące historyczne obiekty: 

1. zespół dawnego Konwentu Ojców Bonifratrów i Szpitala Miejskiego nr 1 (ul. ks. Leopolda 

Markiefki 85−87); zespół konwentu wzniesiono w latach 1872−1874; szpital − w latach 

1902−1903; obiekty zbudowano w stylu historyzmu z elementami neoromańskimi 

i neogotyckimi oraz wpisano do rejestru zabytków dnia 1 lipca 1992 (nr rej.: A/1367/88); 

szpital wzniesiono na miejscu dawnej chaty ostatniego polskiego sołtysa Katowic − 

Kazimierza Skiby; zdecydowano, że zostanie przeniesiona z Bogucic do Burowca; 

2. neogotycki kościół parafialny pod wezwaniem świętego Szczepana (ul. ks. Leopolda 

Markiefki 89); wpisany do rejestru zabytków dnia 26 maja 1988 (nr rej.: A/1365/88); 

wzniesiony w latach 1892−1894 według projektu Pawła Jackischa, ukończony przez 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1360
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_II_opawski
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Toporczyk_%28herb_szlachecki%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Huta_Fanny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Jackisch
http://pl.wikipedia.org/wiki/Burowiec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Leopolda_Markiefki_w_Katowicach
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Leopolda_Markiefki_w_Katowicach
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Müllera; kościół stoi na miejscu wcześniejszego z 1854, przed nim znajdowały się w tym 

miejscu inne drewniane kościółki; 

3. zespół sześciu figur przed kościołem parafialnym świętego Szczepana: święty Paweł, 

święty Piotr, święty Szczepan, święty Józef z Dzieciątkiem, Najświętsza Maria Panna, 

święta Barbara; zespół wpisano do rejestru zabytków dnia 21 sierpnia 1992 (nr rej.: 

B/630/928); 

4. objęte ochroną konserwatorską budynki przy ul. ks. Leopolda Markiefki 29, 43, 45, 47; 

wzniesione na początku XX wieku w stylu historyzmu ceglanego (tzw. „familoki”); 

5. kamienny krzyż na rogu ul. ks. Leopolda Markiefki 76 i ul. Kowalskiej; na cokole znajduje 

się krucyfiks, a we wnęce wysokiego dwuczłonowego cokołu umieszczono figurkę świętej, 

istnieje także tablica inskrypcyjna (Fundatorzitego/Krziża/Posiedziciele gruntu z/gminy 

Bogucki/1887); krzyż posiada żelazne kute ogrodzenie; w 2005 poddano go renowacji; 

6. zespół Domu Dziecka oraz klasztor sióstr św. Jadwigi (Dom Prowincjonalny) przy 

ul. Leopolda 1−3; zespół wpisana do rejestru zabytków dnia 26 maja 1988 (nr rej.: 

A/1368/88); wznoszony w latach 1858−1931, reprezentujący styl historyzmu z elementami 

neoromańskimi, neorenesansowymi oraz styl modernizmu z elementami ekspresjonizmu; 

7. zespół cmentarny z końca XVIII wieku (obecny kształt pochodzi z przełomu XIX i XX 

wieku) pomiędzy ul. Leopolda, ul. Walerego Wróblewskiego i ul. Podhalańską − cmentarz 

parafialny i cmentarz fraterski; wpisany do rejestru zabytków dnia 4 września 1992 (nr rej.: 

A/1496/92); zespół tworzą: układ przestrzenny cmentarza, zespół budynków cmentarnych 

i małej architektury, ogrodzenie z bramami, zespół starodrzewu, zespół zabytkowych 

nagrobków; najstarsza nekropolia Katowic, wzmiankowana w 1598; 

8. kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1910; 

9. kamienice, chlewiki, altanki w ogródkach (śl: lauby) oraz familoki przy ul. Katowickiej, 

ul. ks. L. Markiefki, ul. Ryszarda i ul. Wróblewskiego z XIX w., będące przykładem dawnej 

śląskiej architektury; 

10. Bogucice (stara dzielnica); 

11. Osiedle Franciszka Ścigały; 

12. Osiedle Jerzego Kukuczki; 

13. Osiedle Wincentego Wajdy; 

14. Osiedle Na Alpach; 

15. Drajok.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Leopolda_w_Katowicach
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rejestr_zabytk%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katowice
http://pl.wikipedia.org/wiki/1598
http://pl.wikipedia.org/wiki/1910
http://pl.wikipedia.org/wiki/Altana
http://pl.wikipedia.org/wiki/Etnolekt_%C5%9Bl%C4%85ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Familok
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Katowicka_w_Katowicach
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Leopolda_Markiefki_w_Katowicach
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Walerego_Wr%C3%B3blewskiego_w_Katowicach
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Drajok
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Mapa Bogucic (Źródło: https://www.google.com/maps/pl) 
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Zawodzie - dzielnica Katowic, pierwotnie kolonia Bogucic na prawym brzegu rzeki Rawy o 

charakterze typowo rolniczym. Nazwa prawdopodobnie pochodzi od miejsca leżącego za 

wodą. Wg. niemieckiego językoznawcy Heinricha Adamy należy ona do grupy nazw 

patronomicznych i pochodzi od imienia założyciela miejscowości Zawadzkiego. W swoim 

dziele o nazwach miejscowości na Śląsku wydanym w 1888 roku we Wrocławiu wymienia 

jako najstarszą zanotowaną nazwę miejscowości Zawodzie podając jej znaczenie "Dorf des 

Zawadzki" czyli po polsku "Wieś Zawadzkiego". Miejscowość była początkowo osobną wsią, 

która w wyniku procesów urbanizacyjnych została wchłonięta przez większe miasta stając się 

ich dzielnicą. Pod koniec XIX w. Zawodzie stanowiło odrębną gminę, na początku XXw. 

zostało połączone z Bogucicami aż do 1924 r. W 1912 r. wzniesiono neoklasycystyczny ratusz 

gminny (obecnie rektorat Uniwersytetu Ekonomicznego). W 1924 r. przyłączone wraz 

z Bogucicami do Katowic. W zespole dzielnic wschodnich Zawodzie zajmuje miejsce 

szczególne ze względu na swoje położenie geograficzne w strukturze miasta. Tu właśnie 

na styku z obszarem śródmiejskim usytuowany jest węzeł drogowy z gwiaździstym układem 

głównych arterii komunikacyjnych o znaczeniu krajowym (al. Roździeńskiego, ul. Bagienna, 

Murckowska, Pszczyńska, a dalej Autostrada A-4). Węzeł ten nie tylko wizualnie, 

ale i faktycznie dzieli dzielnicę na odrębne segmenty o odmiennej charakterystyce i funkcjach. 

Dzielnica ma charakter wielofunkcyjny. Poza funkcją mieszkaniową obecna jest tu funkcja 

handlowo – usługowa, z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego oraz uzupełniająco funkcja 

przemysłowa. 

  



 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Zawodzia (Źródło: https://www.google.com/maps/pl)  
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- Rozdział II - 
Informacja o Miejskim Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” 

 

Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” (do 2009 r. MDK „Zawodzie”) jako miejska 

instytucja kultury rozpoczął działalność w 1991 r. w miejsce przejętego przez miasto Katowice 

Zakładowego Domu Kultury Huty Ferrum na Zawodziu. W 2002 do działającego już MDK 

dołączono filię w Bogucicach – dawny Zakładowy Dom Kopalni Katowice. Na historię 

naszego MDK-u składają się więc ciekawe historie budynków w Bogucicach i na Zawodziu. 

  

Zawodzie. 

Pierwsza siedziba domu kultury „Bogucice-Zawodzie” Budynek w Zawodziu  przy 

ul. Marcinkowskiego 13a w którym obecnie mieści się dział „Zawodzie” Miejskiego Domu 

Kultury „Bogucice-Zawodzie”, został oddany do eksploatacji w 1901r. Obiekt nazywany był  

„Miejscem spędzania wolnego czasu” przez mieszkańców osiedla, tzw. „Kolonii Ferrum”, 

pracowników Huty „Ferrum” oraz pozostałych mieszkańców ówczesnej gminy Bogucice – 

Zawodzie. Na I-szym piętrze mieściły się pokoje gościnne, zaś na parterze budynku 

prowadzona była działalność kulturalno – rozrywkowa zaspokajająca potrzeby społeczne. 

Istniał wtedy Chór Mieszany, Teatr Robotniczy, sekcja szachowa  „Caissa” (która powstała już 

w 1924r.) oraz  sekcja skata sportowego. W 1945r. powstała tu świetlica zakładowa Huty 

„Ferrum” oraz świetlica dziecięca, gdzie  prowadzona była różnorodna działalność kulturalno-

oświatowa. W 1968r. świetlicę przekształcono w Klub Fabryczny, a w 1971r. klub 

przemianowany został na Zakładowy Dom Kultury Huty „Ferrum”. W 1991r. obiekt został 

przejęty przez Urząd Miasta Katowice jako Miejski Dom Kultury „Zawodzie” – od tej pory 

rozpoczął się nowy etap funkcjonowania placówki. W roku 2002 decyzją władz miasta Miejski 

Dom Kultury „Zawodzie” przejął do administrowania budynek po byłym Domu Kultury KWK 

„Katowice – Kleofas” - jako filię „Bogucice”. Różnorodna działalność kulturalna 

kontynuowana była w Bogucicach nawet podczas trwającego w latach 2008-2010 generalnego 

remontu budynku. W filii „Bogucice” przy  ul. Markiefki 44a – nadal prowadzono zajęcia 

sekcyjne (w pomieszczeniach udostępnianych m.in. w Szkole Podstawowej nr 13 i  parafii pw. 

Św. Szczepana) oraz imprezy plenerowe w muszli koncertowej Parku Boguckiego. 

1 stycznia 2010r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Katowice wszedł w życie nowy statut MDK, 

określający nową nazwę domu kultury i siedzibę.  
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Od tamtej pory Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” ma swoją główną siedzibę 

w budynku w Bogucicach, zaś na Zawodziu, w budynku przy ul. Marcinkowskiego 13a 

funkcjonuje Dział „Zawodzie”, w którym kontynuowane są wieloletnie tradycje 

(m.in.: Ogólnopolski Turniej Poetycki „O laur Zawodziański” (od 2001r.), konkursy dla dzieci 

„Bezpieczny Małolat (od 2005r.), „Zwierzęcy obyczaj ciekawy jest nadzwyczaj” (od 2003r.), 

„Podróż moich marzeń” (od 2003r.), a także spotkania Zawodziańskiego Klubu Dyskusyjnego, 

wystawy malarstwa, fotografii i sztuki użytkowej, koncerty, spektakle teatralne oraz zabawy 

taneczne, imprezy kulturalno-oświatowe i artystyczne dla szerokiego spektrum odbiorców,  

a także imprezy plenerowe w  Katowickim Parku Leśnym – Dolina Trzech Stawów. Dział 

„Zawodzie” prowadzi również zajęcia sekcyjne (m.in.: nauka gry na gitarze, pianinie, 

keyboardzie, akordeonie, perkusji), a także takie zajęcia jak: balet klasyczny, taniec 

nowoczesny, malarstwo, plastyka, skat sportowy, szachy, taniec irlandzki, Zespół 

Akordeonistów „Katowice – Kleofas” Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie”, 

Śląski Ludowy Zespół Śpiewaczy „Zawodzianki”, Zespół Śpiewu Tradycyjnego „Kuczeryki”, 

grupa wokalna „Blue Pauza”, rockowe zespoły młodzieżowe, sekcja gier planszowych czy 

Klub Seniora „Zakątek”. 

 

 

Budynek Działu „Zawodzie”, ul. Marcinkowskiego 13A 
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Bogucice. 

Historia budynku, w którym obecnie ma swoją siedzibę Miejski Dom Kultury „Bogucice-

Zawodzie” sięga 1909 roku, wtedy to mieścił się w nim dom noclegowy dla pracowników 

dawnej kopalni „Ferdynand”. 20 grudnia 1936 roku, staraniem mieszkańców Bogucic 

w budynku dawnego domu noclegowego został otwarty Dom Ludowy. Aż do wybuchu wojny 

w Domu Ludowym koncentrowało się życie kulturalne, rozrywkowe i społeczne Bogucic. 

Swoje siedziby miały tu bogucickie zespoły, stowarzyszenia i organizacje. Po wojnie 

w dawnym Domu Ludowym rozpoczął działalność Zakładowy Dom Kultury Kopalni 

„Katowice”. W tamtym czasie, oprócz działalności sekcyjnej i rozrywkowej, działała tu, 

zresztą aktywna do dziś, Orkiestra Kopalni „Katowice” (obchodząca w 2014 roku 80 – lecie 

istnienia) oraz Zespół Akordeonistów (obchodzący w 2013 roku 25 – lcie istnienia). 

Po likwidacji kopalni w 1997 roku, budynek przejęło miasto Katowice. Od tego momentu stał 

się filią Miejskiego Domu Kultury „Zawodzie”. 15 października 2010 roku po trzech latach 

generalnego remontu, budynek dawnego Zakładowego Domu Kultury – Domu Ludowego 

został na nowo otwarty dla społeczności Bogucic jako siedziba Miejskiego Domu Kultury 

„Bogucice – Zawodzie”.  

 

Budynek Działu „Bogucice”, ul. Markiefki 44A 
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Podstawowym celem działalności Miejskiego Domu Kultury jest pozyskanie i przygotowanie 

społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Cel ten instytucja realizuje 

poprzez zajęcia edukacyjne, upowszechnianie i współtworzenie nowych wartości kulturowych. 

Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach jest instytucją nowoczesna, która 

w trosce o rozwój społeczeństwa lokalnego stwarza możliwości wielostronnej edukacji 

kulturalnej, kształci postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz integruje społeczności 

lokalne za pomocą działań kulturalnych i edukacyjnych. W dobie ciągłych przemian nie 

wystarczy już bowiem bezwiednie realizować założone wcześniej cele czy działania, ale przede 

wszystkim, wychodzić po za ramy sztywno pojętej edukacji i animacji społeczno – kulturalnej, 

stwarzając jednocześnie mocne fundamenty pod realizacje pasji, zainteresowań i marzeń 

odbiorów treści i dóbr kultury w każdym wieku. 

MDK „Bogucice – Zawodzie” dba również o współpracę z zaprzyjaźnionymi instytucjami 

kultury, placówkami oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi i społecznymi, a także 

wielopokoleniowymi grupami nieformalnymi, starając się jednocześnie, aby oferta kulturalna 

kierowana do społeczności lokalnej była adekwatna do jej potrzeb. Dlatego też rozpoznawanie 

i rozbudzanie zainteresowań czy potrzeb kulturalno – społecznych jest jednym z ważniejszych 

zadań MDK. Instytucja poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych, konkursów, 

warsztatów artystycznych, działalność wydawniczą przygotowuje do odbioru i tworzenia 

wartości kulturalnych, kształtuje aktywne uczestnictwo w kulturze, gromadzi i dokumentuje 

dziedzictwo kulturowe Bogucic i Zawodzia. Działalność merytoryczna Miejskiego Domu 

Kultury polega na wypracowaniu innowacyjnych form i metod pracy kulturalno – społecznej w 

środowisku lokalnym, promowaniu, wspieraniu oraz realizowaniu projektów aktywizujących 

i integrujących społeczność lokalną. Jest to możliwe głównie dzięki organizowaniu imprez 

kulturalnych, propagujących zespołowe uczestnictwo w kulturze, różnorodnym formom 

edukacji kulturalno – społecznej, przyczyniających się do idei wychowania przez sztukę, 

indywidualnych form aktywności kulturalno – społecznej oraz różnorodnych form edukacji 

pozaszkolnej. 

Od 2012 roku instytucja z powodzeniem aplikuje o pozabudżetowe środki finansowe na 

realizację zadań statutowych oraz innowacyjnych działań projektowych. Jest beneficjentem 

Programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, realizowanego w 

2013 roku w obu dzielnicach. Celem Programu było inicjowanie działań służących 

wzmocnieniu zaangażowania domu kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i 

rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów 

społeczności. Działania podejmowane przy realizacji zadań posłużyły inicjowaniu nowych 
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praktyk w zarządzaniu instytucją kultury, odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej, 

wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego i kulturowego, a także odkrywaniu nowych 

możliwości współpracy ze społecznością lokalną. Program skierowany był do domów kultury, 

ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki, które gotowe są prowadzić nowatorskie 

działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane 

ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami 

społeczności lokalnej.  

Szeroka działalność MDK „Bogucice – Zawodzia” skutkuje również wpisaniem jej od roku 

2013 do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy  

w Katowicach, a bieżąca działalność rozszerzona o zasady społecznej współpracy, wolontariat 

pozwala na ubieganie się o przyznanie Certyfikatu Jakości przez Narodowe Centrum Kultury  

w Warszawie i Centrum Aktywności Lokalnej. 
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- Rozdział III - 
WIZJA 

Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” 

i jego rola w środowisku lokalnym 

 

 MDK „Bogucice – Zawodzie” będzie ośrodkiem aktywności lokalnej, rozpoznawalnym 

w regionie poprzez skuteczną promocję oraz innowacyjne działania, twórczo wykorzystującym 

dziedzictwo kulturowe regionu. 

Wspierając inicjatywy oddolne i budując lokalną tożsamość MDK „Bogucice – 

Zawodzie” będzie przyczyniać się do rozwoju miasta Katowice. 

 

 

 

 

- Rozdział IV - 
MISJA 

Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” 

 

 

MDK „Bogucice – Zawodzie” prowadzi działania służące rozwojowi, integracji 

i edukacji inspirujące twórczą aktywność oraz wspierające społeczność lokalną w budowaniu 

jej kapitału kulturowego w oparciu o rzetelną diagnozę jej potrzeb. 
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- Rozdział V - 
Analiza SWOT 

 

Mocne strony (+) Słabe strony (-) 
 

1) nowoczesna infrastruktura; 

2) kompetentna kadra; 

3) zdiagnozowane potrzeby społeczności 

lokalnej; 

4) współpraca w zakresie aktywizacji 

społeczności lokalnej i jej rozwoju; 

5) umiejętność pozyskiwania środków 

finansowych (grantów); 

6) doświadczenie w realizacji projektów 

unijnych przez kadrę MDK; 

7) udział w programie DK+, 

8) zróżnicowana i bogata oferta kulturalna 

dostosowana do zdiagnozowanych 

potrzeb; 

9) prężnie działające sekcje, kluby i zespoły; 

10) umiejętność pracy projektami; 

11) wpis do rejestru instytucji szkolących 

(w Wojewódzkim Urzędzie Pracy); 

12) współpraca z organizacjami społecznymi, 

pozarządowymi i sąsiednimi miastami; 

13) kontakty międzynarodowe; 

14) oryginalność i unikatowość wydarzeń 

kulturalnych; 

15) otwartość na zmiany; 

16) świadomość tradycji i nawiązywanie do 

niej; 

17) efektywne wykorzystywanie środków; 

18) innowacyjność działania w zakresie 

edukacji kulturalnej; 

19) edukacja/szkolenia; 

20) tożsamość lokalna; 

21) dobra współpraca z  instytucjami 

oświatowymi, uczelniami wyższymi oraz 

bibliotekami; 

22) profesjonalna pracownia komputerowo – 

szkoleniowa ; 

23) dostęp do zielonych punktów miasta 

(park, szlaki turystyczne, itd.); 

24) wyposażenie kuchenne – sanitarne. 

 

 

1) niedostateczne wyposażenie; 

2) słaba umiejętność pozyskiwania sponsorów; 

3) niedostateczna ilość specjalistów; 

4) promocja niespełniająca naszych oczekiwań; 

5) w przypadku niektórych pracowników: 

rutyna, nieumiejętność współpracy i 

pozyskiwania środków finansowych; 

6) strona internetowa; 

7) słaba identyfikacja wizualna; 

8) brak integracji pomiędzy działami; 

9) usytuowanie budynków wewnątrz osiedla; 

10) brak specjalistycznych pracowni;  

11) niewystarczająca ilość narzędzi 

komputerowych (programów graficznych); 

12) słaby przepływ informacji; 

13) nieadekwatność płac pracowników instytucji 

kultury do posiadanego przez nich 

wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych 

(co grozi rotacją pracowników); 

14) brak przestrzeni magazynowej; 

15) brak pomieszczeń w obu działach, które 

generowałyby stałe dochody (np. na 

prywatne przedszkole, restauracje, społeczne 

ognisko muzyczne itp.). 

 

 

Szanse (+) Zagrożenia (-) 
 

1) udział w szkoleniach, warsztatach, 

studiach podyplomowych, certyfikat 

CAL; 

 

1) negatywne tendencje jakie niesie ze sobą 

przyszłość; 

2) rosnące bezrobocie oraz wydatki na potężne 
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2) wyjazdy studyjne i wyjazdy zagraniczne; 

3) możliwość pozyskiwania środków 

finansowych w nowo ogłaszanych 

programach; 

4) rozwój mieszkańców miasta; 

5) nawiązanie współpracy z miastami 

sąsiednimi; 

6) ciągłe dokształcanie i szkolenie kadry; 

7) bogacenie się społeczeństwa; 

8) nowe osiedla, nowi mieszkańcy, nowe 

wartości; 

9) dostęp do Internetu; 

10) organizacje pozarządowe; 

11) media lokalne; 

12) portale społecznościowe; 

13) starzejące się społeczeństwo; 

14) położenie komunikacyjne (DK 86/S1, 

Strefa Kultury); 

15) dziedzictwo kulturowe; 

16) zwiększenie oferty kulturalnej; 

17) dobra komunikacja miejska; 

18) nowo powstała Jednostka Pomocnicza 

Rady Miasta; 

19) medialna rozpoznawalność zapraszanych 

artystów z regionu; 

20) środki unijne na szkolenia dla 

mieszkańców. 

 

działania infrastrukturalne w Katowicach 

pomniejszają dochody w mieście, a tym 

samym z dotacja na kulturę od kilku lat nie 

jest zwiększana; 

3) konflikty grup społecznych; 

4) upolitycznienie organizacji pozarządowych; 

5) migracja, wyjazdy młodych ludzi na studia 

lub w poszukiwaniu pracy po za miejsce 

zamieszkania; 

6) patologia społeczna (nałogi, przemoc, 

przestępczość, wandalizm); 

7) ubóstwo; 

8) stereotypy narodowościowe / etniczne; 

9) brak stabilizacji zawodowej; 

10) niż demograficzny; 

11) wysoki wskaźnik migracji młodzieży; 

12) mentalność mieszkańców nacechowana 

dziedzictwem PRL - u; 

13) konflikty zbrojne, malejące PKB, kryzys 

gospodarczy; 

14) konkurencyjne oferty innych instytucji; 

15) niewystarczająca przestrzeń do 

eksponowania własnej oferty (mała ilość 

tablic informacyjnych, okrąglaków); 

16) upatrywanie negatywnych działań MDK 

przez pesymistycznie nastawione grupy 

społeczne; 

17) samospełniająca się przepowiednia dot. 

negatywnych aspektów dzielnic Bogucice i 

Zawodzie; 

18) nawykowe łączenie nazwy z miejscem i 

wynikające z tego nieporozumienia 

(docieranie do nie tego działu); 

19) roszczeniowa i konsumpcyjna postawa części 

młodzieży w wieku 13 – 19 lat oraz 

seniorów; 

20) słaba frekwencja młodzieży i osób dorosłych 

do 45 r.ż.; 

21) różnice społeczno – kulturowe pomiędzy 

dzielnicami; 

22) Brak stałych dochodów z wynajmu. 

 
 

- Rozdział VI - 
Kierunki rozwoju, cele strategiczne i operacyjne oraz narzędzia badawcze 

Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” 

I OBSZAR DZIAŁANIA – KIERUNEK ROZWOJU 
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EDUKACJA KULTURALNA I UPOWSZECHNIANIE KULTURY 

CEL STRATEGICZNY [CS1]: 

ROZWÓJ EDUKACJI KULTURALNEJ I ARTYSTYCZNEJ 

Cele operacyjne: 

1. CO 1.1 Zwiększenie liczby przedsięwzięć z zakresu rękodzieła ludowego. 

2. CO 1.2 Wsparcie rozwoju zespołów artystycznych, sekcji i klubów. 

3. CO 1.3 Promocja zespołów artystycznych oraz osób szczególnie utalentowanych. 

4. CO 1.4 Wzbogacanie oferty zajęć feryjnych i wakacyjnych dla dzieci. 

5. CO 1.5 Wsparcie rozwoju artystycznego dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 

6. CO 1.6 Zwiększenie dostępu do edukacji kulturalnej i artystycznej. 

CEL STRATEGICZNY [CS2]: 

ROZWÓJ KOMPETENCJI KULTUROWYCH 

Cele operacyjne: 

1. CO 2.1 Wprowadzenie innowacyjnych i interaktywnych działań kulturalnych. 

2. CO 2.2 Promowanie działań MDK z wykorzystaniem technologii informacyjnych. 

3. CO 2.3 Przygotowanie i realizacja oferty kulturalnej. 

4. CO 2.4 Wzbogacenie oferty o zajęcia o charakterze rekreacyjnym i sportowym. 

Narzędzie badawcze: 

Wywiad swobodny, wywiad focusowy, ankiety, techniki kreatywne 

 

 

 

II OBSZAR DZIAŁANIA – KIERUNEK ROZWOJU 
 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I JEJ ROZWÓJ 
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CEL STRATEGICZNY [CS3]: 

WZROST INTEGRACJI, AKTYWNOŚCI I PARTYCYPACJI MIESZKAŃCÓW 

ORAZ WSPÓŁPRACY INSTYTUCJONALNEJ 

Cele operacyjne: 

1. CO 3.1 Budowanie więzi społecznej i integracji wśród mieszkańców. 

2. CO 3.2 Pobudzanie i wzmacnianie aktywności i partycypacji społecznej. 

CEL STRATEGICZNY [CS4]: 

ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI 

I AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ MIESZKAŃCÓW 

Cele operacyjne: 

1. CO 4.1 Zwiększenie liczby i jakości wspólnych inicjatyw mieszkańców. 

2. CO 4.2 Tworzenie partnerstw lokalnych. 

3. CO 4.3 Inicjowanie i wspieranie wolontariatu. 

 

Narzędzie badawcze: 

Wywiad swobodny, wywiad focusowy, ankiety, techniki kreatywne 
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III OBSZAR DZIAŁANIA – KIERUNEK ROZWOJU 
 

TOŻSAMOŚĆ LOKALNA – DZIEDZICTWO KULTUROWE 

CEL STRATEGICZNY [CS5]: 

BUDOWANIE WIĘZI  I WZMOCNIENIE TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ 

Cele operacyjne: 

1. CO 5.1 Nawiązanie współpracy z osobami zainteresowanymi historią i tradycją. 

2. CO 5.2 Wzmacnianie pozytywnego wizerunku Bogucic i Zawodzia. 

3. CO 5.3 Zwiększenie współpracy z instytucjami oświatowymi i NGOsami. 

CEL STRATEGICZNY [CS6]: 

OCHRONA I KULTYWOWANIE 

MATERIALNEGO I NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

Cele operacyjne: 

1. CO 6.1 Odkrywanie i promocja historycznych miejsc, wydarzeń i ludzi. 

2. CO 6.2 Zwiększenie wiedzy mieszkańców z zakresu dziedzictwa kulturowego. 

Narzędzie badawcze: 

Wywiad swobodny, wywiad focusowy, ankiety, techniki kreatywne 
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- Rozdział VII - 
Zarys planu operacyjnego Strategii 

Kierunek I – Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury 

Cel strategiczny 1 – Rozwój edukacji kulturalnej i artystycznej 

Cel operacyjny 1.1 – Zwiększenie liczby przedsięwzięć z zakresu rękodzieła ludowego  

 

Projekt: 1.1.1 „Stacja RękoDZIEŁO” 

Działania: 1. Warsztaty artystyczne i rękodzielnicze. 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Lista obecności, 

2. Dokumentacja fotograficzna, 

3. Liczba powstałych prac. 

Planowane źródło 

finansowania: 
Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Raz w miesiącu w sezonie kulturalno - oświatowym 

 

Projekt: 1.1.2 „Kolorowe Bogucice” 

Działania: 1. Warsztaty artystyczne dla dzieci szkoły podstawowej. 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Lista obecności, 

2. Dokumentacja fotograficzna, 

3. Liczba powstałych prac. 

Planowane źródło 

finansowania: 
Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Raz w miesiącu w sezonie kulturalno - oświatowym 

 

Projekt: 1.1.3 „ART – AKCJA” 

Działania: 1. Warsztaty artystyczne dla młodzieży gimnazjalnej. 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Lista obecności, 

2. Dokumentacja fotograficzna, 

3. Liczba powstałych prac. 

Planowane źródło 

finansowania: 
Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Raz w miesiącu w sezonie kulturalno - oświatowym 

 

Projekt: 1.1.4 „Koło Gospodyń Miejskich” 

Działania: 1. Warsztaty artystyczne i kulinarne dla kobiet. 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Lista obecności, 

2. Dokumentacja fotograficzna, 

3. Liczba powstałych prac. 

Planowane źródło 

finansowania: 
Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Raz w miesiącu w sezonie kulturalno - oświatowym 

Projekt: 1.1.5 „Kram z pomysłami” 

Działania: 
1. Organizacja działań z zakresu różnych form rękodzieła 

ludowego (iris folding, decoupage, filcowanie, ceramika) 
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Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Lista obecności, 

2. Dokumentacja fotograficzna, 

3. Liczba powstałych prac. 

Planowane źródło 

finansowania: 
Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Raz w miesiącu w sezonie kulturalno - oświatowym 

 

Projekt: 1.1.6 „Rozmowy o sztuce” 

Działania: 1. Wykłady z zakresu historii sztuki dla gimnazjalistów 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Lista obecności, 

2. Dokumentacja fotograficzna. 

Planowane źródło 

finansowania: 
Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Raz w miesiącu w sezonie kulturalno - oświatowym 

 

Projekt: 1.1.7 „Twórcza wyspa” 

Działania: 1. Warsztaty artystyczno – rozwojowe dla rodziców z dziećmi 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Lista obecności, 

2. Dokumentacja fotograficzna. 

Planowane źródło 

finansowania: 
Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Raz w miesiącu w sezonie kulturalno - oświatowym 
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Kierunek I – Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury 

Cel strategiczny 1 – Rozwój edukacji kulturalnej i artystycznej 

Cel operacyjny 1.2 – Wsparcie rozwoju zespołów artystycznych, sekcji i klubów 

 

Projekt: 1.2.1 „Rozwijaj się z nami” 

Działania: 

1. Kształtowanie i rozwijanie działalności sekcji, 

2. Wspieranie sekcji aktywnych i odnoszących sukcesy, 

3. Poszukiwanie wysokiej jakości prowadzących zajęcia. 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Dziennik zajęć, dokumentacja fotograficzna, 

2. Liczba nagród i wyróżnień. 

Planowane źródło 

finansowania: 
Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Raz w miesiącu w sezonie kulturalno - oświatowym 

 

Projekt: 1.2.2 „Młoda Muza Fedruje Fest” 

Działania: 
1. Konkursy wokalno – muzyczne / przeglądy młodych 

wykonawców muzyki – rock, rap, reggae, itp. 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Liczba kart zgłoszeń, liczba zespołów zakwalifikowanych, 

liczba nagród i wyróżnień. 

2. Dokumentacja fotograficzna, 

Planowane źródło 

finansowania: 
MKiDN / Wydarzenia Artystyczne - Muzyka 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
3 wydarzenia w sezonie kulturalno - oświatowym 

 

Projekt: 1.2.3 
„Konkursy plastyczne na ozdoby świąteczne 

związane ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy” 

Działania: 

1. Coroczne konkursy plastyczne dla dzieci realizowane w 

dwóch edycjach – wiosennej i zimowej, 

2. Wystawa pokonkursowa. 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Liczba nadesłanych prac, liczba nagród i wyróżnień, 

2. Dokumentacja fotograficzna. 

Planowane źródło 

finansowania: 
Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Marzec lub kwiecień i grudzień każdego roku 

 

Projekt: 1.2.4 „Bogucicki Festiwal Piosenki Polskiej Dzieci i Młodzieży” 

Działania: 1. Przegląd piosenki dla dzieci i młodzieży. 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Liczba zgłoszeń, liczba nagród i wyróżnień, 

2. Dokumentacja fotograficzna. 

Planowane źródło 

finansowania: 
Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Październik każdego roku 

 

Projekt: 1.2.5 

„Ogólnopolskie Prezentacje Teatralne 

Żywotów Świętych i Patronów 

– w hołdzie Św. Janowi Pawłowi II” 

Działania: 1. Przegląd teatralny dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
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2. Warsztaty teatralne, wystawa fotografii. 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Liczba zgłoszeń, liczba nagród i wyróżnień, 

2. Dokumentacja fotograficzna. 

Planowane źródło 

finansowania: 
Środki własne, MKiDN, otwarte konkursy ofert 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Listopad każdego roku 

 

Projekt: 1.2.6 „Kabareściak” 

Działania: 1. Organizacja przeglądów kabaretowych, konkursy 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Liczba kart zgłoszeń, liczba zespołów zakwalifikowanych, 

liczba nagród i wyróżnień. 

2. Dokumentacja fotograficzna, 

Planowane źródło 

finansowania: 
MKiDN / Wydarzenia Artystyczne – Teatr i taniec 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Raz w roku 

 

Projekt: 1.2.7 „Zawodziańskie Noce Gier Planszowych” 

Działania: 

1. Cykliczne spotkania organizowane nocą 

2. Konkursy / maratony gier planszowych 

3. Mistrzostwa / turnieje / rozgrywki gier planszowych 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Dokumentacja fotograficzna, 

2. Listy odbioru nagród, protokoły. 

Planowane źródło 

finansowania: 
Brak (działania bezkosztowe) 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Raz w miesiącu w sezonie kulturalno - oświatowym 
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Kierunek I – Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury 

Cel strategiczny 1 – Rozwój edukacji kulturalnej i artystycznej 

Cel operacyjny 1.3 – Promocja zespołów artystycznych oraz osób szczególnie utalentowanych 

 

 

Projekt: 1.3.1 „Wymiany międzynarodowe” 

Działania: 

1. Organizacja wymian międzynarodowych polegających na 

trasach koncertowych, warsztatach, wystwach fotografii i 

prezentacjach filmowych 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Listy obecności, 

2. Dokumentacja fotograficzna. 

Planowane źródło 

finansowania: 

Fundusz Wyszehradzki, Erasmus+, Polsko – Litewski Fundusz 

Wymiany Młodzieży. 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
W okresie naborów 

 

Projekt: 1.3.2 „Bogucicka Scena Muzyczna” 

Działania: 
1. Koncerty zespołów muzycznych działających w Dziale 

„Bogucice” 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Dokumentacja fotograficzna, 

2. Listy zgłoszeń, ilość zakwalifikowanych zespołów. 

Planowane źródło 

finansowania: 
Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
1 w roku 

 

Projekt: 1.3.3 „Popisy sekcji artystycznych” 

Działania: 

1. Organizacja popisów sekcji działających w instytucji  

w ramach imprez okolicznościowych: Dzień Babci  

i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca. 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Dokumentacja fotograficzna, 

2. Liczba uczestników popisów, 

3. Frekwencja na sali. 

Planowane źródło 

finansowania: 
Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
2 razy w roku 
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Kierunek I – Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury 

Cel strategiczny 1 – Rozwój edukacji kulturalnej i artystycznej 

Cel operacyjny 1.4 – Wzbogacanie oferty zajęć feryjnych i wakacyjnych dla dzieci.  

 

Projekt: 1.4.1 Akcja „Zima w Mieście” 

Działania: 

1. Warsztaty artystyczne, 

2. Zajęcia edukacyjne i rekreacyjno – sportowe, 

3. Wyjazdy na basen, wycieczki. 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Dziennik zajęć – liczba uczestników, 

2. Dokumentacja fotograficzna 

Planowane źródło 

finansowania: 
Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Ferie zimowe (każdego roku) 

 

Projekt: 1.4.2 Akcja „Lato w Mieście” 

Działania: 

1. Warsztaty artystyczne, 

2. Zajęcia edukacyjne i rekreacyjno – sportowe, 

3. Wyjazdy na basen, wycieczki. 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Dziennik zajęć – liczba uczestników, 

2. Dokumentacja fotograficzna 

Planowane źródło 

finansowania: 
Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Wakacje (każdego roku) 
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Kierunek I – Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury 

Cel strategiczny 1 – Rozwój edukacji kulturalnej i artystycznej 

Cel operacyjny 1.5 – Wsparcie rozwoju artystycznego dzieci w wieku przedszkolnym i 

szkolnym  

 

Projekt: 1.5.1 
„MDK dla najmłodszych” – koncerty, przedstawienia teatralne i 

pokazy dla przedszkolaków. 

Działania: 
1. Organizacja pokazów cyrkowych, 

2. Przedstawienia teatralne, bajkowe kino. 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Liczba wydarzeń kulturalnych (Dziennik działu), 

2. Liczba uczestników, wpłaty uczestników, 

3. Dokumentacja fotograficzna. 

Planowane źródło 

finansowania: 
Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Sezon kulturalno - oświatowy 

 

Projekt: 1.5.2 „Origami dla dziecięcych rączek” 

Działania: 1. Organizacja warsztatów, 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Liczba wydarzeń kulturalnych (Dziennik działu), 

2. Liczba uczestników, wpłaty uczestników, 

3. Dokumentacja fotograficzna. 

Planowane źródło 

finansowania: 
Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Sezon kulturalno - oświatowy 

 

Projekt: 1.5.3 „Kreatywny Przedszkolak” 

Działania: 1. Organizacja warsztatów artystycznych 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Liczba wydarzeń kulturalnych (Dziennik działu), 

2. Liczba uczestników,  

3. Dokumentacja fotograficzna. 

Planowane źródło 

finansowania: 
Środki własne + wpłaty uczestników 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
1 raz w miesiącu w sezonie kulturalno - oświatowym 

 

Projekt: 1.5.4 
Edukacyjne koncerty solistyczno – kameralne 

współorganizowane z IPiUM „Silesia” 

Działania: 1. Organizacja koncertów umuzykaniających 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Liczba wydarzeń kulturalnych (Dziennik działu), 

2. Liczba uczestników, 

3. Dokumentacja fotograficzna. 

Planowane źródło 

finansowania: 
Wpłaty uczestników 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
1 raz w miesiącu w sezonie kulturalno - oświatowym 
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Kierunek I – Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury 

Cel strategiczny 1 – Rozwój edukacji kulturalnej i artystycznej 

Cel operacyjny 1.6 – Zwiększenie dostępu do edukacji kulturalnej i artystycznej. 

  

Projekt: 1.6.1 „Remont i wyposażenie MDK „Bogucice – Zawodzie” 

Działania: 
1. Roboty budowlane (przebudowa, remont, adaptacja), 

2. Zakup wyposażenia 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Liczba działań remontowych, 

2. Liczba zakupionego sprzętu, 

3. Dokumentacja fotograficzna. 

Planowane źródło 

finansowania: 
MKiDN „Infrastruktura domów kultury” / Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Sezon kulturalno - oświatowy 
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Kierunek I – Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury 

Cel strategiczny 2 – Rozwój kompetencji kulturowych 

Cel operacyjny 2.1 – Wprowadzenie innowacyjnych i interaktywnych działań kulturalnych 

 

Projekt: 2.1.1 „Katowice kulturalnie NaDęte” 

Działania: 

1. Innowacyjne warsztaty wokalno – muzyczne łączące 

w sobie tradycje górnicze i streetartową nowoczesność 

(brzmienie instrumentów dętych z beatboxem i hip – hopem); 

2. wydanie płyty i organizacja koncertu 

3. stworzenie edukacyjnego programu nauczania 

z możliwością transferu do instytucji oświatowych. 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. liczba warsztatów, liczba certyfikatów, liczba uczestników; 

2. analiza dokumentów, ankiety ewaluacyjne; 

3. liczba koncertów i wydanych płyt. 

Planowane źródło 

finansowania: 

Fundacja Orange / Akademia Orange 

Fundacja Kronenberga / City Handlowy 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
styczeń - czerwiec 2017 

 

Projekt: 2.1.2 „Warsztaty komputerowe dla seniorów” 

Działania: 
1. Warsztaty komputerowe z podziałem na grupy 

zaawansowania. 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Dziennik zajęć – liczba uczestników, 

2. Dokumentacja fotograficzna, 

3. Liczba uzyskanych certyfikatów. 

Planowane źródło 

finansowania: 
Wpłaty uczestników 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 

Według potrzeb środowiska i możliwości instytucji  

w sezonie kulturalno - oświatowym 

 

Projekt: 2.1.3 „Śląski – dodaj do Ojczystego!” 

Działania: 

1. Wykłady literackie, 

2. Warsztaty z gwary śląskiej, 

3. Spotkania autorskie, konkursy 

4. Wyjazdy i konferencje 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Dziennik zajęć – liczba uczestników, 

2. Dokumentacja fotograficzna, 

3. Liczba uzyskanych certyfikatów, liczba nagród. 

Planowane źródło 

finansowania: 
Narodowe Centrum Kultury 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
III – XI 2017 

 

 

 

 

 

Kierunek I – Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury 

Cel strategiczny 2 – Rozwój kompetencji kulturowych 

Cel operacyjny 2.2 – Promowanie działań MDK z wykorzystaniem technologii informacyjnych 
 

Projekt: 2.2.1 Telewizja internetowa / Radio internetowe 
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Działania: 

1. Warsztaty z zakresu dziennikarstwa, tworzenia filmów 

reporterskich, obsługi programów filmowych, 

2. Tworzenie audycji, 

3. Współpraca z mediami na terenie śląska. 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Dziennik zajęć – liczba uczestników, 

2. Dokumentacja fotograficzna, 

3. Liczba uzyskanych certyfikatów. 

Planowane źródło 

finansowania: 

Fundacja Kronenberga / City Handlowy 

Fundacja Orange / Akademia Orange 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 

W ramach projektu grantowego: od 6 do 12 m-cy, po uzyskaniu 

środków finansowych. 

W ramach działalności: systematycznie w ciągu sezonu. 
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Kierunek I – Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury 

Cel strategiczny 2 – Rozwój kompetencji kulturowych 

Cel operacyjny 2.3 – Przygotowanie i realizacja oferty kulturalnej. 
 

Projekt: 2.3.1 „Barwy Ziemi” 

Działania: 

1. Wydarzenia interdyscyplinarne , koncerty muzyki 

poszczególnych krajów świata, wystawy fotografii i 

malarstwa, prelekcje i prezentacje multimedialne, 

2. Wykłady i warsztaty między innymi: taneczne, sztuk walki, 

3. Degustacje tradycyjnych potraw. 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Dziennik zajęć – ilość uczestników, 

2. Dokumentacja fotograficzna, 

3. Liczba podziękowań. 

Planowane źródło 

finansowania: 
Środki własne / Sponsorzy 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
1x / kwartał w każdym roku 

 

Projekt: 2.3.2 
„Wystawy w Galerii ‘G44a’, „Na Antryju” 

 i Galerii ‘Na Piętrze’”  

Działania: 1. Cykl wystaw fotografii, malarstwa, rysunku i grafiki. 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Liczba uczestników, 

2. Liczba prac na ekspozycji, 

3. Dokumentacja fotograficzna 

Planowane źródło 

finansowania: 
Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
 

 

Projekt: 2.3.3 „Dyskusyjny Klub Filmowy – Pod pantoflem” 

Działania: 

1. Spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego, 

2. Warsztaty filmowe, maratony filmowe, 

3. Kino Letnie pod gwiazdami, 

4. Bajkowe kino. 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Liczba projekcji filmowych, 

2. Liczba uczestników, 

3. Dokumentacja fotograficzna 

Planowane źródło 

finansowania: 
Środki własne, Instytut Filmowy 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Nieregularnie, wg. potrzeb 

 

Projekt: 2.3.4 „Operetka Wieczorową Porą” 

Działania: 
1. Organizacja koncertów wokalno- muzycznych wraz z 

odpowiednimi prelekcjami 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Liczba koncertów, liczba artystów, liczba uczestników, 

2. Dokumentacja fotograficzna 

Planowane źródło 

finansowania: 
Środki własne, IPiUM Silesia 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
1 x na kwartał w sezonie kulturalno - oświatowym 

 

Projekt: 2.3.5 „Salon Muzyczny Tadeusza Trzaskalika zaprasza” 
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Działania: 
1. Organizacja koncertów wokalno- muzycznych wraz z 

odpowiednimi prelekcjami 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Liczba koncertów, liczba artystów, liczba uczestników, 

2. Dokumentacja fotograficzna. 

Planowane źródło 

finansowania: 
Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
1 x na kwartał w sezonie kulturalno - oświatowym 

 

 

Projekt: 2.3.6 „Zawodziańskie Slajdowiska” 

Działania: 

1. Organizacja prelekcji podróżniczych z realizatorami wojaży, 

2. prezentacje multimedialne, 

3. projekcie filmowe. 

Monitoring 

(metoda/wskaźnik): 

1. Liczba gości, liczba spotkań, liczba uczestników, 

2. Dokumentacja fotograficzna. 

Planowane źródło 

finansowania: 
Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Co dwa miesiące w sezonie kulturalno - oświatowym 
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Kierunek I – Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury 

Cel strategiczny 2 – Rozwój kompetencji kulturowych 

Cel operacyjny 2.4 – Wzbogacenie oferty o zajęcia o charakterze rekreacyjnym i sportowym. 

 

Projekt: 2.4.1 „Gromadka i GRAtka” 

Działania: 

1. Spotkania dla dzieci z planszówkami i grami 

świetlicowymi, 

2. piłkarzyki, tenis stołowy. 

Monitoring (metoda/wskaźnik): 
1. Dziennik zajęć – ilość uczestników, 

2. Dokumentacja fotograficzna. 

Planowane źródło finansowania: Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Raz w miesiącu w sezonie kulturalno - oświatowym 

 

Projekt: 2.4.2 „Zawodziańskie gierki: piłkarzyki, ping – pong, bierki” 

Działania: 

1. Spotkania dla dzieci z planszówkami i grami 

świetlicowymi, 

2. piłkarzyki, tenis stołowy. 

Monitoring (metoda/wskaźnik): 
1. Dziennik zajęć – ilość uczestników, 

2. Dokumentacja fotograficzna. 

Planowane źródło finansowania: Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
2 razy w miesiącu w sezonie kulturalno - oświatowym 

 

Projekt: 2.4.3 „Aktywne Bogucice - międzyosiedlowy turniej” 

Działania: 1. Zabawny turniej dla przedstawicieli bogucickich osiedli. 

Monitoring (metoda/wskaźnik): 

1. Liczba poszczególnych turniejów, liczba zabaw  

i konkurencji, liczba nagród, liczba uczestników, 

2. Dokumentacja zdjęciowa. 

Planowane źródło finansowania: 

Środki własne i od sponsorów przy współudziale inicjatyw 

sąsiedzkich w pozyskiwaniu sponsorów rzeczowych i 

finansowych. 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Okres wakacyjny każdego roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek II – Aktywizacja społeczności lokalnej i jej rozwój 

Cel strategiczny 3 – Wzrost integracji i aktywności i partycypacji mieszkańców oraz 

współpracy instytucjonalnej 

Cel operacyjny 3.1 – Budowanie więzi społecznej i integracji wśród mieszkańców. 
 

Projekt: 3.1.1 „Aktywny senior” 
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Działania: 

1. Cykl zajęć, spotkań i warsztatów skierowanych do 

seniorów realizowanych w ramach spotkań kół seniorów, 

jak i poza nimi. 

Monitoring (metoda/wskaźnik): 

1. Dokumentacja zdjęciowa, 

2. Ilość zajęć, spotkań i materiałów, 

3. Listy obecności. 

Planowane źródło finansowania: Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Sezon kulturalno - oświatowy 

 

Projekt: 3.1.2 „Dzień Dziadka i Babci” 

Działania: 
1. Coroczne prezentacje artystyczne uczestników sekcji dla 

swoich dziadków. 

Monitoring (metoda/wskaźnik): 
1. Dokumentacja zdjęciowa, 

2. Liczba występujących i uczestników. 

Planowane źródło finansowania: Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Styczeń każdego roku 

 

Projekt: 3.1.3 „Żywa biblioteka” 

Działania: 
1. Rozmowy dzieci z przedstawicielami różnych grup 

społecznych i wiekowych. 

Monitoring (metoda/wskaźnik): 

1. Dokumentacja zdjęciowa,  

2. Liczba uczestników, 

3. Liczba zaproszonych gości, 

4. Liczba przedsięwzięć. 

Planowane źródło finansowania: Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
1 x na kwartał 

 

Projekt: 3.1.4 „Dni Bogucic” 

Działania: 

1. Tradycyjna, coroczna impreza zapoczątkowana i 

organizowana przez wiele lat przez Pana Józefa Kocurka. 

2. Koncerty i występy, animacje, gry, konkursy dla dzieci (z 

nagrodami), 

3. Wystawy i warsztaty. 

Monitoring (metoda/wskaźnik): 
1. Dokumentacja zdjęciowa,  

2. Liczba uczestników. 

Planowane źródło finansowania: Środki własne, sponsorzy, RJP nr 13, ZG 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Czerwiec każdego roku 

 

Projekt: 3.1.5 „Spotkania okolicznościowe kół i sekcji działu” 

Działania: 

1. Spotkania integracyjne w zakresie wymiany praktyk i 

wspólnych doświadczeń, 

2. Prezentacje umiejętności 

Monitoring (metoda/wskaźnik): 
1. Dokumentacja zdjęciowa,  

2. Listy obecności. 

Planowane źródło finansowania: Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Nieregularnie, średnio 1 x na kwartał 
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Kierunek II – Aktywizacja społeczności lokalnej i jej rozwój 

Cel strategiczny 3 – Wzrost integracji i aktywności i partycypacji mieszkańców oraz 

współpracy instytucjonalnej 

Cel operacyjny 3.2 – Pobudzanie i wzmacnianie aktywności i partycypacji społecznej. 
 

Projekt: 3.2.1 Projekt „Teraz MY” 

Działania: 
1. Współorganizacja oddolnych inicjatywy kulturalnych 

realizowanych na terenie dzielnicy. 

Monitoring (metoda/wskaźnik): 
1. Liczba przedsięwzięć, 

2. Dokumentacja zdjęciowa. 

Planowane źródło finansowania: Środki własne i współorganizatorów 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Cały rok wg. Zgłoszeń i możliwości instytucji 

 

Projekt: 3.2.2 „Skrzynka pomysłów” 

Działania: 
1. Stałe śródroczne zbieranie opinii i pomysłów wśród 

uczestników zajęć i sekcji. 

Monitoring (metoda/wskaźnik): 
1. Liczba opinii / ankiet, 

2. Dokumentacja zdjęciowa. 

Planowane źródło finansowania: bezkosztowe 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Cały rok 

 

Projekt: 3.2.3 „Drzwi otwarte dla każdego” 

Działania: 

1. Stała gotowość do współpracy przy realizacji wspólnych 

pomysłów przedsięwzięć kulturalnych 

z naszymi stałymi partnerami oraz nowymi. 

Monitoring (metoda/wskaźnik): 

1. Liczba umów o współorganizację, 

2. Ilość zrealizowanych projektów, 

3. Dokumentacja zdjęciowa. 

Planowane źródło finansowania: Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Cały rok 
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Kierunek II – Aktywizacja społeczności lokalnej i jej rozwój 

Cel strategiczny 3 – Wzrost integracji i aktywności i partycypacji mieszkańców oraz 

współpracy instytucjonalnej 

Cel operacyjny 3.3 – Nawiązywanie i budowanie partnerstw z instytucjami i organizacjami. 

 

 

Projekt: 3.3.1 „Młodzieżowa Orkiestra Dęta” 

Działania: 
1. Projekt współpracy pomiędzy MDK a ZSP nr 4 

2. próby orkiestry na terenie szkoły. 

Monitoring (metoda/wskaźnik): 

1. Liczba warsztatów, 

2. Dziennik Zajęć, 

3. Dokumentacja fotograficzna. 

Planowane źródło finansowania: Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Sezon kulturalno - oświatowy 

 

Projekt: 3.3.2 „Prezentacje Barbórkowe” 

Działania: 
1. Pokazy przedszkolaków związane z tradycjami śląskimi i 

górniczymi we współpracy z bogucickimi przedszkolami.  

Monitoring (metoda/wskaźnik): 

1. Liczba występów dzieci, 

2. Liczba dzieci występujących, 

3. Liczba uczestników, 

4. Dokumentacja zdjęciowa. 

Planowane źródło finansowania: Środki własne i współorganizatorów 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Grudzień każdego roku 

 

Projekt: 3.3.3 „Dziecięcy karnawał” 

Działania: 
1. Bale i zabawy dla dzieci z okolicznych przedszkoli i 

szkół.  

Monitoring (metoda/wskaźnik): 

1. Liczba bali i zabaw, 

2. Liczba uczestników, 

3. Dokumentacja zdjęciowa. 

Planowane źródło finansowania: Środki własne i współorganizatorów 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
ok. 2 w skali roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek II – Aktywizacja społeczności lokalnej i jej rozwój 

Cel strategiczny 4 – Zwiększenie świadomości i aktywności obywatelskiej mieszkańców 

Cel operacyjny 4.1 – Zwiększenie liczby i jakości wspólnych inicjatyw mieszkańców 
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Projekt: 4.1.1 „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne” 

Działania: 

1. Badania społeczne, analiza i diagnoza, 

2. Organizacja działań kulturalnych i edukacyjnych 

(warsztaty, wystawy, koncerty, zajęcia rekreacyjne z 

zakresu turystyki kulturowej, plenery, spotkania 

autorskie) 

Monitoring (metoda/wskaźnik): 

1. Liczba respondentów, liczba diagnoz, 

2. Liczba wspólnych inicjatyw, 

3. Dokumentacja zdjęciowa. 

Planowane źródło finansowania: Narodowe Centrum Kultury 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
2016 

 

Projekt: 4.1.2 Projekt „Teraz MY” 

Działania: 
2. Współorganizacja oddolnych inicjatywy kulturalnych 

realizowanych na terenie dzielnicy. 

Monitoring (metoda/wskaźnik): 
1. Liczba przedsięwzięć, 

2. Dokumentacja zdjęciowa. 

Planowane źródło finansowania: Środki własne i współorganizatorów 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Cały rok wg. Zgłoszeń i możliwości instytucji 
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Kierunek II – Aktywizacja społeczności lokalnej i jej rozwój 

Cel strategiczny 4 – Zwiększenie świadomości i aktywności obywatelskiej mieszkańców 

Cel operacyjny 4.2 – Tworzenie partnerstw lokalnych. 
 

Projekt: 4.2.1 PO ASOS 

Działania: 

1. Współorganizacja działań służących wspieraniu 

aktywności społecznej osób starszych, 

2. warsztaty, prelekcje wykłady…, 

3. działania animacyjne. 

Monitoring (metoda/wskaźnik): 

1. Liczba uczestników, 

2. Liczba działań, 

3. Dokumentacja zdjęciowa. 

Planowane źródło finansowania: PO ASOS 2014 - 2020 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
2015 – 2020 w okresie naborów 
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Kierunek II – Aktywizacja społeczności lokalnej i jej rozwój 

Cel strategiczny 4 – Zwiększenie świadomości i aktywności obywatelskiej mieszkańców 

Cel operacyjny 4.3 – Zainicjowanie i wspieranie wolontariatu. 
 

Projekt: 4.3.1 „EVS” 

Działania: 

1. Zdobycie statusu organizacji goszczącej i wysyłającej, 

2. Zaproszenie młodzieży europejskiej do udziału w EVS 

realizowanym dla MDK „Bogucice- Zawodzie”. 

Monitoring (metoda/wskaźnik): 

1. Liczba wolontariuszy, 

2. Liczba przedsięwzięć, 

3. Liczba uczestników, 

4. Dokumentacja fotograficzna. 

Planowane źródło finansowania: Erasmus+ 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
W okresie naborów 

 

Projekt: 4.3.2 „Sekcje wolontarystyczne” 

Działania: 

1. Pozyskanie i podpisanie porozumień wolontariackich z 

osobami posiadającymi talent / umiejętności / 

kompetencje w zakresie działalności twórczej, 

artystycznej lub edukacyjnej 

2. Organizacja bieżących sekcji adekwatnych do ww. 

umiejętności w oparciu o pracę z wolontariuszem - 

instruktorem 

Monitoring (metoda/wskaźnik): 

1. Liczba wolontariuszy, 

2. Liczba przedsięwzięć, 

3. Liczba uczestników, 

4. Dokumentacja fotograficzna. 

Planowane źródło finansowania: Brak 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Sezon kulturalno - oświatowy 
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Kierunek III – Tożsamość lokalna – dziedzictwo kulturowe 

Cel strategiczny 5 – Budowanie więzi i wzmocnienie tożsamości lokalnej 

Cel operacyjny 5.1 – Nawiązanie współpracy z osobami zainteresowanymi historią i tradycją. 

 

Projekt: 5.1.1 „Urodziny Bogucic” 

Działania: 

1. Uroczysty koncert oraz spotkanie miłośników dzielnicy z 

okazji kolejnej rocznicy daty pierwszej zmianki o osadzie 

„Bogucice” 

Monitoring (metoda/wskaźnik): 

1. Liczba uczestników, 

2. Liczba przedsięwzięć, 

3. Dokumentacja fotograficzna. 

Planowane źródło finansowania: Dotacja UM / Środki własne / sponsorzy / RJP nr 13 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Grudzień każdego roku 

 

Projekt: 5.1.2 „Prezentacje Barbórkowe” 

Działania: 
1. Pokazy przedszkolaków związane z tradycjami śląskimi i 

górniczymi we współpracy z bogucickimi przedszkolami.  

Monitoring (metoda/wskaźnik): 
5. Liczba poszczególnych prezentacji, 

6. Dokumentacja zdjęciowa. 

Planowane źródło finansowania: Dotacja UM / Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Grudzień każdego roku 

 

Projekt: 5.1.3 „Dni Bogucic” 

Działania: 

1. tradycyjna, coroczna impreza zapoczątkowana i 

organizowana przez wiele lat przez Pana Józefa Kocurka. 

2. Koncerty i występy, animacje dla dzieci, 

3. Wystawy i warsztaty. 

Monitoring (metoda/wskaźnik): 

1. Liczba artystów, 

2. Poszczególnych punktów programu, 

3. Dokumentacja fotograficzna. 

Planowane źródło finansowania: Środki własne, sponsorzy, RJP nr 13, ZG 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Czerwiec każdego roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek III – Tożsamość lokalna – dziedzictwo kulturowe 

Cel strategiczny 5 – Budowanie więzi i wzmocnieni tożsamości lokalnej 

Cel operacyjny 5.2 – Wzmacnianie pozytywnego wizerunku Bogucic i Zawodzia. 
 

Projekt: 5.2.1 „Koło Miłośników Historii Bogucic” 

Działania: 
1. Projekt konkursu plastycznego (lub fotograficznego) na 

pokazanie najcenniejszych miejsc i ludzi Bogucic.   
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Monitoring (metoda/wskaźnik): 

1. Liczba prac zgłoszonych na konkurs 

2. Liczba nagród 

3. Liczba wystaw 

Planowane źródło finansowania: Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
… 

 

Projekt: 5.2.2 „Café Bogucice” 

Działania: 
1. Spotkania z interesującymi ludźmi, autorami, artystami, 

twórcami, liderami, politykami, autorytetami. 

Monitoring (metoda/wskaźnik): 

1. Liczba gości, 

2. Liczba uczestników, 

3. Liczba przedsięwzięć, 

4. Dokumentacja fotograficzna. 

Planowane źródło finansowania: Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
1 x na kwartał 

 

Projekt: 5.2.3 „Café Zawodzie” 

Działania: 
2. Spotkania z interesującymi ludźmi, autorami, artystami, 

twórcami, liderami, politykami, autorytetami. 

Monitoring (metoda/wskaźnik): 

1. Liczba gości, 

2. Liczba uczestników, 

3. Liczba przedsięwzięć, 

4. Dokumentacja fotograficzna. 

Planowane źródło finansowania: Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
1 x na kwartał 
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Kierunek III – Tożsamość lokalna – dziedzictwo kulturowe 

Cel strategiczny 5 – Budowanie więzi i wzmocnienie tożsamości lokalnej 

Cel operacyjny 5.3– Zwiększenie współpracy z instytucjami oświatowymi i NGO. 
 

Projekt: 5.3.1 Gry miejskie 

Działania: 

1. Organizacja gier miejskich we współpracy z katowickimi 

organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pamięcią 

historyczną, trwale związanymi z daną dzielnicą, 

2. Interdyscyplinarne działania edukacyjne 

Monitoring (metoda/wskaźnik): 
1. Liczba uczestników, 

2. Dokumentacja zdjęciowa. 

Planowane źródło finansowania: Akademia Orange 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
W okresie naborów 

 

Projekt: 5.3.2 „Dni Zawodzia” 

Działania: 

1. Koncerty i występy, 

2. Wystawy fotograficzne i plastyczne, 

3. Konkursy, 

4. Prelekcje i prezentacje, 

5. Działania animacyjne 

6. Rozgrywki sportowe 

Monitoring (metoda/wskaźnik): 

1. Liczba uczestników, 

2. Liczba przedsięwzięć, 

3. Dokumentacja fotograficzna. 

Planowane źródło finansowania: Dotacja UM, Środki własne, sponsorzy, RJP  

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
Wrzesień każdego roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek III – Tożsamość lokalna – dziedzictwo kulturowe 

Cel strategiczny 6 – Ochrona i kultywowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego 

Cel operacyjny 6.1 – Odkrywanie i promocja historycznych miejsc, wydarzeń i ludzi. 
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Projekt: 6.1.1 „Spacery historyczne po Bogucicach” 

Działania: 
1. Kontynuacja spacerów historycznych, których celem 

oprócz rekreacji jest poznanie historii i tradycji dzielnicy. 

Monitoring (metoda/wskaźnik): 

1. Liczba spacerów, 

2. Liczba uczestników, 

3. Dokumentacja fotograficzna. 

Planowane źródło finansowania: Środki własne 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
2016 – 2018 
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Kierunek III – Tożsamość lokalna – dziedzictwo kulturowe 

Cel strategiczny 6 – Budowanie więzi i wzmocnieni tożsamości lokalnej 

Cel operacyjny 6.2 – Zwiększenie wiedzy mieszkańców z zakresu dziedzictwa kulturowego. 

 
 

Projekt: 6.2.1 „Polska Radość Ludowa, czyli legendy PRL” 

Działania: 

1. Przegląd filmów Stanisława Barei / Kino PRLu 

2. Koncerty muzyki lat 50., 60., 70., 80. 

3. „Za czym kolejka ta stoi?” – happeningi (z 

wykorzystaniem zalegających w instytucji pamiątek, 

zdjęć, itp.) 

Monitoring (metoda/wskaźnik): 

1. Liczba uczestników, 

2. Liczba projekcji filmowych, koncertów, 

happeningów, 

3. Dokumentacja zdjęciowa. 

Planowane źródło finansowania: Środki własne, Instytut Filmowy 

Okres realizacji 

Czas trwania/realizacji: 
1 raz na pół roku 
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- Rozdział VIII - 
Zarządzanie Strategią 

 

 Celem bieżącego monitoringu i ewaluacji niniejszego dokumentu oraz stanu jego 

wdrażania i realizacji zostanie powołany Zespół ds. zarządzania strategicznego i monitoringu 

Strategii. Przewiduje się, że w skład zespołu wejdą: 

1. Urszula Nocoń – Dyrektor MDK „Bogucice – Zawodzie”, 

2. Katarzyna Kozieł – Kierownik Działu „Zawodzie”, 

3. Marcin Placek – Kierownik Działu „Bogucice”. 

 Zespół ds. zarządzania strategicznego będzie spotykał się systematycznie – raz na 12 

miesięcy – pod koniec roku kalendarzowego, aby dokonać rzeczowej analizy prawidłowego 

funkcjonowania niniejszego dokumentu. Ponadto, systematycznie – co miesiąc, analizie 

poddane zostaną dane statystyczne zawarte w dziennikach zajęć oraz innych dokumentach 

prowadzonych przez MDK „Bogucice – Zawodzie”. Dane zostaną zbiorczo zestawione  

w dokumencie opracowywanym pod koniec każdego roku w okresie obowiązywania Strategii. 

Działania te umożliwią wprowadzenie w odpowiednim momencie ewentualnych zmian. 

 W wyniku odbytych spotkań i analiz powstaną raporty (z 5 poszczególnych lat), które 

posłużą  bieżącej ewaluacji niniejszego dokumentu, stanowiąc jednocześnie punkt wyjścia do 

opracowania Strategii rozwoju MDK „Bogucice – Zawodzie” na kolejne lata. 
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- Rozdział IX - 
Jak powstała Strategia? 

  

Niniejsza Strategia jest efektem działań pracowników Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – 

Zawodzie”, którzy w nawiązaniu do zrealizowanych w 2013 i 2014 roku projektów grantowych 

oraz powszechnych zmian i aktualnych tendencji w sektorze kultury upatrują konieczność  

i potrzebę wprowadzenia strategicznego podejścia w zarządzaniu szeroko rozumianą kulturą. 

W skład Grupy Planowania Strategicznego weszli: 

1. Urszula Nocoń – Dyrektor MDK „Bogucice – Zawodzie”, 

2. Katarzyna Kozieł – Kierownik Działu „Zawodzie”, 

3. Marcin Placek – Kierownik Działu „Bogucice”. 

 

Przy opracowaniu Strategii rozwoju MDK „Bogucice – Zawodzie” skorzystano z powszechnie 

dostępnych danych i dokumentów, takich jak: dane Urzędu Miasta Katowice – liczba 

wszystkich mieszkańców, powierzchnia, struktura wiekowa, itp., dane Głównego Urzędu 

Statystycznego, lokalne strony i portale internetowe (www.katowice.eu, www.bogucice.info, 

www.mojekatowice.pl) oraz najnowszej literatury przedmiotu: 

1) Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzenie strategiczne instytucją kultury. Red. 

Martyna Śliwa, Kraków 2011. 

2) Raport z badań nad aktywnością kulturalną mieszkańców katowickich dzielnic Bogucice  

i Zawodzie. Red. Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, dr Andrzej Górny, Katowice 2013. 

3) Dom Kultury XXI wieku. Wizje, niepokoje, rozwiązania. Red. Barbara Jedlewska, Bohdan 

Skrzypczak. Olsztyn 2009. 

4) Z dziejów Bogucic. Materiały posesyjne. Red. Aleksandra Niesyto, Katowice 2011. 

5) Kultura 2,4%. Synergia różnorodności. Red. Mariusz Raniszewski, Warszawa 2011. 

6) Zawodzie. Monografia dzielnicy i parafii Opatrzności Bożej w Katowicach. Red. dr Antoni 

Steuer, dr Eugeniusz Skorwider, ks. Eugeniusz Breitkopf, Katowice 2011. 

7) Kultura: Zarządzanie, animacja marketing. Red. Milena Dragićevic – Šešić, Branimir 

Stojković, Warszawa 2010. 

8) Kierunek Kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze. Red. Wojciech Kłosowski, 

Warszawa 2011. 

9) Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej. Red. Jerzy Gołuchowski, Zbigniew 

Spyra. Katowice 2011. 

10) Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020. 

http://www.katowice.eu/
http://www.bogucice.info/
http://www.mojekatowice.pl/

