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I. Charakterystyka placówki.  

Miejski Dom Kultury „Południe” jest samorządową instytucją kultury, która posiada 

osobowość prawną. Organizatorem Domu Kultury jest Miasto Katowice i jako miejska 

jednostka organizacyjna jest wpisany do rejestru RIK/K-ce/D/12/00. MDK „Południe” działa 

na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej, Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Uchwały  

Nr XXVI/345/00 Rady Miejskiej Katowic z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia  

Miejskiego Domu Kultury „Południe” w Katowicach oraz Statutu nadanego uchwałą   

Nr XXXIII/713/12 Rady Miasta Katowice z dn. 30 stycznia 2013 r.   

Miejski Dom Kultury „Południe” prowadzi samodzielną gospodarkę finansową   

w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania oraz 

samodzielnie gospodaruje przydzieloną oraz nabytą częścią mienia. Gospodarka finansowa 

prowadzona jest na zasadach określonych w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej a także w oparciu o aktualne przepisy o rachunkowości, o finansach 

publicznych oraz Ustawie o zamówieniach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej jest 

roczny plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora. Koszty bieżącej działalności oraz 

swoje zobowiązania MDK pokrywa z uzyskiwanych przychodów. Przychodami MDK 

„Południe” są dotacje z budżetu Miasta, wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności oraz 

najmu i dzierżawy składników majątkowych, dobrowolne wpłaty a także darowizny osób 

prawnych i fizycznych. Wysokość rocznej dotacji jest ustalana przez Radę Miasta Katowice.  

Zarządzanie majątkiem odbywa się poprzez prowadzenie własnej ewidencji mienia, 

przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji, dokonywanie określonych odpisów 

umorzeniowych oraz przeszacowań majątku.  

MDK „Południe” działa w pięciu południowych dzielnicach Katowic: Kostuchnie, 

Piotrowicach-Ochojcu, Murckach, Zarzeczu oraz w Podlesiu. Każda z tych dzielnic ma swoją 

specyfikę oraz odrębną historię. Dawna gmina Piotrowice Śląskie stała się dzielnicą Katowic 
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w 1951 r. a Kostuchna, Podlesie i Zarzecze w latach 1967-1975 wspólnie stanowiły odrębne 

miasto pod nazwą Kostuchna. W tym samym czasie, prawa miejskie posiadały też Murcki. 

Wszystkie zostały włączone do miasta Katowice w 1975 r. W niemałej części mieszkających 

tu społeczności istnieje silne poczucie własnej odrębności.  

Miejski Dom Kultury „Południe” posiada następującą bazę lokalową:   

1. Obiekt w Katowicach-Kostuchnie, przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 83.  

Dom Kultury użytkuje tu lokal o powierzchni 731,6 m², stanowiący własność Miasta 

Katowice. Lokal jest odpłatnie użytkowany na czas nieoznaczony, na podstawie umowy      

z dnia 25 marca 2013 r. Lokal znajduje się w budynku zajmowanym także przez właścicieli 

mieszkań oraz jest użytkowany przez inne podmioty prawne. W budynku funkcjonuje 

wspólnota mieszkaniowa w której MDK posiada udziały w ilości 27,05 %. Obiekt posiada 

system alarmowy oraz monitoring całodobowy na podstawie umowy z firmą ochrony 

mienia. Poza pomieszczeniami magazynowo - administracyjnymi znajdują się tu następujące 

pomieszczenia ogólnodostępne:   

a) sala widowiskowo-kinowa (pow. 180 m²) - klimatyzowana, przystosowana do 

projekcji filmowych koncertów, spektakli teatralnych, zebrań, szkoleń, prezentacji 

multimedialnych itp. Posiada 108 miejsc, scenę o wymiarach 6m x 5m, fortepian, rozwijany 

ekran projekcyjny  o wymiarach 3m x 4m oraz sprzęt projekcyjny, oświetlenie i nagłośnienie.   

b) sala wielofunkcyjna nr 14 (pow. 80 m²) - przeznaczona na imprezy społeczno- 

kulturalne, prezentacje, zajęcia taneczno-ruchowe, wystawy oraz spotkania. Sala posiada 

lustra naścienne, nagłośnienie oraz zaplecze kuchenne.  

c) sala wielofunkcyjna nr 29 (pow. 27 m²) - przeznaczona pracownię plastyczną oraz na 

kursy, szkolenia, zebrania itp. Posiada zaplecze magazynowe na potrzeby pracowni 

plastycznej. Działa tu grupa plastyczna „Pocoidlakogo”.  

d) sala wielofunkcyjna nr 8 (pow. 26 m²) – przeznaczona na kursy, spotkania klubów 

seniora, spotkania koła PTTK oraz na zajęcia w małych grupach.  

e) sala wielofunkcyjna nr 2 (pow. 20 m²) - przeznaczony na biuro Rady Dzielnicy   

w Kostuchnie, spotkania klubowe, dyżury radnych, naukę gry na instrumentach.  

f) pracownia plastyczna 20 (pow. 18 m²) - przeznaczona na zajęcia plastyczne dla dzieci 

lub inne zajęcia warsztatowe w małych grupach.   

2. Filia nr 1 w Katowicach-Piotrowicach, przy ul. Gen. Zygmunta Waltera-Jankego 136.  

Dom kultury użytkuje tu nieruchomość o powierzchni 340 m², stanowiącą własność Miasta  

Katowice. Nieruchomość została oddana na potrzeby MDK na podstawie umowy z dnia 25 
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marca 2013 r. w odpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony. Znajduje się tu  

czterokondygnacyjny podpiwniczony budynek o powierzchni użytkowej 563,56 m². Budynek 

posiada windę oraz toaletę dostosowaną dla osób z dysfunkcją ruchu. Obiekt jest wyposażony 

w system alarmowy oraz monitoring całodobowy na podstawie umowy z firmą ochrony 

mienia. Obiekt posiada następujące pomieszczenia ogólnodostępne:  

a) sala wielofunkcyjna na 1 piętrze (pow. 60 m2) - przystosowana do organizacji  spotkań, 

wystaw, prelekcji lub innych zajęć w małych grupach. W sali zostanie w bieżącym roku 

zorganizowana Izba historyczna, przeznaczona na lekcje i spotkania o tematyce regionalnej.  

b) sala wielofunkcyjna, na 2 piętrze (pow. 76 m2) - klimatyzowana, przystosowana jest do 

organizacji koncertów, turniejów, wystaw, wykładów, pokazów multimedialnych   

i konferencji. Wyposażona w pianino oraz zaplecze kuchenne.  

c) sala wielofunkcyjna, na 2 piętrze (pow. 26 m2) - przystosowana do organizacji kameralnych 

spotkań, kursów językowych oraz spotkań klubów hobbystycznych.  

d) sala wielofunkcyjna, na 3 piętrze (pow. 76 m2) - klimatyzowana, przystosowana jest do 

organizacji zajęć taneczno-ruchowych, koncertów oraz wystaw. Wyposażona w pianino 

oraz lustra naścienne.  

e) pracownia plastyczna, na 3 piętrze (pow. 35 m2) - przystosowana do organizacji warsztatów 

i zajęć plastycznych, rzeźbiarskich i ceramicznych. Wyposażona w piec do wypalania 

ceramiki, funkcjonuje tu Pracownia Małych Form Rzeźbiarskich.  

f) pokój wielofunkcyjny, na parterze (pow. 9 m2) - przystosowany do dyżurów Rady  

Dzielnicy Piotrowice-Ochojec oraz dyżurów radnych miejskich.  

g) sala wielofunkcyjna, na parterze (pow. 24 m2) - przystosowana do organizacji zajęć 

warsztatowych, pracownię szycia  dla dorosłych oraz zajęć muzycznych.  

h) pracownia muzyczna w piwnicy (pow. 25 m2) - pomieszczenie wyciszone, przystosowane 

do prób zespołów muzycznych.  

3. Filia nr 2 w Katowicach-Murckach, przy ul. Pawła Kołodzieja 42.  

Dom kultury użytkuje tu lokal o powierzchni 334 m², stanowiący własność Śląsko- 

Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej w Katowicach. Obiekt jest użytkowany przez MDK     

„Południe” na czas nieokreślony, na podstawie umowy - najmu z dnia 1 stycznia 2001r.      

Znajduje się on w budynku zajmowanym także przez właścicieli mieszkań oraz użytkowanym 

przez inne podmioty prawne tworzące wspólnot mieszkaniową. Obiekt posiada system 

alarmowy oraz monitoring całodobowy na podstawie umowy z firmą ochrony mienia.  

Znajdują się tu następujące pomieszczenia ogólnodostępne:  
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a) sala wielofunkcyjna (pow. 73 m²) - przeznaczona na zajęcia taneczno-ruchowe, koncerty, 

wystawy, pokazy, zebrania i spotkania. Wyposażona w pianino,  nagłośnienie, lustra 

naścienne oraz zaplecze kuchenne.  

b) sala wielofunkcyjna (pow. 58 m²) - przeznaczona na prezentacje multimedialne, projekcje, 

pokazy, wystawy i zajęcia muzyczne. Wyposażona w pianino, nagłośnienie, ekran 

rozwijany oraz sprzęt multimedialny.  

c) sala wielofunkcyjna (pow. 28 m²) - przeznaczona na kursy i zajęcia warsztatowe w małych 

grupach oraz spotkania klubowe.  

d) pracownia plastyczna (pow. 28 m²) - przeznaczona na zajęcia plastyczne, kursy i szkolenia.  

Działa tu pracownia działań twórczych.  

e) pokój wielofunkcyjny (pow. 12 m²) - przeznaczony na dyżury Rady Dzielnicy Murcki, 

dyżury radnych oraz na spotkania klubowe.  

4. Filia nr 3 w Katowicach-Zarzeczu, przy ul. Pawła Stellera 4.  

Dom Kultury użytkuje tu nieruchomość o powierzchni 4970 m², stanowiący własność  

Miasta Katowice. Nieruchomość została oddana MDK w odpłatne użytkowanie na czas 

nieoznaczony na podstawie umowy z dnia 25 marca 2013 r. Znajduje się tu 

dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, budynek o powierzchni użytkowej 391,52 m² 

oraz infrastruktura towarzysząca w tym boisko do gier zespołowych oraz plac zabaw o pow.  

845 m². Obiekt posiada system alarmowy oraz monitoring całodobowy na podstawie umowy 

z firmą ochrony mienia. W obiekcie poza pomieszczeniami magazynowo - administracyjnymi 

znajdują się następujące sale ogólnodostępne:  

a) sala wielofunkcyjna (pow. 58 m²) - przeznaczona na zajęcia taneczno-ruchowe, 

prezentacje, koncerty, zebrania, wystawy. Posiada pianino oraz zaplecze kuchenne.  

b) pracownia plastyczna (pow. 30 m²) - przystosowana do organizacji zajęć 

plastycznych, warsztatów rzeźbiarskich i ceramicznych, kursów językowych oraz do innych 

zajęć w małych grupach.  

c) sala wielofunkcyjna (pow. 38 m²) - przeznaczona na zajęcia regionalne, kursy  

językowe, zebrania i szkolenia. W sali urządzona jest izba regionalna.  

d) pokój wielofunkcyjny (pow. 19 m²) - przeznaczony na biuro Rady Dzielnicy Zarzecze, 

zebrania, kursy, spotkania i dyżury radnych oraz naukę gry na instrumentach.  

5. Filia nr 4 w Katowicach-Podlesiu, przy ul. Sołtysiej 25.  

Dom Kultury użytkuje tu lokal o powierzchni 178,39 m², stanowiący własność Miasta 

Katowice. Lokal jest użytkowany na podstawie odnawianej corocznie umowy -użyczenia   
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z zarządcą nieruchomości MOSiR Katowice. W obiekcie znajdują się następujące 

pomieszczenia ogólnodostępne:   

a) sala wielofunkcyjna (pow. 78 m2) – klimatyzowana, przeznaczona na imprezy 

społeczno - kulturalne, zajęcia taneczno-ruchowe, zajęcia plastyczne, muzyczne, wykłady, 

szkolenia, prezentacje multimedialne, wystawy, koncerty i zebrania. Wyposażona w lustra 

naścienne, sprzęt nagłaśniający, pianino, rozwijany ekran projekcyjny oraz aneks kuchenny.  

b) pokój wielofunkcyjny (pow. 20 m2) - przeznaczony na zajęcia plastyczne, spotkania 

klubowe, turnieje, kursy oraz spotkania w małych grupach.   

c) pokój wielofunkcyjny (pow. 12 m2) - przeznaczony na kursy językowe oraz naukę gry 

na instrumentach.  

6. Obiekt w Katowicach-Podlesiu, przy ul. Uniczowskiej 36.  

Dom kultury użytkuje tu lokal o powierzchni 109,97 m², stanowiący własność Miasta   

Katowice. Lokal jest odpłatnie użytkowany na czas nieokreślony, na podstawie umowy     

najmu lokalu użytkowego z zarządcą nieruchomości KZGM. Lokal znajduje się na drugim 

piętrze budynku, w którym znajdują się także filia MBP oraz siedziba Rady Dzielnicy 

Podlesie. W lokalu znajdują się następujące pomieszczenia ogólnodostępne:  

a)sala wielofunkcyjna (pow. 60 m²) - przeznaczona na zajęcia regionalne i spotkania       

społeczno -kulturalne. W sali urządzona jest izba regionalna,   

b) sala wielofunkcyjna (pow. 17 m²) - przeznaczona na spotkania oraz próby zespołu 

regionalnego „Podlesianki”. Sala posiada zaplecze kuchenne.  

Dalsza modernizacja bazy lokalowej oraz działania na rzecz zwiększania dostępności 

obiektów MDK dla osób niepełnosprawnych są uzależnione od możliwości finansowych oraz 

pozyskanych środków. 

 

II. Przedmiot działania.  

  Miejski Dom Kultury „Południe” realizuje działania w dziedzinie wychowania, 

edukacji i upowszechniania kultury. Do jego podstawowych zadań należy rozpoznawanie   

i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, przygotowywanie do odbioru i tworzenia 

wartości kulturalnych oraz kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze. Jest miejscem 

kulturalno-społecznej animacji oraz wielostronnej edukacji kulturalnej, zaangażowanym   

w życie lokalnej społeczności.   

MDK „Południe” jest głównym inicjatorem i realizatorem działalności kulturalnej   
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w pięciu południowych dzielnicach Katowic. Jego pozycja, jako głównego ośrodka 

kulturalnego jest tu ugruntowana. Dom kultury posiada doświadczoną i rozpoznawalną  

w społeczności lokalnej kadrę merytoryczną. Każdy z obiektów posiadająca swoją 

własną specyfikę zdeterminowaną położeniem oraz warunkami lokalowymi. Bieżąca 

działalność domu kultury to z jednej strony działania odpowiadające lokalnym potrzebom  

i oczekiwaniom a z drugiej to wychodzenie naprzeciw nowym wyzwaniom oraz  

dostosowywanie oferty do zmieniających się oczekiwań mieszkańców dzielnic. To instytucja 

bardzo silnie wtopiona w lokalne środowisko, mająca znaczący udział w kształtowaniu życia 

społeczno - kulturalnego.   

  Dom Kultury jest zapleczem dla rozwoju licznych inicjatyw społecznych   

o charakterze lokalnym. Jego oferta jest jednocześnie uzupełnieniem propozycji 

programowych i zadań realizowanych przez inne instytucje. MDK realizuje zadania zlecone 

w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Katowice, Zielonego Budżetu, zadań w ramach 

Inicjatyw lokalnych oraz zadań inicjowanych przez Rady Dzielnic. Dobrze układa się 

współpraca z miejskimi i prywatnymi placówkami oświatowymi oraz takimi podmiotami jak 

świetlice środowiskowe, MOPS, parafie, stowarzyszenia społeczno-kulturalne oraz 

amatorskie kluby sportowe. Dom kultury realizuje swoje zadania przede wszystkim poprzez 

organizowanie:  

1. zespołowego uczestnictwa w kulturze (chóry, zespoły i grupy artystyczne, zespoły      

muzyczne itp.),    

2. różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę (zajęć 

plastycznych, kursów malarskich, warsztatów rzeźbiarskich, nauki gry na instrumentach itp.),                                             

3. imprez kulturalnych (koncerty, wystawy, konkursy, przeglądy, turnieje, imprezy     

plenerowe, obchody okolicznościowe, organizacja zajęć w okresie wakacyjno-feryjnym),  

4. 4. różnorodnych form edukacji pozaszkolnej oraz dla osób starszych (edukacja 

regionalna dla szkół i przedszkoli, zajęcia rekreacyjno-ruchowe, kursy językowe itp.).      

 

                                                     

III. Rozwój oferty programowej.  

Planuję kontynuowanie najważniejszych inicjatyw podejmowanych przez MDK   

„Południe” w ostatnich latach, na które będą także składane wnioski o dofinansowanie   

w ramach projektów ministerialnych lub innych. Dom kultury ma dobre relacje instytucjami 

działającymi na terenie dzielnic, jest również naturalnym partnerem dla stowarzyszeń   
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i organizacji. W oparciu o te elementy można projektować możliwe kierunki rozwoju   

i kształtowania dalszej działalności w tym:  

1. W ramach zespołowego uczestnictwa w kulturze, MDK „Południe” będzie kontynuować 

wspieranie takich zespołów jak:  

a) Chór mieszany „Słowiczek” - to wielopokoleniowy chór z ponad 100- letnią historią. 

Liczy ok. 20 osób a w jego skład wchodzą głównie mieszkańcy dzielnicy Kostuchna.   

b) Chór męski „Hejnał” - chór z wielkimi ponad 100- letnimi tradycjami. Liczy  

ok. 15 osób a w jego skład wchodzą głównie mieszkańcy dzielnicy Piotrowice.   

c) Chór żeński „Les deMoiselles” - nowopowstały chór młodego pokolenia, składa się  

z ok. 20 osób, głównie mieszkanek południowych dzielnic Katowic.  

d) Zespół regionalny „Podlesianki” - zespół brał udział w wielu konkursach 

i przeglądach folklorystycznych. Jest stałym i utytułowanym uczestnikiem takich wydarzeń 

jak Regionalny Przegląd „Kalendarz Obrzędowy” czy Festiwal „Złoty Kłos”.   

e) Zespół tańca nowoczesnego „Galaxy” - zespół tworzą dziewczęta ze szkół 

podstawowych  i średnich. Skupia ok. 30 osób, prezentuje programy taneczne na imprezach 

miejskich oraz organizowanych przez dom kultury. Uczestniczy w przeglądach tanecznych  

i konkursach.  

f) Grupa malarska „Pocoidlakogo”  - grupa skupia dorosłych artystów-amatorów, 

którzy pod okiem fachowców mogą rozwijać swoją pasję malarską. Organizują wystawy 

indywidualne  i zbiorowe w obiektach MDK i w innych instytucjach na terenie Katowic  

i miast sąsiednich.  g) Grupa zainteresowań „Klub miłośników pieśni i godki śląskiej”  

w Podlesiu.  

h) Grupa zainteresowań „Śląskie Koło Koronki Klockowej” - grupa skupia panie 

zainteresowane kontynuowaniem tradycyjnej techniki koronki wieloparkowej. Pod 

kierunkiem twórcy ludowego, na podstawie zachowanych eksponatów muzealnych starają się 

odtwarzać i rekonstruować dawne wzory.  

2. W ramach prowadzenia różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę 

w MDK proponowane będą następujące zajęcia:  

a) Zajęcia plastyczne. We wszystkich placówkach MDK „Południe” odbywają się zajęcia 

artystyczne, na których dzieci, młodzież oraz dorośli mogą rozwijać swoje uzdolnienia 

plastyczne. Prowadzone są zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, na których dzieci ćwiczą 

przeróżne techniki plastyczne, biorą udział w plenerach malarskich oraz konkursach. W domu 
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kultury działają pracownie rzeźbiarskie, na których uczestnicy wykonują małe formy 

rzeźbiarskie i ceramiczne.  

b) Zajęcia taneczne. Dzieci, młodzież oraz dorośli mogą uczestniczyć w bogatej ofercie 

zajęć tanecznych. Największą popularnością cieszą się zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci  

w wieku przedszkolnym i szkolnym. Młodzież i dorośli mogą uczestniczyć w kursach tańca 

towarzyskiego.  

c) Nauka gry na instrumentach. MDK „Południe” organizuje indywidualne zajęcia nauki 

gry na pianinie oraz gitarze. Zajęcia mogą odbywać się we wszystkich obiektach  domu 

kultury.  

3. MDK „Południe” będzie organizował i współorganizował następujące imprezy kulturalne:  

a) Koncerty okolicznościowe, których celem jest zaspakajanie potrzeb w zakresie kultury 

muzycznej. Upowszechnianie działalności muzycznej lokalnych zespołów amatorskich 

oraz organizacja koncertów zespołów profesjonalnych, przede wszystkim na imprezach 

plenerowych w ramach realizacji zadań celowych z Budżetu Obywatelskiego inicjatyw 

lokalnych i innych. Realizacja tych zadań integruje społeczność lokalną, która 

korzystając  z udziału w koncertach, uczestniczy w życiu kulturalnym miasta. Młodzi 

muzycy mają możliwość prezentowania swoich umiejętności i promowania swojej 

działalności.  

b) Projekcje filmowe w obiekcie Kostuchna w ramach cyklu „Wieczorynka w kinie” oraz 

„Dobry film” a także projekcje w ramach edukacji szkolnej (np. program Nowe 

horyzonty filmowe) oraz dyskusyjnego klubu filmowego.  

c) Działalność wystawiennicza jest prowadzona pod nazwą „Galeria Południe” we 

wszystkich obiektach MDK. Regularnie prezentowany jest dorobek artystów amatorów 

głównie  z lokalnego środowiska malarskiego i fotograficznego. Przedstawiane są także 

wystawy dokumentalne ukazujące historię i dorobek kulturalny południowych dzielnic 

Katowic.  

Wystawy często są poprzedzane wernisażem integrującym lokalne środowiska społeczno - 

kulturalne.  

d) Coroczny malarski „Zarzeczańskie obrazki” - to integracyjna impreza dla dzieci  

i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjów. Biorą w nich także udział grupy 

dzieci z niepełnosprawnościami.   

e) „Przedszkolne Spotkania z Piosenką” - impreza adresowana do przedszkoli   
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z południowych dzielnic Katowic. To cieszący się dużym zainteresowaniem, przegląd 

dokonań najmłodszych w formie konkursu piosenki. Każdy uczestnik bez względu na 

końcowy werdykt jury otrzymuje nagrodę.  

f) „Turniej tańców śląskich w formie towarzyskiej” - impreza dla dzieci przedszkolnych 

oraz ze szkół podstawowych. Turniej poprzedzają warsztaty dla instruktorów oraz 

nauczycieli regionalistów.  

g) Impreza okolicznościowa z okazji rocznicy śmierci Zbyszka Cybulskiego – corocznie 

bierze w niej udział młodzież reprezentująca większość katowickich szkół średnich.  

W programie m.in.: spotkania z zaproszonymi gośćmi oraz projekcje filmowe.  

h) Organizacja zajęć w okresie wakacyjno-feryjnym: akcje „Zima w mieście i „Lato   

w mieście”. Akcje to szereg spotkań, warsztatów, zajęć i wycieczek przygotowanych dla 

dzieci i młodzieży z południowych dzielnic Katowic w czasie ferii zimowych. Uczestnicy 

biorą udział w warsztatach artystycznych oraz zajęciach sportowych, edukacyjnych, 

wycieczkach oraz projekcjach filmowych i spektaklach teatralnych.  

4. W MDK „Południe” będą proponowane różnorodne formy edukacji pozaszkolnej oraz 

edukacja dla osób starszych:   

a) Zajęcia regionalne „Dni Śląskie” - prowadzone są dwa razy w tygodniu przez cały rok 

szkolny. W trzygodzinnych blokach tematycznych przybliżają uczestnikom obrzędy, dialekt, 

sztukę, folklor muzyczny oraz taniec regionalny Górnego Śląska. Udział biorą dzieci 

katowickich szkół podstawowych. Rocznie uczestniczy w nich kilkaset dzieci.  

b) Prowadzenie izby regionalnej w Zarzeczu - zebrano jak do tej pory w formie darowizn  

ok. 200 eksponatów związanych z regionem. Izba służy jako pomoc w organizowaniu 

cyklicznych warsztatów dla dzieci szkół podstawowych. Rocznie organizowanych jest 

kilkadziesiąt odpłatnych zajęć.  

c) Prowadzenie wypożyczalni strojów regionalnych i scenicznych – dom kultury 

udostępnia odpłatnie kilkadziesiąt kompletów kostiumów śląskich, góralskich, historycznych  

i karnawałowych dla dzieci i młodzieży.  

d) Nauka języków obcych. Dom kultury proponuje naukę języka angielskiego. Zajęcia 

odbywają się na różnych poziomach zaawansowania i w różnych grupach wiekowych.  

Zajęcia mogą odbywać się we wszystkich obiektach.  

e) Zajęcia sportowe. MDK „Południe” oferuje bogatą propozycję zajęć sportowych   

i prozdrowotnych dla mieszkańców południowych dzielnic Katowic. Chętni mogą 

uczestniczyć w zajęciach fitness. jogi lub tai-chi. Najmłodsi biorą udział   
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w ogólnorozwojowych zajęciach tzw. „Klubu malucha”. Ponadto prowadzone odbywają się 

także zajęcia karate, których uczestniczą dzieci, młodzież oraz seniorzy.   

f) Zajęcia dla seniorów: korepetycje komputerowe, na których seniorzy poznają 

podstawowe zagadnienia związane z wykorzystaniem komputera osobistego. Ponadto  

w obiektach  w Kostuchnie, Piotrowicach i Murckach spotykają się rejonowe Koła 

Emerytów i Rencistów. Działają też tzw. grupy wsparcia prowadzone przez pracowników 

MOPS, których cotygodniowe spotkania odbywają się w Kostuchnie i Murckach. Seniorzy  

z wszystkich południowych dzielnic miasta, mogą też korzystać z bogatej oferty zajęć 

ruchowych przeznaczonych i dostosowanych specjalnie do ich potrzeb. Tradycyjnie seniorzy 

aktywnie uczestniczą w działalności chórów oraz sekcji rękodzielniczych. Oferowane są 

m.in. warsztaty zielarskie, rękodzielnicze oraz zajęcia ruchowe w rodzaju gimnastyki 

rehabilitacyjnej, nordic walking i innych.  

g) Wyjazdy edukacyjno-oświatowe dla seniorów, połączone z zajęciami ruchowymi lub 

edukacyjnymi. Uczestnicy odwiedzają wystawy, muzea i miejsca atrakcyjne turystycznie   

w Katowicach i miastach okolicznych.  

h) Zespoły zainteresowań. W MDK „Południe” działa wiele kół zainteresowań i klubów 

reprezentujących różne obszary kultury i działalności społecznej. Są to m.in.: klub brydżowy 

„Impas”, klub skatowy „Klubu miłośników pieśni i godki śląskiej”, „Śląskie koło koronki 

klockowej”, koło PTTK, czy „Klub miłośników Murcek”. Organizowane są prelekcje, 

warsztaty oraz spotkania autorskie poświęcone historii i kulturze małych ojczyzn.   

5. Dalsze rozwijanie współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi w dzielnicach.   

a) samorządem lokalnym, np. współpraca w zakresie organizacji imprez plenerowych, 

obchodów  okolicznościowych itp.,  

b) miejskimi i prywatnymi placówkami oświatowymi, poprzez rozwijanie dedykowanej 

oferty dla uczniów, m.in.: zajęcia edukacyjne, wystawy, koncerty oraz obchody 

okolicznościowe itp.,  

c) miejskimi instytucjami kultury i sportu oraz ośrodków pomocy społecznej, świetlic 

środowiskowych oraz parafii,  

d) stowarzyszeniami kulturalnymi i sportowymi, poprzez m.in. dostarczanie zaplecza pod 

działalność, wspieranie inicjatyw, współpracę organizacyjną, przygotowywanie  wspólnych 

projektów, wspólne pozyskiwanie środków na działalność w ramach konkursów ofert.  
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5. Organizacja imprez plenerowych, w tym festynów dzielnicowych, parafialnych i 

innych.  Organizacja imprez poza obiektami domu kultury daje szersze możliwości promocji 

działań w środowisku lokalnym. Możliwości ku temu spełniają warunki terenowe   

w południowych dzielnicach Katowic, m.in. bliskość kompleksów leśnych zwłaszcza   

w Murckach i w Kostuchnie a także w Piotrowicach-Ochojcu oraz Podlesiu. W dzielnicy 

Zarzecze Dom Kultury posiada duży ogrodzony teren z boiskiem oraz atrakcyjnym placem 

zabaw. Natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu w Murckach znajduje się park miejski 

oraz rezerwat przyrody.   

 We współpracy z samorządami dzielnic w miejscach tych nasz dom kultury corocznie 

organizuje imprezy plenerowe. Corocznie MDK „Południe” jest współorganizatorem 

kilkunastu imprez plenerowych głównie w postaci festynów, takich jak doroczne „Katowickie 

Dożynki”, festyny dzielnicowe oraz parafialne w dzielnicach Piotrowice, Murcki, Zarzecze   

i Podlesie.  

 

IV. Promocja placówki.  

       Ważnym elementem promocji jest informacja o placówce w mediach elektronicznych. 

Powinna być atrakcyjnie prowadzona strona www domu kultury oraz informowanie   

o imprezach za pośrednictwem portalu Facebook. Istotna jest również comiesięczna 

zapowiedź najważniejszych wydarzeń dla abonentów Newslettera MDK „Południe” oraz 

promocja poprzez inne portale internetowe.   

Podobnie  jak dotychczas, imprezy MDK będą promowane w miesięczniku „Nasze  

Katowice”, kwartalniku „Katowice - Kalendarium Wydarzeń Kulturalnych” oraz 

wydawnictwa własnego program MDK Południe wydawanego w cyklu miesięcznym.   

Wśród innych form docierania do uczestników zajęć i imprez, nie bez znaczenia jest 

ogłaszanie imprez biuletynach parafialnych. Istotne jest także wysyłanie osobistych zaproszeń 

do stałych uczestników imprez a nawet wykorzystywanie witryn zaprzyjaźnionych sklepów. 

Ważne jest zamieszczanie plakatów i ogłoszeń w gablotach rozstawionych w piętnastu 

lokalizacjach w południowych dzielnicach Katowic.  

  W ramach działań zacieśniających współpracę pomiędzy miejskimi domami kultury  

w Katowicach. Kontynuowana będzie współpraca polegająca na przyjęciu wspólnej formy 

graficznej (layoutów) comiesięcznych informatorów programowych oraz poprzez 

wprowadzenie ujednoliconej formy plakatów informujących o wydarzeniach kulturalnych,   

ze szczególnym wyodrębnieniem zadań dedykowanych seniorom.  
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V. Rozwój organizacji wewnętrznej.  

  Organizację wewnętrzną MDK określa Regulamin organizacyjny z dnia 01.07.2020 r., 

który zakłada podział dział na cztery działy: Dział Kostuchna-Murcki, Dział Piotrowice,  

Dział Zarzecze-Podlesie oraz Dział Finansów i Administracji. Dyrektor oraz działy 

KostuchnaMurcki wraz z Działem Finansów i Administracji mają swoją siedzibę w obiekcie 

przy  ul. T. Boya-Żeleńskiego 83. Dział Piotrowice w obiekcie przy ul. Gen. Z.W. Jankego 

136, Natomiast Dział Zarzecze-Podlesie w obiekcie przy ul. Stellera 4. Działami kierują 

kierownicy podlegający służbowo Dyrektorowi poprzez Zastępcę Dyrektora, natomiast Dział  

Finansów i Administracji podlega Dyrektorowi poprzez Głównego Księgowego. W MDK 

„Południe” jest obecnie zatrudnionych 29 osób na 24 etatach. Dodatkowo ok. 20 osób jest 

stale zatrudnianych na zasadzie umów-zleceń.   

  W 2021 roku, w związku z ograniczeniami działalności wynikające z przedłużającej 

się pandemii Covid 19, MDK „Południe” zgłosił dwa wakaty na stanowiska pracownicze. 

Jednocześnie doszło do odpowiedniego pomniejszenia funduszu płac instytucji z 26 na 24 

etaty. Obecnie, częstotliwość realizowanych przez instytucję zajęć i imprez, wróciła już do 

poziomu sprzed pandemii. Dodatkowo, MDK „Południe” corocznie realizuje także 

kilkadziesiąt zadań celowych w pięciu dzielnicach Miasta Katowice. Są to projekty w ramach  

Budżetu Obywatelskiego, w ramach inicjatyw lokalnych oraz zadania zlecane przez Rady 

Dzielnicowe. Dla porównania, w 2018 r. było to 27 zadań, w 2019 – 24 zadania, w 2020 – 25 

zadań, w 2021 r. – 26 zadań a w 2022 roku już 36 zadań. Tendencja pokazuje, że ilość 

realizowanych zadań celowych nie będzie się zmniejszała. Wiele zlecanych do realizacji 

projektów ma charakter całoroczny i są one rozbudowane merytorycznie. Zdarza się, że tylko 

jedno zadanie z Budżetu Obywatelskiego zawiera w sobie realizację całorocznych zajęć 

stałych dla dzieci, zajęć dla seniorów, pikniki plenerowe, wycieczki krajoznawcze a także 

koncerty czy inne wydarzenia jednorazowe.  

  Ograniczenie zatrudnienia dokonane w 2021 r. może wpłynąć nie tylko na pogorszenie 

merytoryczne obsługi tych zadań, ale przede wszystkim może wpływać na pogorszenie ich 

obsługi finansowo-księgowej. W związku z powyższym, wystąpię o częściowe przywrócenie 

stanu zatrudnienia do poziomu sprzed pandemii. Zostałoby utworzone dodatkowe stanowisko:  

„Specjalista ds. koordynacji i rozliczania zadań z dotacji celowych”, co przyczyni się do 

prawidłowego monitorowania i rozliczania imprez i zajęć realizowanych w ramach umów na 

dotację celową.   
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  Dla prawidłowego funkcjonowania instytucji ważne jest, aby były jasno określone 

relacje służbowe zwłaszcza w zakresie delegowanych uprawnień. Każdy pracownik musi 

mieć jasno określone zadania, zgodne ze swoim stanowiskiem i kompetencjami. Istotą dobrej 

organizacji wewnętrznej jest szybki i czytelny przepływ informacji. Powinien być on 

zapewniony poprzez regularne konsultacje na cyklicznych zebraniach programowych a także 

na stałym kontakcie internetowym pomiędzy dyrektorem oraz kierownikami poszczególnymi 

działów. Jest to tym bardziej istotne gdy, jak to ma miejsce w MDK „Południe”, zachodzi 

konieczność organizacji oraz koordynacji imprez w oddalonych od siebie obiektach a także 

bardzo często w różnym czasie pracy. W zakresie polepszania jakości działania należy także 

dbać o ciągłe doskonalenie umiejętności pracowników poprzez korzystanie ze szkoleń oraz 

kursów doskonalących.  

  Kontynuowane będą działania działań zacieśniających współpracę pomiędzy 

miejskimi domami kultury w Katowicach. Dotychczasowa współpraca będzie pogłębiana 

poprzez kontynuację następujących działań:  

1. Skoordynowanie terminów potańcówek oraz innych imprez dedykowanych seniorom.  

2. Zacieśnienie współpracy pomiędzy amatorskimi grupami malarskimi działającymi pod 

opieką miejskich domów kultury, takich jak: „Grupa Janowska” z Giszowca, „Filar” z 

Dębu, „Pocoidlakogo” z Kostuchny, „Impast” z Ligoty czy „Grupa Malarska Zawodzie”,  

a także innych grup organizowanych ze względu na swoje zainteresowania (muzyczne, 

wokalne, teatralne, itp.). W ramach wspólnych działań odbywać się będą: wymiana 

wystaw, wspólne plenery, imprezy integracyjne, koncerty i przeglądy, inne wydarzenia.  

3. Skoordynowana organizacja określonych przedsięwzięć kulturalnych, takich „Katowickie  

Spotkania z Bajką” czy „Noc Domów Kultury”.  

4. Wzajemna prezentacja na salach widowiskowych spektakli grup teatralnych oraz zespołów 

muzycznych i tanecznych działających w poszczególnych dzielnicach.  

5. Koordynacja terminów jarmarków świątecznych organizowanych w dzielnicach, w tym 

wzajemne zapraszanie grup rękodzieła artystycznego i tworzenie im możliwości 

prezentacji swoich dokonań i wyrobów podczas jarmarków.  

6. Współpraca w ramach działań podczas akcji „Lato w mieście” i „Zima w mieście” poprzez 

wspólny plakat oraz poprzez koordynację terminów warsztatów i zajęć w ramach akcji.  

  

Bogdan Kallus  

Katowice, październik 2022 r.  


