
Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju – kwiecień 2017 r. 
 

DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE 

2.04.2017 18.00 

Koncert Kameralny z cyklu 
„Cztery Pory Roku” - WIOSNA 

w wykonaniu: Farqua String Quartet 
Bilety w cenie 15 złotych do nabycia w kasie kina 

Centrum oraz Domu Zdrojowym 

Dom Zdrojowy 

4.04.2017 16.00 „Oko w oko z Rysiem” rozgrywki planszowe 
świetlica 

„Skarbnik” 

4.04.2017 16.30 „Odkrywcze poszukiwania” zabawy zespołowe 
świetlica 

„Iskierka” 

4.04.2017 16.30 „Wiosenna wycinanka” konkurs origami 
świetlica 

„Nastolatek” 

5.04.2017 16.00 
„Pisanki w dużym formacie” konkurs plastyczno-

techniczny 

świetlica 

„Kanon” 

5.04.2017 16.00 
„Kwiecień plecień – poznajemy przysłowia” gry 

i zabawy dla dzieci 

świetlica 

„Stryszek” 

7.04.2017 15.30 
„Liczbowa układanka” międzyświetlicowy turniej 

„Rummikuba” (zapisy w świetlicy) 

świetlica 

„Promyk” 

7-9.04.2017  
JARMARK WIELKANOCNY 

Szczegóły na oddzielnych plakatach i stronie 
internetowej www.mok.jstrzebie.pl 

parking przed 

MOK-iem 

7.04.2017 18.30 

Koncert Jurka Porębskiego  
z cyklu „Szantowanie z Góralską Chatą” 

Impreza współorganizowana 
Organizator: Górniczy Yacht Club „Szkwał” 

Jastrzębie-Zdrój 
Bilety w cenie 50 zł do nabycia w restauracji 

„Góralska Chata” i dziale socjalnym KWK 
Zofiówka 

Dom Zdrojowy 

10.04.2017 16.00 
„W kropki, w ciapki, malowanki, turlają się 

pisanki” zajęcia plastyczne dla dzieci 

świetlica 

„Stryszek” 

11.04.2017 15.30 „Jajka zwykłe i niezwykłe” zajęcia plastyczne 
świetlica 

„Astra” 

11.04.2017 16.00 „Pisanki jak ze snu” zajęcia plastyczne 
świetlica 

„Skarbnik” 

11.04.2017 16.30 
„Wielkanocne majsterkowanie” zajęcia 

plastyczne 

świetlica 

„Nastolatek” 

12.04.2017 16.00 „Łamigłówki dla małej główki” konkurs dla dzieci 
świetlica 

„Kanon” 

12.04.2017 16.30 „Barankowo, pisankowo... wielkanocne to i owo!” 
świetlica 

„Iskierka” 

13.04.2017 10.30 
„W wielkanocnym koszyku” zajęcia plastyczne dla 

dzieci 

świetlica 

„Promyk” 

18.04.2017 11.00 „Tackowe zwierzaki”- zajęcia techniczne 
świetlica 

„Astra” 

19.04.2017 16.00 „Proste sposoby na piękne ozdoby” zajęcia dla świetlica 



dzieci „Kanon” 

21-30.04.2017  

Międzynarodowe Dni Jazzu JAZZtrzębie 2017 
Organizator: Fundacja Harmonicznego Chaosu. 
Współorganizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury 

oraz Miejska Biblioteka Publiczna. 
Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków 

budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój oraz mecenasów 
kultury. 

 

25.04.2017 16.00 
„Z dzieciakami jest zabawa – to jest oczywista 

sprawa!” zajęcia integracyjne dla dzieci 
świetlica 

„Skarbnik” 

25.04.2017 16.30 „Kto rzuci więcej” turniej gier planszowych 
świetlica 

„Nastolatek” 

26.04.2017 16.00 
„Kolorowanki – odstresowanki” zajęcia 

plastyczne dla dzieci 

świetlica 

„Stryszek” 

26.04.2017 16.30 „Hop sa sa! Szukaj skarbów, gdzie się da!” 
świetlica 

„Iskierka” 

27.04.2017 15.30 
„Ze sportowym zacięciem” zajęcia 

sprawnościowe dla dzieci 
świetlica 
„Promyk” 

Cykl edukacyjny „Figle i wybryki w krainie plastyki” 

18.04.2017 11.00 „Kolorowe okno” 
świetlica 

„Skarbnik” 

18.04.2017 11.00 „Paski w roli głównej” 
świetlica 

„Nastolatek” 

18.04.2017 11.00 „Miniodbitki” 
świetlica 

„Iskierka” 

19.04.2017 16.00 „Barwna mozaika” 
świetlica 

„Stryszek” 

20.04.2017 15.30 „W świecie akwareli” 
świetlica 

„Promyk” 

25.04.2017 15.30 „Na kamieniu” 
świetlica 

„Astra” 

26.04.2017 16.00 „Kolaż z fantazją” 
świetlica 

„Kanon” 

Klub 55+ 

6.04.2017 17.00 
„Ozdoby wielkanocne z filcu” zajęcia  

rękodzielnicze 

klub 

„Metronom” 

13.04.2017 17.00 
„Jajko w roli głównej”  malowanie pisanek 

wielkanocnych 

20.04.2017 17.00 
„Rywalizacja na wesoło” wieczór gier 

towarzyskich 

27.04.2017 17.00 
„Rummikub – poznaj zasady i opanuj grę!” 

rozgrywki dla początkujących 

 
WYSTAWY 
GALERIA EPICENTRUM 
13.04-5.05.2017 wystawa fotografii Bartosza Chrysteczki „Eyjafjallajökull”  
 



Bartosz Chrysteczko, ma 18 lat i mieszka w Żorach. Jest uczniem technikum o kierunku 
informatycznym. Fotografią zajmuje się od najmłodszych lat. Szczególnie interesuje się odludnymi  
zakątkami świata, przyrodą i cudami natury.  
Na tej wystawie udamy się w podróż do krainy ognia i lodu… na  Islandię. Autor starał się uchwycić 
naturalne piękno islandzkiej przyrody, a zwłaszcza gejzerów, wulkanów, kociołków błotnych, pól 
lawowych i lodowców oraz zorzy polarnej.  
Wernisaż 12.04.2017 (środa) godz. 18.00 
 
Magazyn 22 
6.04 – 5.05.2017 wystawa Wiesławy Ostrowskiej – Hybrydowe „anatomie” w czasie i przestrzeni – 
grafika  
Inspiracją   dla artystki są przeżycia osobiste, zdarzenia w życiu, wspomnienia, refleksje, emocje, 
przeczucia,  wiąże się  z czasem i drogą w czasie, od siebie, przez siebie, do siebie, do innych.  
Wystawa  ta jest to swoistą podróżą w czasie i grą z czasem.  
Grą z czasem, obcowanie z pamięcią, emocjami, uczuciami pozostawiającymi różne ślady rysunkowe. 
Każda kreska, plama, ślad narzędzia to detal, wyraz określonych emocji, myśli, również ślad energii. 
Wiesława Ostrowska jest zafascynowana  sztuką i psychologią, które wzajemnie się przenikają 
i oddziałują na siebie. W obu obszarach dokonuje się ciągła przemiana.  
Wernisaż 6.04.2017 (czwartek) godz. 18.00 
 
GALERIA HISTORII MIASTA 
Od 7.04.2017„Żeglujemy z pasją. Historia żeglarstwa w Jastrzębiu-Zdroju” 
Wystawa prezentuje kilkudziesięcioletni dorobek jastrzębskich żeglarzy. Na wystawie będzie można 
zobaczyć: archiwalne zdjęcia, dokumenty, sprzęt i wyposażenie, puchary, pamiątki i kroniki.  
Wernisaż: 7.04.2017 godz. 17.00 
 
Wystawy stałe: 
„Chata śląska” 
„Historia węglem pisana” 
„Henryk Sławik z Szerokiej” 
„Moje M” 
 
W przypadku grup zorganizowanych konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna. 



Placówki MOK-u zapraszają: 
 
Miejski Ośrodek Kultury, Kino „Centrum” al. Piłsudskiego 27, sekretariat@mok.jastrzebie.pl, 
instruktorzy@mok.jastrzebie.pl 
tel. 32 47 17 924, 32 47 31012, faks 32 47 18 980 
 
Dom Zdrojowy ul. Witczaka 5, tel. 32 47 63 151, domzdrojowy@mok.jastrzebie.pl 
 
Galeria Historii Miasta ul. Witczaka 4, tel. 32 47 11 757, 501476574, ghm@mok.jastrzebie.pl 
poniedziałek – piątek w godz. 8.30 – 17.30 
 
Klub „Kaktus” ul. Katowicka 24, tel. 32 47 12 353, klub.kaktus@mok.jastrzebie.pl  
poniedziałek – piątek w godz. 11.00 – 19.00 
 
Klub „Metronom” ul. Opolska paw. 722, tel. 32 47 11 765, klub.metronom@mok.jastrzebie.pl 
środa, piątek w godz.12.00 – 20.00; poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 14.00 – 20.00  
 
Świetlica „Astra” os. 1000-lecia 15, tel. 32 47 64 497,swietlica.astra@mok.jastrzebie.pl 
poniedziałek, środa, piątek w godz.11.00 – 19.00; wtorek, czwartek w godz. 13.00 – 19.00 
 
Świetlica „Iskierka" ul. Ruchu Oporu 2, tel. 32 47 38 432, swietlica.iskierka@mok.jastrzebie.pl  
poniedziałek, środa, piątek w godz. 11.00 – 19.00; wtorek, czwartek w godz. 13.00 – 19.00 
 
Świetlica „Kanon” ul. Zielona 17, tel. 32 47 30 253, swietlica.kanon@mok.jastrzebie.pl    
poniedziałek, środa, piątek w godz. 11.00 – 19.00; wtorek, czwartek w godz. 13.00 – 19.00 
 
Świetlica „Nastolatek” ul. Turystyczna 43, tel. 32 47 37 704, swietlica.nastolatek@mok.jastrzebie.pl 
poniedziałek, środa, piątek w godz.11.00 – 19.00; wtorek, czwartek w godz. 13.00 – 19.00 
 
Świetlica „Promyk” ul. Gagarina 116, tel. 32 47 01 052, swietlica.promyk@mok.jastrzebie.pl 
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 10.00 – 18.00, wtorek w godz. 14.00 – 18.00 
 
Świetlica „Skarbnik” ul. Wielkopolska 65, tel. 32 47 37 705, swietlica.skarbnik@mok.jastrzebie.pl 
poniedziałek, środa, piątek w godz. 11.00 – 19.00, wtorek, czwartek w godz. 13.00 – 19.00 
 
Świetlica „Stryszek” ul. Cieszyńska 101, Dom Sołecki Ruptawa, tel. 32 47 08 721, 
swietlica.stryszek@mok.jastrzebie.pl  
poniedziałek, środa, piątek w godz. 11.00 – 19.00, wtorek, czwartek w godz. 13.00 – 19.00 
 
Modelarnia ul. Krakowska 1, tel. 32 47 37 706 
poniedziałek, czwartek w godz. 16.00 – 19.00, środa w godz. 15.00 – 19.00 
 
Zespół Folklorystyczny „Druga Młodość” spotkania w czwartki o godz. 17.00 w Domu Kultury 
w Szerokiej 
 


