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

DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE

1.06.2017 15.30
„Odlotowe konkurencje sportowe” gry i zabawy

dla dzieci

świetlica

Promyk

1.06.2017 16.00
„Wakacyjne marzenia” konkurs  plastyczny –

impreza współorganizowana z zarządem osiedla
1000-lecia w Szerokiej

świetlica Astra

4.06.2017 15.00

DZIEŃ DZIECKA
W programie:

- MACIEJ POL – pokaz iluzji i magii
- GWARDIA GRYFA – spektakl „Cztery żywioły”,

pokaz chorągwiarzy i tancerzy
Ponadto:  Szczudlarze, bańki mydlane, malowanie
twarzy; prezentacja jastrzębskich talentów; pokaz

tańca breakdance i tańca irlandzkiego; gry
i konkursy z nagrodami; pokaz psich sztuczek;
dyskoteka pod chmurką; zabawy rekreacyjno -

sportowe

Park Zdrojowy

5.06.2017 14.30
„Jastrzębskie zagadki dla świetlicowej gromadki”

konkurs wiedzy dla dzieci
świetlica
Stryszek

5.06.2017 16.30
„Dni Jastrzębia – kto wie więcej? Kto pamięta?”

quiz wiedzy o Jastrzębiu-Zdroju dla dzieci
świetlica
Skarbnik

6.06.2017 16.00
„Jastrzębskimi szlakami razem z dzieciakami –

praca z mapą Jastrzębia- Zdroju” zajęcia
edukacyjne

świetlica Astra

6.06.2017 16.30
„Jastrząbek w kolorowej odsłonie”  konkurs

plastyczny

świetlica

Nastolatek

6.06.2017 16.30
„Jastrząbek w kolorowej odsłonie” konkurs

plastyczny dla dzieci

świetlica

Skarbnik

7.06.2017 15.30
„Turysto drogi, warto zawitać w nasze progi”

konkurs plastyczny dla dzieci na plakat promujący
miasto Jastrzębie-Zdrój

świetlica

Promyk

7.06.2017 16.00
„Spacer po moim mieście – album o Jastrzębiu”

konkurs plastyczny. Zapisy w świetlicy, ilość miejsc
ograniczona

świetlica

Kanon

7.06.2017 16.30
„Tu wszyscy mieszkamy – o Jastrzębiu słów kilka”

prezentacja multimedialna o Jastrzębiu-Zdroju

świetlica

Iskierka

8.06.2017 10.00
„Świat według Czochera” spotkanie z

brzuchomówcą
Bilety w cenie 10 zł do nabycia w klubie Kaktus

kino Centrum

8.06.2017 15.30
„Dni Jastrzębia-kto da więcej? Kto pamięta?” quiz

wiedzy o Jastrzębiu-Zdroju

świetlica

Promyk

8.06.2017 16.00
„Jastrzębskie zagadki dla świetlicowej gromadki”
konkurs dla dzieci. Zapisy w świetlicy, ilość miejsc

ograniczona

świetlica

Kanon

8.06.2017 16.30
„Moja świetlica w wehikule czasu” zajęcia

edukacyjno-plastyczne dla dzieci

świetlica

Iskierka

9.06.2017 16.00
„Jastrząbek w kolorowej odsłonie”  konkurs

plastyczny dla dzieci
świetlica Astra

9.06.2017 16.00 „Oto gra dla każdego w bystrzaka jastrzębskiego!”
rozgrywki dla dzieci w grę planszową o Jastrzębiu

świetlica



– Zdroju Stryszek

9.06.2017 16.30
„Moja świetlica w wehikule czasu” zajęcia

edukacyjno-plastyczne

świetlica

Nastolatek

9.06.2017 17.00

W ramach „IV Pikniku w kurorcie” odbędzie się
promocja albumu z serii Perły Jastrzębskiej

Architektury: „Letnisko Oficerskie”. 
Siódma część kolekcji opisuje historię jednego z

najpiękniejszych jastrzębskich pensjonatów,
noszącego nazwy „Letniska Oficerskiego”,

„Nowych Łazienek Parkowych” i „Górnika”.
Podczas promocji będzie możliwość zakupienia

nowego wydawnictwa MOK

Galeria

Historii Miasta

11.06.2017 16.30

DNI JASTRZĘBIA-ZDROJU
W programie: SIKORSCY, KOVALCZYK, ROMUALN

LIPKO I GOŚCIE, MICHAŁ SZPAK
Szczegóły na oddzielnych plakatach, stronach

internetowych i Facebooku

Stadion

Miejski

13.06.2017 16.00 „Zaczarowane koraliki” zajęcia techniczne świetlica Astra

13.06.2017 16.30
„Ortograficzna krzyżówka - żeby była mądra

główka” konkurs

świetlica

Nastolatek

14.06.2017 16.30 „Kolorowy świat” zabawy zespołowe
świetlica
Iskierka

18.06.2017 11.00
„Nasze Pasje” 

Prezentacja sekcji działających w MOK i klubie
Kaktus

kino Centrum

20.06.2017 17.30 Popisy gry na keyboardzie sekcji z klubu Kaktus
taras Domu
Zdrojowego

21.06.2017 17.30 Popisy sekcji wokalnej klubu Metronom
klub

Metronom

22.06.2017 17.30 Popisy sekcji wokalnej klubu Kaktus

Muszla
koncertowa

w Parku
Zdrojowym

28.06.2017 10.30
„Robimy Pana Gniotka”  zajęcia techniczne dla

dzieci
świetlica
Stryszek

Cykl edukacyjny „Figle i wybryki w krainie plastyki”

13.06.2017 16.00 „Barwna mozaika”
świetlica

Skarbnik

14.06.2017 16.00 „Kolorowe okno”
świetlica

Kanon

20.06.2017 16.00 „Kolaż z fantazją” świetlica Astra

21.06.2017 16.00 „W świecie akwareli”
świetlica

Stryszek

21.06.2017 16.30 „Paski w roli głównej”
świetlica

Iskierka

22.06.2017 15.30 „Miniodbitki”
świetlica

Promyk

27.06.2017 11.00 „Na kamieniu”
świetlica

Nastolatek

Klub 55+

1.06.2017 17.00 „Niezawodna pamięć” gry, zagadki logiczne klub



i konkursy

Metronom
8.06.2017 17.00 „Relaks z mandalą” zabawa plastyczna

22.06.2017 17.00 „Quizowe wyzwania” konkurs wiedzy ogólnej

29.06.2017 17.00 „Łut szczęścia i refleks” rozgrywki bingo

W dni wolne od nauki szkolnej świetlice Miejskiego Ośrodka Kultury czynne będą w godzinach 8.00-

16.00.

ZAPOWIEDZI:
4,11,18,25.07.2017 Wyplatany PARKING SZTUKI. Warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

WYSTAWY
GALERIA EPICENTRUM
Do 30.06.2017 Wystawa GRY W PRZESTRZENI tkanina z Centralnego Muzeum Włókiennictwa 
w Łodzi na której eksponowane są prace artystów z AUSTRII, CHORWACJI, SŁOWENII, USA oraz 
POLSKI.

Ekspozycja  w  Galerii  „Epicentrum”  przedstawia  16  tkackich  prac,  których  wyraz  artystyczny
determinuje  trzeci  wymiar.  Różnorodne  kompozycje  –  abstrakcyjne  i  figuratywne,  wykorzystują,
niekiedy w nowatorski sposób, tradycyjne tekstylne techniki: tkackiego przeplotu, wiązania, szycia,
haftu, koronki, malarstwa i druku na tkaninie i dzisiejszym językiem sztuki komentują współczesność.
Są wśród nich reliefy, jak skupiony na relacjach koloru i światła w tkackich strukturach gobelin Adeli
Szwai,  są  asamblaże:  Anny  Buczkowskiej  i  Mariana  Stępaka,  z  symbolicznymi  „cytatami”  –
materialnymi  fragmentami  codzienności,  spetryfikowanymi  w  dziele  sztuki,  wreszcie  są  pełne,
trójwymiarowe  rzeźby,  jak  przestrzenna  kompozycja  „Tanatos”  Wojciecha  Sadleya  –  jednego
z najwybitniejszych  współczesnych  polskich  artystów,  współtwórcy  polskiej  szkoły  tkaniny.  Wśród
obiektów w sposób czytelny tekstylnych – stosujących przeplot i  włókniste surowce – znalazła się
zaskakująco odrębna, rzeźbiarska kompozycja Amerykanki węgierskiego pochodzenia, Gyongy Laky,
wyróżniona w 2004 roku na najważniejszej obecnie światowej tkackiej wystawie – organizowanym od
początku lat 70. XX w. przez Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Międzynarodowym Triennale
Tkaniny. Wybrane z muzealnej kolekcji eksponaty wskazują na wielość możliwości i  atrakcyjność „gier
w przestrzeni” z użyciem tkackiego medium. 

Magazyn 22
Do 30.06.2017 wystawa Kariny Czernek  USZYJĘ SIEBIE ODNOWA. 
Zaprezentowane   prace  wykonane  są  w  technice  własnej,  dzięki  której  osiąga  efekt  przenikania
płaszczyzn.  Po  przez  zastosowanie  w  swoich  obrazach  nakładanych  na  siebie  półprzeźroczystych
tkanin, które poddaje obróbce malarsko-hafciarskiej, uzyskuje efekt bliski miękkości i dekoracyjności
tkaniny. Twórczyni bawi się łączeniem technik, zacieraniem granic pomiędzy malarstwem i szeroko
pojętą tkaniną, eksperymentuje, poszukuje nowych rozwiązań.

GALERIA HISTORII MIASTA
2.06 – 1.09.2017 „Bad Jastrzemb - śląski kurort w czasach pruskich”
Wystawa  opowiada  o  najdawniejszym  okresie  działalności  jastrzębskiego  uzdrowiska.  Prezentuje
dokonania założyciela kurortu hrabiego Feliksa von Koenigsdorff oraz dr. Mikołaja Witczaka. Liczne
pocztówki, zdjęcia, mapy i ryciny pozwalają odtworzyć urokliwą zabudowę oraz atmosferę uzdrowiska
noszącego w czasach pruskich nazwę Bad Jastrzemb.
Wernisaż 2.06.2017  godz. 17:00. 

Wystawy stałe:
„Chata śląska”
„Historia węglem pisana”



„Miasto Młodości, Pracy, Pokoju”
„Henryk Sławik z Szerokiej”
„Moje M”

Galeria Historii Miasta czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.30 

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


