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

DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE 

3.09.2017 16.00 

Piknik w PRL-u 
W programie m.in: koncerty kapeli Śląskie Bajery, 
zespołów „Czerwone i Czarne“ i „Oddział  
Zamknięty”, przejażdżki autobusem „ogórek“ czy 
milicyjną Wołgą.  

Wstęp wolny 

parking przed 
kinem 

„Centrum” 

5.09.2017 16.00 „Liściaste zwierzaki” zajęcia plastyczne 
świetlica 
„Astra” 

5.09.2017 16.30 „Pociągiem po Europie” gra edukacyjna 
świetlica 

„Nastolatek” 

5.09.2017 16.30 „Wspomnienie lata” zajęcia plastyczne 
świetlica 

„Skarbnik” 

6.09.2017 16.00 
„Biedroneczki są w kropeczki” zajęcia plastyczne 

dla dzieci 
świetlica 

„Stryszek” 

6.09.2017 16.30 Turniej piłkarzyków stołowych 
świetlica 
„Iskierka” 

10.09.2017 15.00 
XIX Jastrzębskie Dni Promocji Zdrowia 

Impreza współorganizowana z UM Jastrzębie-
Zdrój 

Park Zdrojowy 

12.09.2017 16.00 „Wiewióreczka ruda chowa zapasy na zimowe 
czasy” zajęcia plastyczne 

świetlica 
„Astra” 

12.09.2017 16.30 „Piłka jest jedna a bramki są dwie” turniej świetlica 
„Nastolatek” 

12.09.2017 16.30 „Blokuj swoje terytorium” gra planszowa świetlica 
„Skarbnik” 

13.09.2017 16.00 „Dla każdego coś ciekawego” turniej dla dzieci 
świetlica 
„Kanon” 

13.09.2017 16.30 „Bingo” zabawa zespołowa 
świetlica 
„Iskierka” 

15.09.2017 16.00 „Piłkarskie emocje” turniej piłkarzyków stołowych 
świetlica 

„Stryszek” 

19.09.2017 16.00 „Bo muchomor,  każdy przyzna, to najgorsza jest 
trucizna” zajęcia plastyczne 

świetlica 
„Astra” 

19.09.2017 16.30 „Kto kombinuje, ten się lepiej czuje” konkurs świetlica 
„Nastolatek” 

19.09.2017 16.30 „Tęczowe potwory” zajęcia plastyczne dla dzieci świetlica 
„Skarbnik” 

20.09.2017 16.00 „Zabawy z filcem” zajęcia plastyczne 
świetlica 
„Kanon” 

20.09.2017 16.30 „Mała rzecz a cieszy” dekoracje ze sznurka 
świetlica 
„Iskierka” 

22.09.2017 16.00 „Leśne zwierzęta” zajęcia techniczne dla dzieci 
świetlica 

„Stryszek” 

23.09.2017 18.00 
Kinoteatr MUMIO 

„Welcome Home Boys” 
kino 

„Centrum” 



Bilety w cenie 50 zł do nabycia w kasie kina oraz 
stronę www.mok.jastrzebie.pl 

24.09.2017 14.00 

Teatr rodzinny 
„PLASTUSIOWY PAMIĘTNIK I PLAMY” 

Bilety w cenie 8 zł do nabycia w kasie kina oraz 
przez stronę www.mok.jastrzebie.pl 

kino 
„Centrum” 

26.09.2017 16.00 „Zwiększ szansę na wygraną”  rozgrywki 
w Dobble 

świetlica 
„Astra” 

26.09.2017 16.30 „Ozdobne liście” konkurs plastyczny świetlica 
„Nastolatek” 

26.09.2017 16.30 „Karty na stół” turniej gry w Dobble świetlica 
„Skarbnik” 

27.09.2017 16.00 Turniej piłkarzyków stołowych dla dzieci 
świetlica 
„Kanon” 

27.09.2017 16.00 „Polowanie na robale” świetlicowy turniej gier 
dla dzieci 

świetlica 
„Stryszek” 

27.09.2017 16.30 „Bystre oko” turniej dla dzieci 
świetlica 
„Iskierka” 

Klub 55+ 
7.09.2017 17.00 Spotkanie organizacyjne 

klub 
„Metronom” 

13.09.2017 17.00 
„Niepowtarzalne zakładki do książek” zajęcia 

plastyczne 
21.09.2017 17.00 „Muzyczne wspomnienia” wieczór karaoke 

28.09.2017 17.00 
„Gry towarzyskie sprzed lat” stolikowe potyczki 

i zabawy 
Spotkania organizacyjne 

4.09.2017 16.00 Modelarnia, ul. Krakowska 1 klub „Kaktus” 

4.09.2017 16.00 Zajęcia wokalne (7-17 lat) klub 
„Metronom” 

4.09.2017 
16.00 Zajęcia taneczno-ruchowe (4-10 lat) 

grupa początkująca klub „Kaktus” 
16.45 Zajęcia taneczno-ruchowe (4-10 lat) 

grupa średniozaawansowana 
4.09.2017 16.30 Taniec towarzyski dla dzieci solo (6-10- lat) MOK 

4.09.2017 17.00 Zespół Teatralny „Złota Gęś”  
dla dzieci od 9 lat i młodzieży  

4.09.2017 17.00 Pracownia plastyczna Dom Zdrojowy 
4.09.2017 17.00 Zajęcia wokalne dla młodzieży klub „Kaktus” 
4.09.2017 18.00 ZUMBA (od 15 lat) MOK 

4.09.2017 20.15 Taniec towarzyski dla dorosłych 
 I grupa zaawansowana klub „Kaktus” 

5.09.2017 16.00 Taniec towarzyski (10-15 lat) 
grupa średniozaawansowana klub „Kaktus” 

5.09.2017 17.00 Nauka tańca irlandzkiego „Cailins” Dom Zdrojowy 
5.09.2017 17.00 Taniec towarzyski dla solistek (13-25 lat) klub „Kaktus” 
5.09.2017 17.00 Nauka gry na keyboardzie klub „Kaktus” 
5.09.2017 17.30 Aerobik (od 15 lat) klub „Kaktus” 
5.09.2017 19.00 Aerobik (od 15 lat) MOK 
5.09.2017 19.30 Taniec towarzyski dla dorosłych klub „Kaktus” 



 II grupa zaawansowana 

5.09.2017 20.30 Nauka tańca towarzyskiego 
grupa turniejowa klub „Kaktus” 

6.09.2017 15.00 Gry bitewne dla młodzieży i dorosłych ul. 
Krakowska 1 

6.09.2017 16.00 Zajęcia taneczno-ruchowe (7-10 lat) klub „Kaktus” 
6.09.2017 17.30 Hip-Hop (10-15 lat) klub „Kaktus” 
6.09.2017 19.30 Ladies Latino Fever – solo (od 20 lat) MOK 

7.09.2017 16.00 Taniec towarzyski dla dzieci (6-9 lat) 
grupa średniozaawansowana klub „Kaktus” 

7.09.2017 20.15 Taniec towarzyski dla dorosłych 
grupa początkująca klub „Kaktus” 

8.09.2017 
16.00 Breakdance 

grupa początkująca klub „Kaktus” 
16.45 Breakdance 

grupa zaawansowana 

8.09.2017 17.00 Teatr Monitoring 
dla młodzieży o 17 lat i dorosłych 

Dom Zdrojowy 

2.10.2017 17.00 Studium Rysunki i Grafiki MOK 
5.10.2017 17.05 Tai-Chi MOK 

 

WYSTAWY 
GALERIA EPICENTRUM  
Od 8.09.2017 Wystawa malarstwa Magdaleny Barczyk-Kurus i Łukasza Kolmana pt.: „MISTERIUM 
ŚWIATŁA” 
Tytuł ten, stał się punktem wyjścia i łącznikiem dwóch postaw artystycznych. Pomimo skrajnie 
różnych światów, z których czerpiemy inspiracje – sacrum i profanum, nasze malarstwo dąży do 
jednego – do ukazania światła. Samo słowo „misterium”, kojarzące się głównie ze sferą sakralną, 
przełożyliśmy na zjawisko światła. Poszukiwanie go, badanie, zgłębianie jego tajemnic – można 
przyrównać niejako do kultu, w którym światło staje się swoistym „misterium” artysty. Jednak 
pomimo swojej pozornej świeckości, światło nie jest dla nas jedynie zwykłym promieniem świetlnym. 
Jest stworzeniem świata, tym, co decyduje o istnieniu wszechrzeczy, ponieważ bez niego byłaby 
nicość. Posiada w sobie pierwiastek boskości i tak je traktujemy.  
Wernisaż 8.09.207 godz. 18.00 
 
Magdalena Barczyk-Kurus 
Ukończyła studia na wydziale artystycznym Akademii im. J. Długosza w Częstochowie w pracowni 
prof. Wernera Lubosa. Działa w Stowarzyszeniu Historycznym Reduta Częstochowa. Oprócz sztuki 
interesuje się historią i zabytkami Częstochowy, nad którymi prowadzi badania. 
 
Łukasz Kolman  
Absolwent Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Wydziału Wychowania Dyplom 
z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. Leona Macieja. Należy do artystów zrzeszonych na 
stronie internetowej ARTlock.pl. Obecnie zajmuje się malarstwem, rysunkiem, oraz sztuką komiksu. 
 
 
GALERIA HISTORII MIASTA 
Od 8.09.2017 „Historia jastrzębskiego boksu”  
Założona w 1965 r. sekcja bokserska w ciągu zaledwie dekady wspięła się na wyżyny polskiego boksu. 
Drużynowe Mistrzostwo Polski, Puchar Polski, około stu medali Indywidualnych Mistrzostw Polski, 
niezliczone medale wywalczone podczas turniejów, wreszcie medale Mistrzostw Europy i jedyny jak 



dotąd w polskim pięściarstwie złoty medal Mistrzostw Świata zdobyty przez Henryka Średnickiego - 
to tylko najważniejsze trofea wywalczone przez zawodników jastrzębskiego klubu. Wystawa ma 
przypomnieć o wspaniałych tradycjach i osiągnięciach jastrzębskiego pięściarstwa oraz przywrócić mu 
należne miejsce w świadomości mieszkańców Jastrzębia i Górnego Śląska. 
Wernisaż 8.09.2017 godz. 17.00 
 
Wystawy stałe: 
„Chata śląska” 
„Historia węglem pisana” 
„Miasto Młodości, Pracy, Pokoju” 
„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 
poniedziałek, piątek w godz.12.00 – 20.00; wtorek, środa, 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 
 
W dni wolne od nauki szkolnej świetlice Miejskiego Ośrodka Kultury będą czynne w godz. 8.00-16.00 


