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

DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE

6.11.2017 17.00
Klubowy konkurs modelarski – rozstrzygnięcie

konkursu i wręczenie nagród

Modelarnia,

ul. Krakowska

1

7.11.2017 16.00
„Parasolki rozłożone, nad głowami roztańczone”

zajęcia plastyczne

świetlica

„Astra”

7.11.2017 16.00
„Sprawnościowe potyczki” zabawy integracyjne

dla dzieci

świetlica

„Skarbnik”

7.11.2017 16.30 „Kalambury na dzień ponury” zajęcia logiczne
świetlica

„Nastolatek”

8.11.2017 16.00 „Jesienne piękno” konkurs plastyczny
świetlica

„Kanon”

9.11.2017 15.00 „Świetlicowe szarady” łamigłówki dla dzieci
świetlica

„Promyk”

9.11.2017 16.00
„Moja ulubiona postać z bajki” zabawa

edukacyjna

świetlica

„Iskierka”

10.11.2017 16.00
„Idzie jeż, mały zwierz” zajęcia plastyczne dla

dzieci

świetlica

„Stryszek”

11.11.2017 17.00

Narodowe Święto Niepodległości
Widowisko słowno-muzyczne w wykonaniu

Kameralistów Orkiestry im. Arcyksiężnej Marii
Krystyny Habsburg, solistów: Agnieszki

Zabrzeskiej (sopran) i Sylwestra Targosza-Szalonka
(tenor) oraz chóru Modus Vivendi Cameris.

Bilety w cenie 10 zł do nabycia online na stronie
www.mok.jastrzebie.pl 

oraz w kasie kina Centrum

kino

„Centrum”

14.11.2017 16.00 „Kasztaniaki – potworniaki” zajęcia plastyczne
świetlica

„Astra”

14.11.2017 16.30 „Turniej piłkarzyków stołowych”
świetlica

„Nastolatek”

15.11.2017 16.00 „Głowa pełna pomysłów” zajęcia dla dzieci
świetlica

„Kanon”

16.11.2017 15.00
„Jeżyki z jesiennego lasu” zajęcia plastyczne dla

dzieci

świetlica

„Promyk”

16.11.2017 16.00 „Jesienne zagadki” turniej pytań dla dzieci
świetlica
„Iskierka”

21.11.2017 16.00
„Mały jeżyk łakomczuszek, co ma słabość do

jabłuszek” zajęcia plastyczne
świetlica
„Astra”

21.11.2017 16.00 „Tajemnicze opowieści” rozgrywki w Dixit
świetlica

„Skarbnik”

22.11.2017 16.00
„Dobrze się bawimy i nagrody łowimy” zajęcia dla

dzieci

świetlica

„Kanon”

22.11.2017 16.00 „W jesienny klimacie” zajęcia plastyczne dla dzieci
świetlica

„Stryszek”

23.11.2017 15.00 „Liczbowe podchody” turniej Rummikuba świetlica



„Promyk”

24.11.2017 17.00

Konkurs kaligrafii dla uczniów szkół

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób

dorosłych – rozstrzygnięcie i wręczenie nagród

klub „Kaktus”

25.11.2017

25. Konkurs Piosenki Poetyckiej „Jastrzębskie

śpiewania” kino

„Centrum”
10.00 Przesłuchania konkursowe – wstęp bezpłatny

19.00
Koncert KORTEZ TRIO – bilety w cenie 50 zł do 12 
listopada i 60 zł od 13 listopada 2017 r.

28.11.2017 16.00
„Oczka czarne, dwa węgielki – nos z marchewki

nie za wielki” zajęcia plastyczne
świetlica

„Skarbnik”

28.11.2017 16.30 „Bez zasad ani rusz” turniej gier planszowych
świetlica

„Nastolatek”

29.11.2017 16.00
„Projektujemy wnętrza” zajęcia techniczne dla

dzieci
świetlica

„Stryszek”

30.11.2017 16.00 „Papierowy ćwir-ćwir” zabawa plastyczna
świetlica
„Iskierka”

Cykl edukacyjne „Kreatywny recycling”

14.11.2017 16.00 „Skarpetkowy zawrót głowy”
świetlica

„Skarbnik”

15.11.2017 16.00 „Kartonowy design”
świetlica

„Stryszek”

21.11.2017 16.30 „Kreacje z odzysku”
świetlica

„Nastolatek”

23.11.2017 16.00 „Wyrolowani”
świetlica
„Iskierka”

28.11.2017 16.00 „Szklany blask”
świetlica

„Astra”

29.11.2017 16.00 „Plastyczne butelkowanie”
świetlica

„Kanon”

30.11.2017 15.00 „Papieromania”
świetlica

„Promyk”

Klub 55+

9.11.2017 17.00
„Zdobądź punkty dla grupy” quizy, gry i zabawy

zespołowe klub

„Metronom”
16.11.2017 17.00 „Pachnące świeczniki” zajęcia rękodzielnicze

23.11.2017 17.00 „Fantazyjne breloki” zajęcia manualne

30.11.2017 17.00 „Andrzejkowe zwyczaje” wieczór wróżb i zabaw

WYSTAWY
GALERIA EPICENTRUM 
27.10-30.11.2017 wystawy w ramach VII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej:  
„Trzecie oko” Kamila Myszkowskiego oraz „Lux in Tenebris” Krzysztofa Szlapy.
„Trzecie oko” to opowieść o tym, jak człowiek, przez własne doświadczenie i  sposób patrzenia na
rzeczywistość,  wyrabia  sobie  inną wizję  otaczającego go  świata.  Myszkowski  porządkuje  wystawę
w formę swoistej wędrówki, w którą wpisuje własną osobę. Autoportrety zwracają uwagę na obecny
w każdej fotografii pierwiastek artysty. „Trzecie oko daje mi możliwość wędrówki, którą odbywam za
pośrednictwem  promienia  słońca.  Rejestruję  podróż  na  papierze  światłoczułym  aby  mieć  dowód
odwiedzanych krain. Trzecie oko daje możliwość zatrzymania czasu i wrócenia do konkretnych chwil
w dowolnym momencie. Trzecie oko pozwala mi widzieć świat innym niż się wydaje.”  – podkreśla
Kamil Myszkowski, autor wystawy.



Krzysztof Szlapa swoją wystawą kontynuuje rozważania dotyczące metaforycznych znaczeń światła
rozpoczęte podczas 6 edycji OFFO (w wystawie „Ustąp mi słońca”). Tym razem jednak równoważną
rolę odgrywa brak światła. „Lux in Tenebris” czyli „Światło w Ciemności” to badanie tajemniczej relacji
pomiędzy tymi dwoma stanami bez wartościowania ich. Na zdjęciach obok słonecznych rozbłysków
pojawiają się symboliczne motywy (poroże, sierść, piła) odsyłające do pierwotnych bytów w objęciach
mrocznej winiety. Tłem dla przedmiotów są elementy natury ożywionej (drzewa, paprocie) a także
otoczenie lasu, jaskini,  chmur.  Wystawa zostanie wzbogacona o symboliczną instalację zawierającą
obiekt najczęściej pojawiający się na zdjęciach – głowę. Prace powstawały w sposób intuicyjny, bez
z góry  narzuconego  planu  i  nie  są  ostateczną  konkluzją  a  jedynie  pragnieniem  zbliżenia  się  do
Tajemnicy.
Wstęp wolny

MAGAZYN 22
27.10-30.11.2017 VII edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii „OFFO Objazdowe”
W ramach festiwalu:  cykl fotografii otworkowych  Tomasza Warzyńskiego „muganawa” oraz zdjęcia
artystów z Polski i zagranicy.

GALERIA HISTORII MIASTA
24.11.2017-24.02.2018 Wspomnienie jest wartością. Linoryty Rudolfa Riedla. 
Rudolf Riedel urodził się w 1941 roku w Katowicach. Jego przygoda z grafiką rozpoczęła się w ognisku
działającym przy Liceum Plastycznym w Katowicach, gdzie nauczył się linorytu od Stefana Suberlaka
i Mariana Wyrożemskiego. W swoich czarno-białych pracach ukazywał to, co go otaczało: fedrunek
i grubę, familoki i hołdy, lauby, festyny i orkiestry górnicze, starzyków i bajtli, werbusów, gołymbiorzy i
szkaciorzy. Tworząc, starał się zachować niezależność myślenia. W latach 1969-74 pracował na KWK
„Zofiówka” w charakterze dekoratora. W tym też okresie powstało wiele prac o tematyce górniczej. W
1989 roku Riedel przeprowadził się do Niemiec, gdzie mieszka i tworzy do dnia dzisiejszego. 
Na  wystawie  będzie  można  zobaczyć  kilkadziesiąt  prac  artysty  ze  zbiorów  Stanisława  Gerarda
Trefonia. 
Wernisaż 24.11.2017 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
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. Rostków 7, tel. 32 47 01 052, swietlica.promyk@mok.jastrzebie.pl
poniedziałek, środa, piątek w godz.11.00 – 19.00; wtorek, czwartek w godz. 13.00 – 19.00

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


