
Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju – marzec 2018 r.  
 

DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE 

6.03.2018 16.00 „Tik tak bum” gra dla dzieci 
świetlica 

„Skarbnik” 

6.03.2018 16.30 „Sprawdź czy to masz” zajęcia integracyjne 
świetlica 

„Nastolatek” 

7.03.2018 16.00 „Akademia pomysłów” konkurs plastyczny 
świetlica 
„Kanon” 

7.0-3.2018 16.00 
„Tęczowa wyobraźnia” zajęcia plastyczne dla 

dzieci 
świetlica 

„Stryszek” 

7.03.2018 19.00 

Koncert zespołu  
„SZEPTY” Proste historie 

Bilety w cenie 15 złotych do nabycia w kasie kina 
Centrum, online na stronie 

www.mok.jastrzebie.pl oraz przed koncertem 
w Domu Zdrojowym  

Dom Zdrojowy 

 

10.03.2018 18.00 

Koncert EDYTY GEPPERT 
Bilety w cenie 60 zł do 28 lutego i 70 zł od 

1 marca do nabycia w kasie kina oraz online na 
stronie www.mok.jastrzebie.pl i Kupbilecik.pl 

kino 
„Centrum” 

12.03.2018 14.30 „Trening pamięciowy” quiz dla dzieci 
świetlica 
„Promyk” 

13.03.2018 16.00 „Koszyczki na stoliczki” zajęcia techniczne 
świetlica 
„Astra” 

13.03.2018 16.30 „FIFA 18” turniej gier telewizyjnych 
świetlica 

„Nastolatek” 

14.03.2018 16.30 „Przebiegły jak lis” turniej Connect 4 
świetlica 
„Iskierka” 

19.03.2018 14.30 „Filcowe zajączki” zajęcia plastyczne dla dzieci 
świetlica 
„Promyk” 

20.03.2018 16.00 
„Dekorację ze styropianowych jaj stworzy każdy 

sam” 
świetlica 
„Astra” 

20.03.2018 16.00 „Zagadki na okrągło” turniej dla dzieci 
świetlica 

„Skarbnik” 

20.03.2018 16.30 „Wszystkie kolory wiosny”  zabawy z plastyką 
świetlica 

„Nastolatek” 

21.03.2018 16.00 „U progu wiosny” konkurs plastyczny 
świetlica 
„Kanon” 

21.03.2018 16.00 
„Idzie piękna pani z jasnymi włosami, w zielonej 
sukience, wyszytej kwiatami” zajęcia plastyczne 

dla dzieci 

świetlica 
„Stryszek” 

21.03.2018 16.30 „Odkrywam świat” zajęcia edukacyjne 
świetlica 
„Iskierka” 

22.03.2018 10.00 
XIV Integracyjny Festiwal Poezji Dziecięcej 

„Wesołe strofy” 
kino 

„Centrum” 

 

23-25.03.2018  
JARMARK WIELKANOCNY 

Szczegóły na stronie internetowej MOK 
www.mok.jastrzebie.pl 

parking przed 
MOK-iem 

26.03.2018 14.30 „Wielkanocne inspiracje” konkurs plastyczny świetlica 



„Promyk” 

27.03.2018 16.00 „Gipsowe pisanki” zajęcia plastyczne 
świetlica 
„Astra” 

27.03.2018 16.00 „Wielkanocne co nie co” zajęcia plastyczne 
świetlica 

„Skarbnik” 

27.03.2017 16.30 
„Wielkanocne życzenia”  konkurs plastyczny na 

kartkę świąteczna 
świetlica 

„Nastolatek” 

28.03.2018 16.00 
„Pisanki, pisanki, jajka kolorowe” konkurs 

plastyczny 
świetlica 
„Kanon” 

28.03.2018 16.00 
„Wielkanocne dekoracje” zajęcia techniczne dla 

dzieci 
świetlica 

„Stryszek” 

28.03.2018 16.30 
„Wiosenne przebudzenie” zabawy plastyczne dla 

dzieci 
świetlica 
„Iskierka” 

Cykl edukacyjny „kreatywny recycling” 

5.03.2018 14.30 „Skarpetkowy zawrót głowy”  
świetlica 
„Promyk” 

6.03.2018 16.00 „Plastyczne butelkowanie” 
świetlica 
„Astra” 

7.03.2018 16.30 „Szklany blask” 
świetlica 
„Iskierka” 

13.03.2018 16.00 „Kartonowy design” 
świetlica 

„Skarbnik” 

14.03.2018 16.00 „Kreacje z odzysku” 
świetlica 
„Kanon” 

14.03.2018 16.00 „Wyrolowani” 
świetlica 

„Stryszek” 

Klub 55+ 

1.03.2018 17.00 „Sposób na relaks” drapane obrazki, quizy i gry 

klub 

„Metronom” 

8.03.2018 17.00 „12 typów kobiecej urody” spotkanie z wizażystką 

15.03.2018 17.00 
„Pomysł na wielkanocną pisankę” zajęcia 

rękodzielnicze 

22.03.2018 17.00 
„Ozdoby wielkanocne na piku” zajęcia 

rękodzielnicze 

 
WYSTAWY 
GALERIA EPICENTRUM 
9-30.03.2018 wystawa Małgorzaty Zduńczyk pt. „ANASIA – dziewczyna z Kilimandżaro” 
Autorka wystawy urodziła się i dorastała w Jastrzębiu Zdroju, w rodzinie fotografów. Ukończyła studia 
na wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracując przez kilka lat 
w różnych korporacjach, uświadomiła sobie jednak, że bliższa jej jest fotografia niż ekonomia.  
Naukę fotografii pobierała już w dzieciństwie, w zakładzie fotograficznym rodziców (w zawodzie 
praktykowali ponad 30 lat), a następnie w Związku Polskich Artystów Fotografików, New York 
Institute of Photography, Warszawskiej Szkole Fotografii oraz Prywatnej Akademii Tomasza 
Tomaszewskiego. 
Obecnym jej mentorem jest Anna Wolska – kurator, fotograf i malarka. 
Wernisaż 9.03.2018 godz. 18.00 
 
GALERIA HISTORII MIASTA 
15.02-27.04.2018 Wystawa „Dorastanie w młodym mieście – wystawa fotografii z Jastrzębia 
w okresie PRL-u”. 



Na wystawie zaprezentowano fotografie ukazujące różne aspekty dzieciństwa w Jastrzębiu. Zdjęcia 
pochodzą ze zbiorów MOK-u oraz z prywatnych kolekcji rodzinnych.  
Ekspozycja wpisuje się w obchody 55. rocznicy nadania praw miejskich.   
 
Do 31.08.2018 „Kto dobrze orze, ma chleb w komorze” – czasowa wystawa etnograficzna 
Na niewielkiej ekspozycji, zaaranżowanej we wnętrzu zrekonstruowanej chaty śląskiej, 
zaprezentowano różne odmiany zbóż oraz zbiór przedmiotów związanych z wypiekiem chleba. 
Znajdziemy tu niemal wszystkie sprzęty potrzebne rolnikom od zasiewu zboża, poprzez żniwa, aż do 
wypieku chleba. 
 
Wystawy stałe: 
„Chata śląska” 
„Historia węglem pisana” 
„Henryk Sławik z Szerokiej” 
„Moje M” 
„Miasto Młodości, Pracy i pokoju” 
 
W przypadku grup zorganizowanych konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna. 
 

W NAJBLIŻSZYCH MIESIĄCACH: 
8.03.2018 godz. 17.30 „Twórczy projektant” konkurs z okazji 55-lecia nadania praw miejskich 
miasta Jastrzębie-Zdrój. Zadaniem uczestników jest wykonanie konstrukcji/rzeźby odzwierciedlającej 
element jastrzębskiej architektury. Regulaminy dostępny na stronie internetowej MOK-u oraz 
placówkach MOK – Galeria Historii Miasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



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. 8.00 – 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 
 

W czasie wolnym od nauki szkolnej świetlice Miejskiego Ośrodka Kultury będą czynne  
w godz. 8.00-16.00 


