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

DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE 

3.06.2018 15.00 

Dzień dziecka 
W programie: „Apollino – świat magii na wesoło”, 

„Mona Lisa – chrońmy zwierzęta”, dyskoteka, 
pokaz baniek mydlanych, szczudlarzy 

i balonikowe zoo oraz pokazy sekcji działających 
w MOK-u 

Park Zdrojowy 

4.06.2018 16.00 „Baw się słońcem” zabawy zespołowe świetlica 
„Iskierka” 

8.06.2018 17.45 Popisy sekcji tańca breakdance dla rodziców klub „Kaktus” 

10.06.2018 16.00 
DNI JASTRZĘBIA-ZDROJU 

Koncerty: SYLWIA PRZYBYSZ, DON VASYL 
i Cygańskie Gwiazdy, KAYAH&BREGOVIĆ 

Stadion 
Miejski 

13.06.2018 16.00 „Lato wzywa do przygody” zajęcia plastyczne dla 
dzieci 

świetlica 
„Stryszek” 

17.06.2018 11.00 
„NASZE PASJE”  

Popisy sekcji działających w MOK-u oraz klubie 
„Kaktus” 

kino 
„Centrum” 

18.06.2018 17.00 Popisy sekcji wokalnej klubu „Metronom” 
(ilość miejsc ograniczona) 

klub 
„Metronom” 

18.06.2018 17.00 
Spektakl teatralny dla rodziców na zakończenie 

roku artystycznego w wykonaniu Zespołu 
Teatralnego „Złota Gęś” 

Dom Zdrojowy 

19.06.2018 16.00 „Breloczki dla taty” zajęcia plastyczno-techniczne świetlica 
„Astra” 

19.06.2018 16.00 „Czarne, czerwone wygrywa” turniej dla dzieci świetlica 
„Skarbnik” 

19.06.2018 16.30 „Marzenia mojego taty” konkurs plastyczny świetlica 
„Nastolatek” 

19.06.2018 17.30 Popisy sekcji wokalnej klubu „Kaktus” 
wstęp wolny Dom Zdrojowy 

20.06.2018 16.00 „Na turniej start” piłkarzyki stołowe dla dzieci świetlica 
„Iskierka” 

20.06.2018 16.00 „Tato, tato ukochany, dziś prezenty Ci wręczamy”  
zajęcia plastyczne dla dzieci 

świetlica 
„Stryszek” 

20.06.2018 17.30 Popisy uczniów sekcji keyboard 
wstęp wolny Dom Zdrojowy 

20.06.2018 18.00 Wystawa prac uczestników zajęć Pracowni 
plastycznej  Dom Zdrojowy 

21.06.2018 14.30 „Na jednej nodze” konkurs gry w „Pędzące 
ślimaki” 

świetlica 
„Promyk” 

21.06.2018 16.00 „Polowanie na żaby” zajęcia plastyczne świetlica 
„Skarbnik” 

25.06.2018 14.30 „Lato w kropki” zajęcia plastyczne świetlica 
„Promyk” 

26.06.2018 11.00 „Wakacje za drzwiami” konkurs plastyczny świetlica 
„Nastolatek” 

27.06.2018 10.30 „Na miejsca, gotowi, start!” zajęcia sportowo – 
rekreacyjne w plenerze 

świetlica 
„Stryszek” 

Cykl imprez z okazji 55-lecia miasta Jastrzębie-Zdrój 



4.06.2018 14.30 
„Piękne zakątki mojej małej ojczyzny” zajęcia 
plastyczne z okazji 55-lecia miasta Jastrzębie-

Zdrój 

świetlica 
„Promyk” 

5.06.2018 16.00 „Ulubione miejsca w moim mieście” konkurs 
plastyczny  

świetlica 
„Astra” 

5.06.2018 16.00 „Jastrzębskie quizowanie” turniej wiedzy świetlica 
„Skarbnik” 

5.06.2018 16.30 „Znam to miasto” konkurs wiedzy świetlica 
„Nastolatek” 

6.06.2018 16.00 „Nasze miasto w oczach młodego artysty” 
konkurs plastyczny 

świetlica 
„Kanon” 

7.06.2018 16.00 „Moje miasto Jastrzębie-Zdrój” quiz dla dzieci świetlica 
„Iskierka” 

Cykl edukacyjny „Kreatywny recycling” 

6.06.2018 16.00 „Szklany blask” świetlica 
„Stryszek” 

7.06.2018 14.30 „Kartonowy design” świetlica 
„Promyk” 

12.06.2018 16.00 „Kreacje z odzysku” świetlica 
„Astra” 

12.06.2018 16.00 „Wyrolowani” świetlica 
„Skarbnik” 

13.06.2018 16.00 „Plastyczne butelkowanie” świetlica 
„Iskierka” 

13.06.2018 16.00 „Papieromania” świetlica 
„Kanon” 

13.06.2018 16.30  „Skarpetkowy zawrót głowy” świetlica 
„Nastolatek” 

Klub 55+ 

7.06.2018 17.00 
„Liczbowy zawrót głowy” rozgrywki Rummikub 

dla poczatkujących 
klub 

„Metronom” 14.06.2018 17.00 
„Ozdobny woreczek zapachowy” zajęcia 

rękodzielnicze 
21.06.2018 17.00 „Rozgrywki Bingo” zabawa losowa 

 
WYSTAWY 
GALERIA EPICENTRUM 
28.06 – 31.08.2018 wystawa prac uczestników zajęć Studium Rysunku i Grafiki  
Studium Rysunku  i  Grafiki działa w Miejskim Ośrodku Kultury już prawie 15 lat.  Obecnie zajęcia  
prowadzi dr Piotr Bąk, wykładowca Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych 
W zakres zajęć realizowanych na zajęciach wchodzą różne działania plastyczne ukierunkowane na 
indywidualne cechy poszczególnych osób. Podstawą jest studium postaci, martwej natury i pejzażu 
oraz poznawanie zasad kompozycji, posługiwanie się różnymi technikami. Dochodzą do tego wykłady, 
plenery, zwiedzanie wystaw, konkursy. Zajęcia Studium pozwalają uczestnikom rozwinąć warsztat 
artystyczny ale i spędzić interesująco czas wolny. 
Jak co roku, zakończenie sezonu artystycznego uwieńczone jest wystawą prac uczestników zajęć oraz 
rozdaniem dyplomów.  
Wernisaż 28.06.2018 godz. 17.00. Wernisaż wpisuje się w obchody 55-lecia Miasta Jastrzębia-Zdroju.   
 
MAGAZYN 22 
29.06 – 31.08.2018 wystawa fotografii Janczaruka pt. „Baletnica w oknie. Księga 1”. 



 
Pierwowzorem jest „Ballerina Project” realizowany przez nowojorczyka Dane Shitagi. Fotografuje on 
zawodowe tancerki z American Ballet Theater, Boston Ballet i Tulsa Ballet w przestrzeni miejskiej. 
W przypadku „Baletnicy w oknie” scenerią jest Zielona Góra – rodzinne miasto autora oraz tancerki 
Anny Szafran, która wszyła z pomysłem uwiecznienia jej tańczącej na ulicach.  
 
Paweł Janczaruk –  od 1982 roku członek Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego.  W 1999 roku 
otrzymał tytuł Artysty Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, a od 2003 roku jest członkiem Związku 
Polskich Artystów Fotografików. Współorganizował  warsztaty fotograficzne w Broniszowie, 
prowadził galerię fotografii w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze oraz 
współprowadził galerię fotografii „Lapidarium” we Wschowie. Członek Grupy Trzymającej OFFO .  
 
Wernisaż 29.06.2018 godz. 17.00 
 
GALERIA HISTORII MIASTA 
7.06-28.09.2018 r. „Naszym klubem GKS! Historia jastrzębskiego futbolu”  
Wystawa prezentuje historię sekcji piłki nożnej GKS Jastrzębie. Na kilkudziesięciu planszach ukazano 
najważniejsze wydarzenia z historii klubu – zarówno grę w niższych ligach oraz sezony w ekstraklasie i 
na jej zapleczu. Na wystawie zgromadzono nie publikowane dotąd archiwalne fotografie, afisze, 
programy meczowe, bilety, gadżety, trofea i stroje piłkarskie. Ekspozycja upamiętnia wszystkich, 
którzy kształtowali Górniczy Klub Sportowy – zawodników, trenerów, działaczy i sympatyków, których 
w Jastrzębiu nigdy nie brakowało. 
 
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” 
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. 8.00 – 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. Rostków 7, tel. 792372657, 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 

 


