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

 

DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE 

 

BIESIADA NARODÓW 
Namiot czynny w godz. 15.00-21.00 

Koncerty o godz. 17.00 

1.10.2018 

17.00 

TYROLIA BAND 

parking przed 
MOK-iem 

2.10.2018 BACIARY 

3.10.2018 REDLIN 

4.10.2018 DIMITRIS ZORBAS  

5.10.2018 ANTONIO I MARINA 

6.10.2018 ROMANCA  

7.10.2018 MIREK JĘDROWSKI 

 

7.10.2018 14.00 

Koncert kameralny 
Wystąpią:  

Iwona Ulbrich - fortepian  

Karol Kempny - skrzypce 

Bilety w cenie 15,00 złotych do nabycia w kasie 

kina Centrum, online oraz przed koncertem 

w Domu Zdrojowym. 

Dom Zdrojowy 

2.10.2018 16.00 „Kto pierwszy ten lepszy” rozgrywki karciane 
świetlica 
„Astra” 

2.10.2018 16.00 „Granie na tykanie” turniej dla dzieci 
świetlica 

„Skarbnik” 

2.10.2018 16.30 „Jesienne inspiracje” konkurs plastyczny 
świetlica 

„Nastolatek” 

3.10.2018 15.30 „Leśne ludki” zajęcia techniczne dla dzieci 
świetlica 

„Stryszek” 

3.10.2018 16.00 „Gry dla każdego” zajęcia dla dzieci 
świetlica 
„Kanon” 

3.10.2018 16.30 
„A ja noszę chodaki i kalosze…” zabawa 

plastyczna 
świetlica 
„Iskierka” 

4.10.2018 14.30 
„W jesiennym klimacie” zajęcia plastyczne dla 

dzieci 
świetlica 
„Promyk” 

9.10.2018 16.00 
„Bo bez Pani nawet lizak traci smak” zajęcia 

plastyczne 
świetlica 
„Astra” 

9.10.2018 16.00 „Drewniane fantazje” zajęcia plastyczne 
świetlica 

„Skarbnik” 

9.10.2018 16.30 „Bez nudy” konkurs gier dla dzieci 
świetlica 

„Nastolatek” 

10.10.2018 15.30 „Jesienne witraże” zajęcia plastyczne dla dzieci 
świetlica 

„Stryszek” 

10.10.2018 16.00 „Sowy, sówki, sóweczki” konkurs plastyczny 
świetlica 
„Kanon” 

10.10.2018 16.30 „Oko rysia” turniej dla dzieci 
świetlica 
„Iskierka” 

11.10.2018 14.30 „No to klops!” turniej gry w Spaghetti świetlica 



„Promyk” 

12.10.2018 12.00 
Dzień Edukacji Narodowej 

Impreza zamknięta 
kino „Centrum 

16.10.2018 16.00 „Zwariowane cyferki” rozgrywki Rummikub 
świetlica 
„Astra” 

16.10.2018 16.00 „Mistrz spostrzegawczości” gra dla dzieci 
świetlica 

„Skarbnik” 

16.10.2018 16.30 „Rzut do celu” gry zręcznościowe 
świetlica 

„Nastolatek” 

17.10.2018 15.30 
„Kolorowe liście z masy solnej” zajęcia techniczne 

dla dzieci 
świetlica 

„Stryszek” 

17.10.2018 16.00 „Dzieci uwielbiają kolory” konkurs plastyczny 
świetlica 
„Kanon” 

17.10.2018 16.30 „Sportowa jesień” zabawy zespołowe 
świetlica 
„Iskierka” 

18.102.2018 14.30 „Para nie do pary” zabawy sprawnościowe 
świetlica 
„Promyk” 

19-20.10.2018 

XV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHÓRÓW im. ks. 
Anzelma Skrobola 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej oraz 
Facebooku. 

Wstęp wolny 

kościoły 
dekanatów 

jastrzębskich 

 

22-16.10.2018 

FESTIWAL SZTUK WSZELKICH 
ZDERZENIA DZIAŁAŃ WRAŻLIWYCH  

W programie warsztaty teatralne, spektakle, koncerty.  
Gośćmi festiwalu będą m. in.: Teatr Łątka, Teatr Tetraedr, 

Walny Teatr i Teatr Lalek Marka Żyły.  
Koncerty: Agata Karczewska, Bart Sosnowski. 

Szczegóły na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury, na 
plakatach, ulotkach oraz Facebooku. 

Dom Zdrojowy 

23.102.2018 16.00 „Jesienne inspiracje” zajęcia plastyczne 
świetlica 

„Skarbnik” 

23.10.2018 16.30 „Bajkowy świat koralików” konkurs dla dzieci 
świetlica 

„Nastolatek” 

24.10.2018 15.30 
„Sowa w kilku odsłonach” zajęcia plastyczne dla 

dzieci 
świetlica 

„Stryszek” 

24.10.2018 16.00 „Jesienne zabawy są super” zajęcia dla dzieci 
świetlica 
„Kanon” 

24.10.2018 16.30 
„Gdy na dworze słońca brak, bawimy się tak…” 

zabawa plastyczna 
świetlica 
„Iskierka” 

25.10.2018 17.00 

„Z kołoczem do Pana Młodego” 
widowisko obrzędowe w wykonaniu zespołu 

folklorystycznego „Jastrzymbioki” 
Wstęp wolny 

Galeria 
Historii Miasta 

25.10.2018 14.30 „Kolorowe listeczki” zajęcia plastyczne dla dzieci 
świetlica 
„Promyk” 

26.10.2018 17.00 
Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy 

latawiec (konkurs dla uczniów szkół 
podstawowych z miasta Jastrzębie-Zdrój) 

klub „Kaktus” 

28.10.2018 14.00 
Teatr Rodzinny 

spektakl „Bajka o małym złomiarzu” 
kino 

„Centrum” 



Bilety w cenie 10 zł dostępne od 28.09.2018 r. 
online oraz w kasie Kina Centrum. 

 

30.10.2018 17.00 

Promocja albumu „Sanatorium im. Marszałka 
Piłsudskiego” z serii wydawniczej Miejskiego 

Ośrodka Kultury na temat jastrzębskich zabytków 
Wstęp wolny 

Galeria 
Historii Miasta 

    

Klub 55+ 

4.10.2018 17.00 „Quizowe wyzwania” drużynowa zabawa 

klub 

„Metronom” 

11.10.2018 17.00 „Magnetyczne notesy” zajęcia rękodzielnicze 

18.10.2018 17.00 
„Jesienne fajfy” wieczorek taneczny z didżejem. 

Obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona 

25.10.2018 17.00 „Rozgrywki dla rozrywki” wieczór gier familijnych 

 
WYSTAWY 
GALERIA EPICENTRUM 
Do 5.10.2018 Ewa Wrożyna - akwarele 
Ewa Wrożyna sztuką interesowała się „od zawsze”. Jest autorką wierszy, laureatką konkursów 
kaligraficznych, uczestniką warsztatów plastycznych. Malowała akrylami, olejami i akwarelami. Jej 
pasją są również wycinanki z papieru. 
Od roku 2013 prace Pani Ewy nieustannie cieszą się rosnącą popularnością, co odzwierciedlają liczne 
indywidualne wystawy na których prezentuje swoje akwarele. Prace Pani Ewy zdobią nie tylko ściany 
wielu mieszkań i gabinetów. Jako ilustratorka książek autora „Bajek Hankowych dla dzieci grzecznych 
i rozumnych” oraz „Onio” Aleksandra Lubiny, obecnie przygotowuje ilustracje do kolejnej książki 
pisarza. 
 
GALERIA HISTORII MIASTA 
12.10-31.12.2018 „Na granicy światów – nieznane obrazy Ludwika Holesza”  
Ludwik Holesz (1921-1999) urodził się w Szerokiej. Prawie całe zawodowe życie związał z KWK 
„Moszczenica”. Wizjoner, dydaktyk, fantasta – przelewał na płótna niczym nie sfałszowaną spowiedź 
ze swoich odczuć, doznań i rozważań ontologicznych. Oprócz malarstwa w jego twórczości pojawiają 
się także rzeźby wykonane w węglu, graficie i drewnie.  
Na ekspozycji w GHM będzie można zobaczyć nigdzie wcześniej nie prezentowane prace artysty, 
które pochodzą ze zbiorów prywatnych oraz MBP w Jastrzębiu-Zdroju.  
Wernisaż 12.10.2018 r. o godz. 17.00. 
 
Do 31.10.2018 „Od rompli do pralki” – wystawa etnograficzna. 
 Na niewielkiej ekspozycji, zaaranżowanej we wnętrzu zrekonstruowanej chaty śląskiej, 
zaprezentowano dawne sprzęty do prania, maglowania, prasowania oraz inne przybory toaletowe. 
Wystawa wzbogacona została zdjęciami, wykonanymi przez fotografów JKF „Niezależni”. W sesji 
fotograficznej wystąpiły panie z Zespołu Folklorystycznego „Jastrzymbioki” wraz z rodzinami. 
 
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 
 

 


