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

DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE 

2.12.2018 17.00 

KONCERT KAMERALNY  
Wystąpią:  

Gabriela Kubarska – skrzypce 
Michał Kubarski – akordeon. 

Bilety w cenie 15 zł do nabycia online, w kasie 
kina „Centrum” oraz w Domu Zdrojowym przed 

koncertem. 
W cenie biletu kawa i ciastko gratis! 

Dom Zdrojowy 

4.12.2018 16.00 
„Niech żyje nam górniczy stan” konkurs wiedzy 

o Śląsku 
świetlica 
„Astra” 

4.12.2018 16.30 Turniej piłkarzyków stołowych 
świetlica 

„Nastolatek” 

5.12.2018 16.00 „Mikołajowy turniej piłkarzyków stołowych” 
świetlica 
„Iskierka” 

6.12.2018 14.30 „Mikołajkowe niespodzianki” konkurs dla dzieci 
świetlica 
„Promyk” 

6.12.2018 15.30 „Mikołajowe tajemnice” konkurs dla dzieci 
świetlica 

„Stryszek” 

6.12.2018 17.00 

MIKOŁAJ 
W programie: 
- pokaz sekcji wokalnej działającej w MOK-u, 
- spotkanie z prawdziwym Mikołajem oraz jego 
pomocnikami, 
- upominki dla dzieci od Mikołaja, 
- animacje i niespodzianki czyli dużo zabawy. 
Bilety w cenie 12 zł do nabycia online na stronie 

www.mok.jastrzebie.pl oraz w kasie Kina Centrum 

kino 
„Centrum” 

11.12.2018 16.00 „Zimowe nawijanie” zajęcia plastyczne 
świetlica 

„Skarbnik” 

12.12.2018 16.00 „Czar świątecznych ozdób” zajęcia plastyczne I 
świetlica 
„Kanon” 

13.12.2018 10.00 

XXVIII Jastrzębski Przegląd Jasełek 
pod patronatem Prezydent Miasta Anny Hetman                    

 
Organizatorzy: 

 Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju                              
Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju 

   Dekanat Jastrzębie Górne 
  Dekanat Jastrzębie-Zdrój 

 
Eliminacje kategoriach: Publiczne Przedszkola, 
Szkoły Podstawowe, Szkoły Ponadpodstawowe, 
Parafie Dekanatów Jastrzębskich odbędą się w 
dniach 3,4,5,7.12.2018 r. 
 
Warunkiem uczestnictwa w prezentacjach jest 
dostarczenie poprawnie wypełnionej karty 
zgłoszeniowej (dołączonej do regulaminu) do 
dnia 23.11.2018 r. 
 

kino 
„Centrum” 



Finał XXVIII Jastrzębskiego Przeglądu Jasełek 
odbędzie się 13.12.2016 r. o godz. 10.00  

w Kinie Centrum, Al. Piłsudskiego 27. 

 

14-16.12.2018 

JARMARK ŚWIĄTECZNY 
W programie: wspólne śpiewanie piosenek świątecznych, 

rozstrzygnięcie konkursów na najładniejszą ozdobę 
świąteczno-choinkową i najciekawszy kalendarz 

adwentowy, warsztaty dla dzieci, występ zespołu TURNIOKI 
Jarmark będzie otwarty dla publiczności w godzinach: 

14.12.2018 godz. 10.00-19.00 
15.12.2018 godz. 10.00-19.00 
16.12.2018 godz. 10.00-18.00 
Szczegóły na stronie internetowej www.mok.jastrzebie.pl 

parking przed 
MOK-iem 

17.12.2018 14.30 „Bingo!” turniej dla dzieci 
świetlica 
„Promyk” 

18.12.2018 16.00 „Świątecznie-bajecznie!” zajęcia plastyczne 
świetlica 
„Astra” 

18.12.2018 16.00 „Footballowe rozgrywki” turniej dla dzieci 
świetlica 

„Skarbnik” 

18.12.2018 16.30 „Czarodziejska magia świąt” 
świetlica 

„Nastolatek” 

19.12.2018 15.30 „Bombka w kilku odsłonach” konkurs dla dzieci 
świetlica 

„Stryszek” 

19.12.2018 16.00 „Czar świątecznych ozdób” zajęcia plastyczne II 
świetlica 
„Kanon” 

19.12.2018 16.00 „Magia świąt” zabawa plastyczna 
świetlica 
„Iskierka” 

20.12.2018 14.30 „Ozdoby bożonarodzeniowe” zajęcia plastyczne 
świetlica 
„Promyk” 

20.12.2018 16.00 
„Pierwsza gwiazdka lśni na niebie” wigilijka dla 

dzieci. Zapisy w świetlicy 
świetlica 
„Astra” 

31.12.2018 22.00 

SYLWESTER POD GWIAZDAMI 
W programie: dyskoteka, walczyk czekoladowy, 
konkursy z nagrodami, występ JACKA SILSKIEGO, 

pokaz ogni sztucznych 

parking przed 
MOK-iem 

 

Cykl edukacyjny „Malowanki-niespodzianki” 

4.12.2018 16.00 „Martwa natura” 
świetlica 

„Skarbnik” 

5.12.2018 16.00 „Pejzaż” 
świetlica 
„Kanon” 

11.1.2018 16.00 „Malarstwo rodzajowe” 
świetlica 
„Astra” 

11.12.2018 16.30 „Portret” 
świetlica 

„Nastolatek” 

12.12.2018 15.30 „Abstrakcja” 
świetlica 

„Stryszek” 

12.12.2018 16.00 „Malarstwo animalistyczne” 
świetlica 
„Iskierka” 

13.12.2018 14.30 „Weduta” 
świetlica 
„Promyk” 



Klub 55+ 

6.12.2018 17.00 
„Świąteczne ozdoby z koralików Hama” zajęcia 

manualne 
klub 

„Metronom” 13.12.2018 17.00 
„Bileciki do gwiazdkowych prezentów” zajęcia 

plastyczne  

27.12.2018 17.00 „Wyjęte z lamusa” gry i zabawy sprzed lat 

Spotkania organizacyjne 

10.01.2018 20.15 

Taniec towarzyski dla dorosłych – grupa 

początkująca (spotkanie połączone z pierwszymi 

zajęciami) 

klub „Kaktus” 

 
WYSTAWY 
GALERIA EPICENTRUM 
12.12.2018 – 25.01.2019 wystawa prac rysunków i malarstwa Justyny Dębowy pt. „Poszukiwania” 
Justyna Dębowy. Urodzona w Jastrzębiu-Zdroju w 1980 roku, mieszka tu stale od 1993 roku.  
W Jastrzębiu-Zdroju ukończyła liceum ogólnokształcące oraz Szkołę Muzyczną I i II stopnia. 
Absolwentka studiów pedagogicznych, pracuje w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu-Zdroju. W wolnym 
czasie śpiewa w chórze, uprawia ogródek lub podróżuje. Lubi odkrywać muzykę, zarówno tę 
nazywaną poważną jak i współczesne kierunki. Od 2011 roku uczęszcza na Studium Rysunku i Grafiki 
w MOK-u w Jastrzębiu-Zdroju, które prowadzi dr Piotr Bąk. "Na zajęciach uczę się przede wszystkim 
w inny- nie tylko fotograficzny- sposób patrzeć na otaczającą nas rzeczywistość. I odkrywam, że każdy 
z nas patrzy na to samo, ale widzi i próbuje to przedstawić inaczej. Zapraszam do obejrzenia moich 
poszukiwań".  
Wstęp wolny 
Wernisaż 19.12.2018 godzina 18.00 (środa)  
 
GALERIA HISTORII MIASTA 
Do 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.  

 
10.12.2018 – 28.02.2018 Pełny bonclok” – czasowa wystawa etnograficzna 
Na niewielkiej ekspozycji, zaaranżowanej we wnętrzu zrekonstruowanej chaty śląskiej, 
zaprezentowano wystawę fotografii tradycyjnych śląskich potraw. Wystawa jest częścią projektu 
„Pełny bonclok – tradycje kulinarne w podmiejskich dzielnicach Jastrzębia-Zdroju” zrealizowanej przy 
pomocy środków budżetowych miasta Jastrzębie – Zdrój.  
 
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 
 

 


