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Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju – luty 2019 r. 

DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE 

5.02.2019 16.00 „Śniegiem malowane” zajęcia plastyczne 
świetlica 

„Skarbnik” 

5.02.2019 17.00 
Noworoczne popisy wokalne sekcji klubu 
„Metronom” – liczba miejsc ogranoczona 

klub 
„Metronom” 

6.02.2019 15.30 
„Zima wieje, mróz się śmieje” konkurs plastyczny 

dla dzieci 
świetlica 

„Stryszek” 

6.02.2019 16.00 „Malowanki i rysowanki” konkurs plastyczny 
świetlica 
„Astra” 

6.02.2019 16.00 „Masa świetnej zabawy” turniej gier dla dzieci 
świetlica 
„Kanon” 

6.02.2019 17.15 
Popisy sekcji taneczno-ruchowej – grupa 

zaawansowana. Wstęp wolny 
klub „Kaktus” 

6.02.2019 18.45 Popisy sekcji hip-hopu. Wstęp wolny klub „Kaktus” 

7.02.2019 14.30 „Karciane potyczki” turniej dla dzieci 
świetlica 
„Promyk” 

7.02.2019 16.00 „Qwirkle” turniej gier planszowych 
świetlica 
„Iskierka” 

7.02.2019 17.00 
Popisy sekcji wokalnej z klubu „Kaktus”. Wstęp 

wolny 
Dom Zdrojowy 

26.02.2019 16.00 „Drużynowe przechwałki” turniej dla dzieci 
świetlica 

„Skarbnik” 

27.02.2019 15.30 „Pudełko na moje skarby” zajęcia techniczne 
świetlica 

„Stryszek” 

27.02.2019 16.00 
„Raz, dwa, trzy – wygrasz Ty!” rozgrywki 

Rummikuba 
świetlica 
„Astra” 

28.02.2019 14.30 
„Takiej zimy nie zapomnimy” zabawy 

integracyjne dla dzieci 
świetlica 
„Promyk” 

28.02.2019 16.00 
„Gra, w której szybko myślisz i szybko mówisz” 

turniej gry „5 sekund” 
świetlica 
„Iskierka” 

Cykl edukacyjny „Malowanki-niespodzianki” 

5.02.2019 16.30 „Martwa natura” 
świetlica 

„Nastolatek” 

Klub 55+ 

7.02.2019 17.00 
„Zimowa rozgrzewka” konkurencje sportowo-

rekreacyjne 

klub 

„Metronom” 

 
WYSTAWY 
GALERIA EPICENTRUM 
8-28.02.2019 r. Wystawa rysunku i malarstwa studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach  
z pracowni prof. Jana Dubiela i dr hab. Piotra Bąka.  
Pracownia Sztuk Wizualnych jest pracownią do wyboru o 30-letniej tradycji. Celem pracowni jest 
tworzenie możliwości rozwoju osobowości twórczej studentów – kształtowanie umiejętności 
posługiwania się formą plastyczną w celu zapisu wrażeń, wyobrażeń oraz koncepcji i idei projektowej; 
rozbudzenie wrażliwości, wyobraźni i świadomości plastycznej – uświadomienie genezy znaków 
plastycznych oraz relacji zachodzących między procesem poznawczym a procesem kształtowania 



języka wizualnego; tworzenia warunków do kształtowania indywidualnych postaw twórczych oraz 
skali wartości estetycznych.  
Prace studentów pracowni były wielokrotnie eksponowane w galeriach poza uczelnią.  
Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00. 
Wernisaż 8 lutego 2019 r. godz. 17.30 
Wstęp wolny 
 
GALERIA HISTORII MIASTA 
Do 29.03.2019 r. „Rzeźba w drewnie w twórczości Ryszarda Konasa i Marka Mocko” – na wystawie 
zaprezentowano rzeźby w drewnie wykonane przez dwóch byłych górników z jastrzębskich kopalń: 
Ryszarda Konasa i Marka Mocko. Tematyka rzeźb jest różnorodna, oscyluje jednak wokół 
zainteresowań twórców a także otaczającego ich świata oraz wspomnień z lat młodości.  
Marek Mocko jest byłym pracownikiem  KWK „Jastrzębie”. Twórca znany jest ze swej dbałości 
o szczegóły. Najchętniej rzeźbi wojowników, wikingów, rycerzy, Indian. Podejmuje także inne tematy 
np.: kobiety, świątki, czy motywy ze świata roślin i zwierząt. Działał w Robotniczym Stowarzyszeniu 
Twórców Kultury w Jastrzębiu-Zdroju. 
Ryszard Konas zawodowo związany był z KWK „Manifest Lipcowy” (dziś KWK „Zofiówka”), gdzie 
działał  m.in. w przykopalnianej pracowni plastycznej.  Choć artysta specjalizuje się w płaskorzeźbach 
wykonanych w łupku węglowym, to nie można pominąć także tych w drewnie. Konas jest autorem 
cyklu rzeźb ukazujących czynności wykonywane przez ludność wiejską, a także figur świętych.  
 
Do 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 
 

 


