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

DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE 

5.03.2019 16.00 „Wierzbowe kotki” zajęcia plastyczne świetlica 
„Stryszek” 

5.03.2019 16.30 „Czy jesteś spostrzegawczy” turniej świetlica 
„Nastolatek” 

6.03.2019 16.00 „Cztery w rzędzie” turniej dla dzieci świetlica 
„Iskierka” 

9.03.2019 13.00 Popisy sekcji artystycznych działających w Domu 
Zdrojowym Dom Zdrojowy 

12.03.2019 16.00 „Karciany duet” gry dla dzieci świetlica 
„Stryszek” 

13.03.2019 16.00 „Odkryjemy, co ukryte” konkurs łamigłówek świetlica 
„Astra” 

13.03.2019 16.00 „Raz, dwa, trzy – wskakuj do gry” turniej gier dla 
dzieci 

świetlica 
„Kanon” 

13.03.2019 16.00 „Wiosenne inspiracje” konkurs dla dzieci świetlica 
„Stryszek” 

14.03.2019 14.30 „Logiczna układanka” turniej dla dzieci świetlica 
„Promyk” 

19.03.2019 16.30 „Wiosna wokół nas” konkurs plastyczny świetlica 
„Nastolatek” 

20.03.2019 10.00 

XV Integracyjny Festiwal Poezji Dziecięcej 
„Wesołe Strofy” 

Impreza współorganizowana ze Szkołą 
Podstawową nr 23 

kino 
„Centrum” 

20.03.2019 16.00 „Wiosna! Wiosna! Ach to Ty!” konkurs plastyczny świetlica 
„Astra” 

20.03.2019 16.00 „Z wiosną w sercu” zabawa plastyczna świetlica 
„Iskierka” 

20.03.2019 16.00 „U progu wiosny” konkurs plastyczny świetlica 
„Kanon” 

20.02.2019 16.00 „Sushi – istne szaleństwo!” turniej gier dla dzieci świetlica 
„Stryszek” 

21.03.2019 14.30 „Nadchodzi wiosna radosna!” zabawy 
integracyjne dla dzieci 

świetlica 
„Promyk” 

26.03.2019 16.00 „Czas goni nas” rozgrywki dla dzieci świetlica 
„Stryszek” 

26.03.2019 16.30 „Kto rzuci więcej? turniej świetlica 
„Nastolatek” 

27.03.2019 16.00 „Memory to żadne potwory!” rozgrywki gry 
Memory-pamięć 

świetlica 
„Astra” 

27.03.2019 16.00 „Wiosenne przebudzenie” zabawy zespołowe świetlica 
„Iskierka” 

27.03.2019 16.00 „Zakręcone pytania” zabawa dla dzieci świetlica 
„Kanon” 

27.03.2019 16.00 „Dobrze przyprawione” zajęcia plastyczne dla 
dzieci 

świetlica 
„Stryszek” 

27.03.2019 19.30 Kameralna Scena Teatralna – Teatr Korez Dom Zdrojowy 



spektakl „Kolega Mela Gibsona” 
obsada: Mirosław Neinert 
reż.: Waldemar Patlewicz 

scenariusz: Tomasz Jachimek 
Bilety w cenie 40 zł do nabycia online, w kasie 

kina „Centrum” oraz Domu Zdrojowym 
Wydarzenie przyjazne rodzicom z dziećmi! 

28.03.2019 14.30 „Kwiatki z rabatki” zajęcia plastyczne dla dzieci świetlica 
„Promyk” 

31.03.2019 11.00 

Teatr Rodzinny 
spektakl „Trąba słonia Salomona” 

bilety w cenie 10 zł do nabycia online oraz 
w kasie kina „Centrum”  

kino 
„Centrum” 

 
Cykl edukacyjny „Malowanki-niespodzianki” 

6.03.2019 16.00 „Weduta” świetlica 
„Astra” 

6.03.2019 16.00 „Malarstwo animalistyczne” świetlica 
„Stryszek” 

7.03.2019 14.30 „Pejzaż” świetlica 
„Promyk” 

7.03.2019 16.00 „Martwa natura” świetlica 
„Kanon” 

23.03.2019 16.30 „Abstrakcja” świetlica 
„Nastolatek” 

13.03.2019 16.00 „Pejzaż” świetlica 
„Iskierka” 

19.03.2019 16.00 „Malarstwo rodzajowe” świetlica 
„Stryszek” 

Klub 55+ 

7.03.2019 17.30 
„Kobiecy czwartek 55+” spotkanie z brafitterką. 

Zapisy w klubie. Liczba miejsc ograniczona 

klub 
„Metronom” 

14.03.2019 17.00 
„Niepowtarzalna ozdoba na ścianę” zajęcia 

manualne 

21.03.2019 17.00 
„Niepowtarzalna ozdoba na ścianę” zajęcia 

manualne 

28.03.2019 17.00 
„Na ile pytań odpowiesz?” zabawa oparta na 

teleturnieju „Milionerzy” 

 
Do dnia 5 kwietnia 2019 r. przyjmowane będą prace na konkurs na najciekawszą pisankę 
wielkanocną. Szczegóły na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury oraz w klubie 
„Kaktus” pod nr. tel. 324712353. 
 
WYSTAWY 
GALERIA EPICENTRUM 
 
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.  
 
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. 502404212, 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 
 

 


