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

DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE 

2.04.2019 16.00 „Na okrągło” turniej dla dzieci świetlica 
„Skarbnik” 

2.04.2019 16.30 „Zabawa w rymy” zajęcia dla dzieci świetlica 
„Iskierka” 

2.04.2019 16.30 „Cztery w linii” konkurs Connect 4 świetlica 
„Nastolatek” 

3.04.2019 16.00 „Uno i po Unie!” konkurs gier karcianych świetlica 
„Astra” 

3.04.2019 16.00 „Proste sposoby na piękne ozdoby” zajęcia dla 
dzieci 

świetlica 
„Kanon” 

7.04.2019 17.00 

Koncert Kameralny w Domu Zdrojowym 
„Muzyczna podróż przez Europę XVII i XVIII w.” 

„Fractal Ensemble” w składzie: 
Julia Obrębowska - flet traverso 

Anna Wiśniewska - klawesyn 
Izabela Kozak - skrzypce barokowe 

 
Bilety w cenie 15 złotych do nabycia online na 

stronie mok.jastrzebie.pl, w kasie kina Centrum 
oraz w Domu Zdrojowym przed koncertem. 

W cenie biletu kawa, herbata, ciastko. 

Dom Zdrojowy 

9.04.2019 16.00 Wielkanocne zajęcia plastyczne świetlica 
„Skarbnik” 

10.04.2019 16.00 „Jajka metodą karczochową” warsztaty 
plastyczne 

świetlica 
„Astra” 

10.04.2019 16.00 „Dobra zabawa, to podstawa” zajęcia dla dzieci świetlica 
„Kanon” 

10.04.2019 16.00 „Żyj sportowo – żyj kolorowo” konkurs dla dzieci świetlica 
„Stryszek” 

10.04.2019 16.30 „Coraz bliżej święta” zabawa plastyczna świetlica 
„Iskierka” 

11.04.2019 14.30 „Pisanki na 101 sposobów” zajęcia plastyczne dla 
dzieci 

świetlica 
„Promyk” 

12-14.04.2019 
JARMARK WIELKANOCNY 

Szczegółowe informacje na plakatach oraz stronie 
internetowej MOK-u 

parking przed 
MOK-iem 

15.04.2019 10.30 „Wielkanocne ozdoby i dekoracje” zajęcia 
techniczne 

świetlica 
„Stryszek” 

16.04.2019 13.00 „Wielkanocne granie” turniej gier świetlica 
„Iskierka” 

16.04.2019 13.00 „Tęczowe kurczaki” zajęcia plastyczne świetlica 
„Skarbnik” 

16.04.2019 11.00 „Zając malowany” konkurs plastyczny świetlica 
„Nastolatek” 

17.04.2019 11.00 „Zające na łące!” warsztaty decoupage świetlica 
„Astra” 

17.04.2019 14.00 „Szaleństwo wzorów i kolorów” konkurs świetlica 



plastyczny „Kanon” 

18.04.2019 11.30 „Pastelowa Wielkanoc” zajęcia plastyczne dla 
dzieci 

świetlica 
„Promyk” 

23.04.2019 11.00 Świetlicowy turniej tenisa stołowego świetlica 
„Nastolatek” 

24.04.2019 16.00 „W kierunku natury” konkurs plastyczny z okazji 
Dnia Ziemi 

świetlica 
„Stryszek” 

25.04.2019 14.30 „Maszyna losująca” turniej gry w „Bingo” świetlica 
„Promyk” 

Cykl edukacyjny „Malowanki-niespodzianki” 

3.04.2019 16.00 „Weduta” świetlica 
„Stryszek” 

4.04.2019 14.30 „Martwa natura” świetlica 
„Promyk” 

9.04.2019 16.30 „Malarstwo rodzajowe” świetlica 
„Nastolatek” 

23.04.2019 16.00 „Malarstwo animalistyczne” świetlica 
„Skarbnik” 

24.04.2019 16.00 „Pejzaż” świetlica 
„Astra” 

24.04.2019 16.00 „Abstrakcja” świetlica 
„Kanon” 

24.04.2019 16.30 „Portret” świetlica 
„Iskierka” 

Klub 55+ 

4.04.2019 17.30 
„Życzenia w pięknej oprawie” tworzenie kartek 

świątecznych 

klub 
„Metronom” 

11.04.2019 17.00 
„Rzucaj, zapisuj, wygrywaj!” rozgrywki w kości dla 

początkujących 

18.04.2019 17.00 
„Pisanki, malowanki…” dekorowanie jajek 

wielkanocnych 
25.04.2019 17.00 „Trening szarych komórek” gry i łamigłówki  

Spotkania organizacyjne 

5.04.2019 16.00 
Warsztaty tańca współczesnego z elementami 

akrobatyki dla dzieci i młodzieży 
klub „Kaktus” 

 
Od 15 do 23 kwietnia 2019 r. świetlice Miejskiego Ośrodka Kultury czynne będą w godz. 
8.00-16.00.  
 
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 
5-30.04.2019 „Inspiracje i ekspresje” wystawa malarstwa Maryli Gromady-Janiszewskiej 
Maryla Gromada-Janiszewska jest mieszkanką Jastrzębia-Zdroju. Po przejściu na emeryturę wolny 
czas przeznaczyła na rozwój zamiłowania do sztuk artystycznych. Malowanie jest dla niej nie tylko 



formą przyjemnego spędzenia czasu, ale także nieustającym wyzwaniem, które uczy cierpliwości 
i pokory.  
Tajniki malarstwa i rękodzieła autorka poznawała na zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod 
okiem Tatiany Czech oraz na zajęciach plastycznych „EDU-S” w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Pawłowicach, gdzie pod patronatem Agnieszki Kornas-Wiśniewskiej poznawała zasady 
projektowania i kompozycji, doskonaliła technikę rysunku, malarstwa oraz batiku. Zapoznała się też 
z techniką linorytu oraz podstawami ceramiki. Jednak mimo wielości poznanych technik, największą 
satysfakcję sprawia jej doskonalenie się w malarstwie akrylowym, co znajduje odzwierciedlenie 
w prezentowanej wystawie.  
Wystawy: 
2013 – wystawa prac grupy malarskiej EDU-S działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Pawłowicach – Willa Reitzensteinów, Pawłowice; 
2015 – zbiorowa wystawa prac uczestników EDU-S – kawiarnia „Kawa Malowana”, Żory; 
2018 – wystawa podczas „Święta Kultury” – Dom Zdrojowy, Jastrzębie-Zdroju, 

– wystawa podczas „Międzypokoleniowego Festiwalu Młodzież Seniorom” – Zespół Szkół Nr 2, 
Jastrzębie - Zdrój. 

Wernisaż wystawy 5.04.2019 r. godz. 17.00. Wstęp wolny 
Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00. 
 
GALERIA HISTORII MIASTA 
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. 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 
 

 


