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

GODZ.

NAZWA
DZIEŃ DZIECKA
W programie m.in.: występ Urszuli Pakuły, pokaz
baniek mydlanych, szczudlarze, dyskoteka dla
dzieci, pokaz mażoretek i basketball freestyle.
Wstęp wolny
„Truskawkowe studio” zajęcia plastyczne dla
dzieci

2.06.2019

15.00

4.06.2019

16.00

4.06.2019

16.30

„Cyfromaniaki w grze” turniej dla dzieci

5.06.2019

16.00

„Celuj-trafiaj!” konkurs sportowy w rzutki

11.06.2019

16.30

„Sposób na nudę” turniej

11.06.2019

17.00

Popisy sekcji wokalnej klubu „Metronom”

12.06.2019

16.00

„Orientuj się!” konkurs gier na spostrzegawczość

12.06.2019

16.00

„Plastyczny pojedynek” konkurs dla dzieci

12.06.2019

16.00

„Latawce, dmuchawce, wiatr” zajęcia techniczne

12.06.2019

16.30

„Szykuje się świetna zabawa” turniej dla dzieci

14.06.2019

16.00

17.06.2019

15.50
i 17.00

17.06.2019

17.00

17.06.2019

18.00

18.06.2019

14.30

18.06.2019

16.00

18.06.2019

17.00

19.06.2019

16.00

19.06.2019

16.00

19.06.2019

16.00

MIEJSCE

parking przed
MOK-iem
świetlica
„Skarbnik”
świetlica
„Nastolatek”
świetlica
„Astra”
świetlica
„Nastolatek”
Dom Zdrojowy
świetlica
„Astra”
świetlica
„Kanon”
świetlica
„Stryszek”
świetlica
„Iskierka”

DNI JASTRZĘBIA-ZDROJU
W programie: występy zespołów jastrzębskich,
Stadion
SMOLASTY, DAWID KWIATKOWSKI
Miejski
wstęp wolny
Pokazy uczestników sekcji taneczno-ruchowej
klub „Kaktus”
klubu „Kaktus”
Spektakl teatralny na zakończenie roku
artystycznego w wykonaniu Zespołu Teatralnego
Dom Zdrojowy
„Złota Gęś”
wstęp wolny
Wystawa prac uczestników pracowni plastycznej
Dom Zdrojowy
działającej w Domu Zdrojowym
świetlica
„Zręczność i spryt” turniej gry w „Plusk!”
„Promyk”
świetlica
„Zagadkowe trio” łamigłówki dla dzieci
„Skarbnik”
Pokaz tańca irlandzkiego na zakończenie roku
Dom Zdrojowy
artystycznego w wykonaniu zespołu „Cailins”
„To jest prezent na Dzień Taty!” warsztaty
świetlica
decoupage
„Astra”
świetlica
„Zgrana gromadka” zajęcia dla dzieci
„Kanon”
„Lato, lato wreszcie, czas zmalować coś
świetlica
nareszcie” konkurs plastyczny
„Stryszek”

19.06.2019

16.30

„Pachnie już latem!” zabawy zespołowe

19.06.2019

17.20
i 18.50

19.06.2019

17.00

24.06.2019

17.00

Pokazy uczestników sekcji tanecznoruchowej i hip-hopu działających w klubie
„Kaktus”
Pokazy gry uczniów klasy keyboardu działającej
w klubie „Kaktus”
Pokazy uczniów sekcji wokalnej działającej
w klubie „Kaktus”

25.06.2019

10.30

„Dmuchawce, latawce, wiatr” zajęcia plastyczne

25.11.2019

11.00

„Na wędrownym szlaku” zajęcia plastyczne

26.06.2019

10.30

„Nie frustruj się człowieku” turniej gier

27.06.2019

11.00

5.06.2019

16.00

„Malarstwo animalistyczne”

5.06.2019

16.00

„Portret”

5.06.2019

16.30

„Abstrakcja”

6.06.2019

14.30

„Malarstwo rodzajowe”

11.06.2019

16.00

„Pejzaż”

18.06.2019

16.30

„Weduta”

26.06.2019

11.00

„Martwa natura”

„Początek lata wymiata!” zabawy sprawnościowe
dla dzieci
Cykl edukacyjny „Malowanki-niespodzianki”

świetlica
„Iskierka”
klub „Kaktus”
restauracja
„Dąbrówka”
restauracja
„Dąbrówka”
świetlica
„Skarbnik”
świetlica
„Nastolatek”
świetlica
„Stryszek”
świetlica
„Promyk”
świetlica
„Kanon”
świetlica
„Stryszek”
świetlica
„Iskierka”
świetlica
„Promyk”
świetlica
„Skarbnik”
świetlica
„Nastolatek”
świetlica
„Astra”

Klub 55+
6.06.2019

17.00

„Relaks z mandalą” zajęcia manualne

klub
„Metronom”

WYSTAWY
GALERIA EPICENTRUM
28.06-30.08.2019 wystawa prac uczestników Studium Rysunku i Grafiki działającego w Miejskim
Ośrodku Kultury w Jastrzębiu-Zdroju
Zajęcia prowadzi dr Piotr Bąk wykładowca Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Realizowany
program obejmuje różne działania plastyczne ukierunkowane na indywidualne cechy poszczególnych
osób. Podstawą jest studium postaci, martwej natury i pejzażu. Uczestnicy poznają zasady
kompozycji, posługiwanie się różnymi śladami (ćwiczenia – linia, plama, faktura, technika mieszana).
Dochodzą do tego wykłady, plenery, zwiedzanie wystaw.
Rok rocznie zakończenie dwóch semestrów zajęć kończy się wystawą prac uczestników oraz
rozdaniem dyplomów.
Wernisaż 28.06.2019 r. godz. 17.00
Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.
Wstęp wolny.
Zapraszamy

Do 21.06.2019 „Najsmutniejsze pejzaże ever /oraz trzy wesołe/”
Wystawy malarstwa Magdaleny Daniec, Magdaleny Gogół oraz Roberta Bubla.
Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00.
GALERIA HISTORII MIASTA
Do 30.08.2019 „Wszyscy święci. Rzeźby w drewnie Jerzego Soremskiego”
Jerzy Soremski pochodzi z Tarnowskich Gór. W 1977 roku przeniósł się do Jastrzębia-Zdroju, gdzie
znalazł zatrudnienie w kopalni „Jastrzębie”. Pracował tam aż do przejścia na emeryturę.
Zaczął rzeźbić pod koniec lat 70. Pierwsze prace powstawały w graficie i były to głównie figury
św. Barbary, górników oraz inne drobne przedmioty wykonane na zlecenie dyrekcji kopalni.
Specjalnością artysty są dzieła o tematyce sakralnej, rzeźby figuralne oraz przedmioty użytkowe np.
zestawy ogrodowe czy zabawki.
W 1999 roku artysta został przyjęty do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.
Na wystawie można zobaczyć kilkadziesiąt prac przedstawiających postaci świętych, anioły i ptaszki.
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, piątek w godz.11.00 - 19.00, wtorek, czwartek w godz. 13.00 – 19.00
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

