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

DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE

1.10.2019 16.30 „Strzał w dziesiątkę” turniej
świetlica

„Nastolatek”

2.10.2019 16.00 Turniej piłkarzyków stołowych dla dzieci
świetlica
„Kanon”

2.10.2019 16.00
„Zapamiętaj, co gdzie leży, a wygrasz, jak należy!”

konkurs na spostrzegawczość
świetlica

„Nastolatek”

3.10.2019 14.30
„Świetlicowa spartakiada” zabawy

sprawnościowe dla dzieci
świetlica
„Promyk”

8.10.2019 16.00
„Chodzi po lesie pogodna jesień” zajęcia

plastyczne
świetlica

„Skarbnik”

8.10.2019 16.30 „Zieleń, brąz i czerwień” zajęcia plastyczne
świetlica

„Nastolatek”

9.10.2019 16.00
„W dużym formacie” zajęcia plastyczno-

techniczne
świetlica
„Kanon”

9.10.2019 16.00
„Drzewo w jesiennej odsłonie” zajęcia plastyczne

dla dzieci
świetlica

„Stryszek”

9.10.2019 16.00 „Prezent dla pani mam!” warsztaty decoupage
świetlica
„Astra”

9.10.2019 16.30 „Oko Rysia” zabawa zespołowa
świetlica
„Iskierka”

10.10.2019 14.30 „Barwy jesieni” zajęcia plastyczne dla dzieci
świetlica
„Promyk”

11.10.2019 12.00
Dzień Edukacji Narodowej.

Impreza zamknięta
kino

„Centrum”

15.10.2019 16.00 „Słowna czasówka” gra dla dzieci
świetlica

„Skarbnik”

15.10.2019 16.30 „Bystre oko-zgadnij co to?” konkurs
świetlica

„Nastolatek”

16.10.2019 16.00
„Dobra taktyka to podstawa” turniej gier

planszowych
świetlica
„Kanon”

16.10.2019 16.00 „Popołudnie z łamigłówką” konkurs dla dzieci
świetlica

„Stryszek”

16.10.2019 16.00 „Cel! Rzut!” konkurs sportowy
świetlica
„Astra”

16.10.2019 16.30 „Uroki jesieni” zabawa plastyczna
świetlica
„Iskierka”

17.10.2019 14.30 „Szybkie kubki” turniej gry w „Speed Stacks”
świetlica
„Promyk”

18,19,20.10.2019

XIX Festiwal Sztuk Wszelkich 

„Zderzenia Działań Wrażliwych”. 

Szczegółowy program na oddzielnych plakatach

Dom Zdrojowy

22.10.2019 16.00 „Cudaki liściaki” zajęcia plastyczne
świetlica

„Skarbnik”

22.10.2019 16.30 „Nie daj się złamać” turniej
świetlica

„Nastolatek”

23.10.2019 16.00 „Jesienne pomysły” zajęcia plastyczne
świetlica
„Kanon”



23.10.2019 16.00
„Idzie jeż, mały zwierz” zajęcia techniczne dla

dzieci
świetlica

„Stryszek”

23.10.2019 16.00
„Szóstka w Chińczyka-co z tego wynika?” konkurs

gier planszowych
świetlica
„Astra”

23.10.2019 16.30 „Spaghetti” turniej gier planszowych
świetlica
„Iskierka”

24.10.2019 14.30
„Sówki-mądre główki” zajęcia plastyczne dla

dzieci
świetlica
„Promyk”

25.10.2019 17.00
Rozstrzygnięcie konkursu na „Najbardziej

Odlotowy Latawiec” dla uczniów szkół
podstawowych naszego miasta. 

klub „Kaktus”

26.10.2019 17.00

KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH 
z nowym programem „Najśmieszniejszy” 

bilety w cenie 60 zł do nabycia w klubie „Kaktus ”
i kasie kina „Centrum”

kino
„Centrum”

27.10.2019 11.00

Teatr Rodzinny
spektakl „LUKRECJA I POMARAŃCZE czyli 

WIELKA PIRACKA PRZYGODA” 
Teatru Nowoczesnego „Fabryka Kultury”

bilety w cenie 10 zł do nabycia online oraz 
w kasie kina „Centrum” od 7.10.2019

kino
„Centrum”

29.10.2019 16.00
„Rzeczy nazywaj i karty zdobywaj” turniej dla

dzieci
świetlica

„Skarbnik”

30.10.2019 16.00 „Popołudnie z planszówką” konkurs gier dla dzieci
świetlica

„Stryszek”

30.10.2019 16.00
„Ence pence, komu została jedna karta w ręce?”

konkurs UNO
świetlica
„Astra”

30.10.2019 16.30 „Jesień-wiem wszystko!” zabawa edukacyjna
świetlica
„Iskierka”

Klub 55+

3.10.2019 17.00
„Przepis na dobrą zabawę” wieczorek quizowy

oraz wspólne pieczenie kiełbasek

klub

„Metronom”

10.10.2019 17.00 „Puszyste, tiulowe breloki” zajęcia manualne

17.10.2019 17.00
„Remik bez kart” rozgrywki Rummikub dla

początkujących

24.10.2019 17.00
„Kuchenna dekoracja” zajęcia rękodzielnicze.

Liczba miejsc ograniczona

Spotkania organizacyjne zajęć stałych

7.10.2019 17.00 Studium Rysunki i Grafiki
MOK sala

wykładowa

8.10.2019 17.00

Tai-Chi

grupa zaawansowana 

(spotkanie połączone z pierwszymi zajęciami)

MOK sala

tańca i ćwiczeń

10.10.2019 17.00

Tai-Chi

grupa początkująca

(spotkanie połączone z pierwszymi zajęciami)

MOK sala

tańca i ćwiczeń

WYSTAWY



GALERIA EPICENTRUM
Do 14.10.2019 wystawy sióstr: Katarzyny Zięby i Justyny Nalepy pt: WIZJE 
Katarzyna  i  Justyna  to  siostry,  które  postanowiły  znaleźć  sposób  na  życie  poprzez  sztukę.  Ich
twórczość, choć odrębna,  przenika się. Nie ma obrazu bez projektu, nie ma ubrania bez rysunku. Tak
powstała pracownia „Ucieszycie”. 
Katarzyna  Zięba  jest  w  tym  duecie  malarzem,  Justyna  to  projektant.  Prace  Kasi  są  bardzo
pieczołowicie wykonane, sprawiają wrażenie zmysłowych. Tworzy  ona ilustracje, tatuaże, wnętrza.
Miała już kilka wystaw indywidualnych.  
Justyna spełnia się w tkaninie, szyjąc ubiór iście artystyczny, który był kilkukrotnie pokazywany na
pokazach mody. Obie mają pomysł na sztukę i na wygląd, na wnętrze i na jakość. Ich wizje sprawiają
wielką przyjemność w oglądaniu poprzez unikatowość i inność, która dziś jest tak bardzo pożądana.  

25.10-27.11.2019 wystawy w ramach ósmej edycji 
Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej OFFO 2019 
organizowanego przez Grupę Trzymającą OFFO

 „The Boat Is Still” – David Cundy, Wielka Brytania – UK, Brighton

„The Boat Is Still” to seria 13 zdjęć otworkowych połączonych z tekstem pochodzącym z westernu 

Jima Jarmusha z 1994 roku, zatytułowanego „Dead Man”. Połączenie to ma, zdaniem autora, pozwolić

na odkrywanie nieoczywistych, ukrytych narracji, zapisanych w krajobrazach. David Cundy pracę z 

techniką otworkową rozpoczął na początku lat 90-tych. Powrócił do niej po przerwie około 10 lat 

temu. Od 2013 roku regularnie wystawia swoje prace w Wielkiej Brytanii.

Z cyklu „Bordeaux 2018” – Martyna Sidorowicz, Bolesławiec

Na wystawie prezentowane są fotografie wykonane we Francji w 2018 roku, podczas rocznego pobytu
w okolicach Bordeaux. Autorka dotychczas prezentowała swoje prace otworkowe jedynie we Francji 
(w 2018 i 2019 roku).  Wystawa w ramach OFFO 2019 to jej debiut w Polsce.

MAGAZYN 22
25.10-27.11.2019 wystawy w ramach ósmej edycji 
Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej OFFO 2019 
organizowanego przez Grupę Trzymającą OFFO

 „OFFO Objazdowe”

Wystawa zbiorowa, prezentującą po 1 pracy wykonanej przez każdego z autorów OFFO.

„«MMOPE»-in russian” – Sergiej Kulagin, Białoruś – Belarus, Mińsk 

Wystawa organizatora wydarzeń związanych z fotografią otworkową w Mińsku, na Białorusi. Sergiej 

Kulagin interesuje się tą techniką od 2015 roku, kiedy to po raz pierwszy prezentował swoje prace 

szerokiej publiczności.

Dotychczasowe wystawy autora:

2015 Minsk. Exhibition „just PINHOLE” 

2016 Minsk. Pinholecon Festival 

2017 Minsk. Personal exhibition „Montenegrin Pinhole” 

2018 Kiev. Exhibition „Charoўny kufaryk s Minsku” 

2019 Vilnius. International box „NUanses” 

2019 Minsk. Festival „Art-Minsk 2019”

„Sen” – Magdalena Nowak, Gdynia



Magdalena Nowak – absolwentka ASP w Gdańsku. Rezydentka WL4. Prócz fotografii zajmuje się 
rysunkiem, ilustracją, projektowaniem graficznym. 
Swoje prace prezentowała podczas wystaw: 
– OFFO 2007 / 2009 / 2015 / 2017
– „Niewidzialne matki” ASP Gdańsk 2018. Polish Pinhole week, Pavlovka Art Gallery Kijów Ukraina 
2018
– Brzeski Festiwal Fotografii Otworkowej Galeria Sztuki Współczesnej BCK 2018

Wernisaż wystaw 25 października 2019 r.  o godzinie 17.00

Wystawy w galerii Epicentrum i Magazynie 22 można zwiedzać od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 19.00.
Wstęp wolny.

GALERIA HISTORII MIASTA

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 – 16.00

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. 322417219, 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 ul. Świerklańska 72 
(dawny budynek Przedszkola nr 10) 


