
PLAN PRACY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W JASTRZĘBIU-ZDROJU 

WRZESIEŃ 2020 R.

DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE

 3.09.2020 16.00 „Kwiaty końca lata” zajęcia plastyczne
świetlica

„Skarbnik”

          3.09.2020 16.00 „Kolorowe piórka” zajęcia plastyczne
świetlica
„Astra”

5.09.2020 20.00

Koncert z okazji 40. rocznicy podpisania

Porozumienia Jastrzębskiego w wykonaniu

Marcina Zmorzyńskiego i Tomasza

Andrzejewskiego; pokaz kronik filmowych; film

dokumentalny „Droga do wolności – w 40.

rocznicę podpisania Porozumienia

Jastrzębskiego”

OWN

6.09.2020 18.00

„Tu rodziła się wolność” w 40. rocznicę

podpisania Porozumienia Jastrzębskiego –

koncert unplugged zespołu 

„SZTYWNY PAL AZJI”.

Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie kina 

od 27.08.2020

kino

„Centrum”

 8.09.2020 16.30 „Łamigłówki cyfrowe” turniej
świetlica

„Nastolatek”

 9.09.2020 16.00 „Talerzykowe pandy” zajęcia techniczne
świetlica
„Astra”

10.09.2020 16.00 „Szybkość i spryt” turniej gry w Dobble
świetlica

„Skarbnik”

15.09.2020 16.30 „Podaj, podaj, czasu szkoda” turniej
świetlica

„Nastolatek”

16.09.2020 16.00 „Trafiaj do celu” konkurs w rzutki magnetyczne
świetlica
„Astra”

17.09.2020 16.00
„Dodaj do ulubionych” zabawy integracyjne dla

dzieci
świetlica

„Skarbnik”

22.09.2020 16.30 „Witamy jesień” zajęcia plastyczne
świetlica

„Nastolatek”

24.09.2020 16.00 „Pomysł na odlotowe sowy już mamy gotowy!”
świetlica

„Skarbnik”

24.09.2020 16.00 „Na zakończenie lata” zajęcia plastyczne
świetlica
„Astra”

27.09.2020 11.00

Spotkania z Teatrem Rodzinnym: 

„PRZYGODY KOZIOŁKA MATOŁKA”  

spektakl w wykonaniu 

Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” z Kielc. 

Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie kina oraz
online od 25.08.2020 

Impreza dofinansowana przez Fundację JSW

kino
„Centrum”

29.09.2020 16.30 „Futbol na ekranie” turniej FIFA 2020
świetlica

„Nastolatek”

Klub 55+



10.09.2020 17.00

Spotkanie organizacyjne bez naboru nowych
uczestników, połączone z zajęciami: 

„Wybierz prawidłową odpowiedź” quizowy
turniej wiedzy o Polsce 

klub
„Metronom”        17.09.2020 17.00 „Wesoły gadżet kuchenny” zajęcia rękodzielnicze

        24.09.2020 17.00 Upominek na każdą okazję” zajęcia plastyczne

Spotkania organizacyjne zajęć stałych

1.09.2020 16.30
Show Dance 

taniec towarzyski grupa turniejowa 10-15 lat
klub „Kaktus”

1.09.2020 17.00
Zespół CAILINS 

taniec irlandzki dla dzieci od 7 lat i młodzieży
Dom Zdrojowy

1.09.2020 17.30
Aerobik 

dla młodzieży od 15 lat i dorosłych
klub „Kaktus”

1.09.2020 18.00
Ladies Latino 

dla młodzieży od 13 lat i dorosłych
klub „Kaktus”

1.09.2020 19.00

Fizjoaktiviti Aerobik

dla młodzieży od 15 lat i dorosłych 

bez naboru nowych uczestników!

MOK sala

tańca i ćwiczeń

1.09.2020 19.15
Taniec towarzyski dla dorosłych

grupa początkująca
klub „Kaktus”

2.09.2020 15.00
Gry Bitewne

dla młodzieży i dorosłych
klub „Kaktus”

2.09.2020 16.00

Taniec towarzyski

dla dzieci 6-12 lat  grupa początkująca i

średniozaawansowana

klub „Kaktus”

2.09.2020 18.00
ZUMBA

dla młodzieży i dorosłych
klub „Kaktus”

2.09.2020 18.00
Zdrowy Kręgosłup

zajęcia dla dorosłych

MOK sala

tańca i ćwiczeń

2.09.2020 19.30

SALSATION

dla młodzieży od 16 lat i dorosłych

bez naboru nowych uczestników!

MOK sala

tańca i ćwiczeń

3.09.2020 16.00
Modelarnia 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Modelarnia ul.

Krakowska 1

3.09.2020

  

  16.00

17.30

Zajęcia taneczno-ruchowe 9-15 lat

I grupa zaawansowana

II grupa zaawansowana

klub „Kaktus”

3.09.2020 17.00
Nauka gry na keyboardzie

dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat
klub „Kaktus”

4.09.2020
15.30

16.30

17.45

Taniec współczesny z elementami akrobatyki

I grupa 6-10 lat

II grupa pow. 10 lat

III grupa pow. 10 lat

klub „Kaktus”

7.09.2020

16.00

Zajęcia taneczno-ruchowe 

I grupa 4-6 lat

klub „Kaktus”



16.30 II grupa 7-8 lat

7.09.2020 17.00
Zespół teatralny ZŁOTA GĘŚ

dla dzieci od 7 lat i młodzieży
Dom Zdrojowy

8.09.2020 16.00
Pracownia plastyczna

grupy: 7-10 lat, 11-15 lat, od 16 lat +
Dom Zdrojowy

8.09.2020 16.00

Warsztaty wokalne 

dla dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat

 Spotkanie połączone z krótkimi przesłuchaniami

klub

„Metronom”

WYSTAWY:

GALERIA SZTUKI EPICENTRUM

Od 10.09 do 16.10.2020 wystawa malarstwa Jadwigi Pietrek MALARSKIE MEDYTACJE
Jadwiga Pietrek - mieszkanka Wodzisławia Śląskiego, zawodowo zajmuje się promocją i upowszechnianiem

sztuki. Organizator i  kurator wielu wystaw grupowych,  indywidualnych,  plenerów i  przeglądów, inicjator i

 organizator  projektów  promujących  plastykę,  sztukę  i rękodzieło.  Założyciel  i opiekun  działającej

nieprzerwanie  od  22  lat  Grupy  Twórczej  “Pasja”  oraz  dziecięcych  i młodzieżowych  grup  plastycznych.

Wychowawca  i opiekun  wielu  młodych  twórców,  których  przygotowuje  do startu  na wyższe  uczelnie

artystyczne. Wspiera twórczość młodych artystów organizując pierwsze indywidualne wystawy.

Ukończyła:  Liceum  Sztuk  Plastycznych  im. Jana  Matejki  w Nowym  Wiśniczu.  Studia  na  Wydziale

Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego (dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof.  Lecha Kołodziejczyka),

studia  podyplomowe z  zakresu  zarządzania  kulturą  na  Wydziale  Zarządzania  i  Komunikacji  Społecznej

Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem, grafiką,  fotografią, projektowaniem graficznym oraz

ilustracją. Swoje prace wielokrotnie prezentowała na wystawach indywidualnych, a także z Grupą Twórczą

„Pasja”.

Uczestniczyła  również  w  Polsko-Czeskich  Plenerach  Malarskich  „Kopalnie  Sztuki  Pogranicza”,  „Mała

Architektura Sakralna”, „Pejzaże Pogranicza”. Jest laureatką I nagrody Konkursu im. Van Gogha w Rybniku.

Została  uhonorowana  nagrodą „Quality”  Miasta  Radlin,  nagrodą  za  działalność  wolontariacką,  jest

laureatką plebiscytu „Osobowość Roku 2018″ w kategorii „kultura” powiatu wodzisławskiego.

Autorka opracowań katalogów wydanych przez Radlińskie Towarzystwo Kulturalne:

 „Nasi Przodkowie na Starej Fotografii”,

 „Sztuka Uważnego Patrzenia”,

 „Śląsk Malowany Sercem-malarstwo Jana Śliżewskiego”,

 Wydawnictwa  Społeczno-Kulturalnego „Wici” w latach 2007-2011.

Chętnie współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie upowszechniania sztuki i promocji

twórców naszego regionu.

Wernisaż 10.09.2020 r. godz. 17.00 
Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00.

GALERIA HISTORII MIASTA

Świat dźwięku i obrazu – wystawa sprzętu audiowizualnego z okresu PRL-u 
Na  wystawie  czasowej  zaprezentowano  ponad  sto  urządzeń  RTV  z  okresu  PRL.  Są  wśród  nich:

radioodbiorniki lampowe i tranzystorowe, kołchoźniki, gramofony, magnetofony szpulowe i kasetowe,

radia  samochodowe,  walkmany,  amplitunery,  głośniki,  telewizory,  rzutniki  do  slajdów  i  kamery



filmowe. Zdecydowaną większość stanowią urządzenia z polskich zakładów, takich jak: Diora, Fonica,

Unitra,  Unimor,  WZT,  Kasprzak  czy  Prexer,  a  także  produkty  radzieckie,  enerdowskie  i

czechosłowackie. Na wystawie można nie tylko zobaczyć legendarne Pioniery, Bambina i ZK, ale także

posłuchać  nagrań,  ponieważ  część  sprzętu  jest  nadal  sprawna.  

Wystawę można zwiedzać do 15.01.2021.

Sercem malowane – obrazy na szkle Zbigniewa Micherdzińskiego

Na niewielkiej ekspozycji w GHM, umieszczonej w chacie śląskiej z przełomu XIX i XX w., zobaczyć 

można wystawę obrazów na szkle autorstwa Zbigniewa Micherdzińskiego. Tematyka 

zaprezentowanych obrazów oscyluje głównie wokół tradycyjnych przedstawień i ludowej sakralności.

Zbigniew Micherdziński – artysta, znawca i wielki miłośnik folkloru i twórczości ludowej, wieloletni 

kierownik Galerii Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej, inicjator i współtwórca Święta

Zabawki Ludowej w Stryszawie, licznych  warsztatów oraz konkursów w dziedzinie sztuki ludowej.

Wystawa będzie eksponowane do 30.10.2020.

Wystawy stałe:
„Chata śląska”
„Historia węglem pisana”
„Henryk Sławik z Szerokiej”
„Moje M”

Uwaga!

Na warsztaty oraz zajęcia w placówkach obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona!

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Miejskiego Ośrodka Kultury.

Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury prowadzona będzie z zachowaniem zasad reżimu

sanitarnego!

PLACÓWKI MOK-U ZAPRASZAJĄ:

Miejski Ośrodek Kultury, Kino „Centrum”, Galeria Sztuki Epicentrum
 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; zajęcia dla dzieci: I grupa w godz. 11.30 – 13.30, 



II grupa w godz. 14.00 – 16.00, III grupa w godz. 16.30 – 18.30; 

wtorek, czwartek w godz. 13.00-19.00; zajęcia dla dzieci: I grupa 14.00-16.00, II grupa 16.30-18.30

Świetlica „Nastolatek” ul. Turystyczna 43, tel. 32 47 37 704, swietlica.nastolatek@mok.jastrzebie.pl

poniedziałek, środa, piątek w godz. 11.00 – 19.00; zajęcia dla dzieci: I grupa w godz. 11.30 – 13.30, 

II grupa w godz. 14.00 – 16.00, III grupa w godz. 16.30 – 18.30; 

wtorek, czwartek w godz. 13.00-19.00; zajęcia dla dzieci: I grupa 14.00-16.00, II grupa 16.30-18.30

Świetlica „Skarbnik” ul. Wielkopolska 65, tel. 32 47 37 705, swietlica.skarbnik@mok.jastrzebie.pl

poniedziałek, środa, piątek w godz. 11.00 – 19.00; zajęcia dla dzieci: I grupa w godz. 11.30 – 13.30, 

II grupa w godz. 14.00 – 16.00, III grupa w godz. 16.30 – 18.30; 

wtorek, czwartek w godz. 13.00-19.00; zajęcia dla dzieci: I grupa 14.00-16.00, II grupa 16.30-18.30

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)


