
PLAN PRACY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W JASTRZĘBIU-ZDROJU  

 CZERWIEC’2021  

DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE 

02.06.2021 16.30 „Są reguły, jest zabawa” zajęcia sportowe 
świetlica 

„Astra” 

06.06.2021 
11.00  

13.00 

„ZACZAROWANY DZIEŃ DZIECKA”  

występ iluzjonisty Pawła Szretera.  

Bilety w cenie 15 zł do nabycia w klubie „Kaktus”, 

kasie kina, zakładach pracy 

oraz online na stronie mok.jastrzebie.pl 

kino „Centrum” 

08.06.2021 16.30 „Kącik rozmaitości” turniej gier planszowych 
świetlica 

„Nastolatek” 

09.06.2021 16.30 „Stworki - potworki” zajęcia plastyczne 
świetlica 

 „Kanon” 

09.06.2021 16.30 
„Gdy w skorupie smacznie śpi, inne życie sobie śni” 

zajęcia plastyczne 

świetlica 

„Astra” 

10.06.2021 16.30 „Kto szuka ten znajdzie” zabawa zespołowa 
świetlica 

„Iskierka” 

11.06.2021 17.00 Popisy  sekcji wokalnej z klubu „Kaktus” Dom Zdrojowy 

11-13.06.2021  
JASTRZĘBSKIE ŚWIĘTO PIWA ’2021 

(szczegółowy program na oddzielnych plakatach) 

parking przed 

kinem 

„Centrum” 

15.06.2021 16.30 „Ozdabiamy gipsowe odlewy” zajęcia plastyczne 
świetlica  

„Nastolatek” 

17.06.2021 16.30 „Jednorożec” zajęcia plastyczne 
świetlica 

„Iskierka”  

17.06.2021 16.30 
„Rzut kostką decyduje!” turniej gier planszowych 

dla dzieci 

świetlica  

„Skarbnik” 

23.06.2021 16.30 „Laurka dla Taty” zajęcia plastyczne 
świetlica 

„Kanon” 

23.06.2021 17.00 Popisy sekcji keyboardu z klubu „Kaktus” 
taras Domu 

Zdrojowego 

24.06.2021 16.30 „Cztery w rzędzie” turniej dla dzieci 
świetlica 

„Iskierka” 

24.06.2021 16.30 
„To i owo na wesoło!” zabawy integracyjne dla 

dzieci 

świetlica 

„Skarbnik” 

29.06.2021 11.00 „Lato wszędzie” konkurs plastyczny 
świetlica  

„Nastolatek” 

29.06.2021 11.00 „Kwiaty z krepiny” zajęcia plastyczne 
świetlica  

„Skarbnik” 

30.06.2021 11.00 „Lepiaje” warsztaty dla dzieci 
świetlica 

„Kanon” 

  
„Nie wyrzucajmy – przetwarzajmy!” cykl 

warsztatów edukacyjnych dla dzieci 
 

10.06.2021 16.30 „Zwierzaki – cudaki” świetlica 



„Skarbnik” 

16.06.2021 16.30 „Żabi raj” 
świetlica 

 „Astra” 

16.06.2021 16.30 „Gazetowy zwierz” 
świetlica 

 „Kanon” 

22.06.2021 16.30 „Żółwim tempem” 
świetlica 

„Nastolatek” 

  KLUB 55+ zajęcia dla stałych uczestników  

10.06.2021 17.00 „Piórka ze sznurka” zajęcia rękodzielnicze 
klub 

„Metronom” 

17.06.2021 17.00 „Makramowa dekoracja” zajęcia rękodzielnicze 
klub 

„Metronom”  

24.06.2021 17.00 
„Polskie przysłowia” zajęcia edukacyjne z cyklu 

„Siłownia umysłu”  

klub 

„Metronom” 

 
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! 

 
WYSTAWY  
 

Galeria Sztuki Epicentrum   

Wystawa plakatów i rysunków Justyny Rutkowskiej pt.: PIES I KOT  

Mieszkanka Radlina, urodzona w Wodzisławiu Śląskim, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych 

kierunek projektowanie graficzne, specjalność ilustracja w pracowni prof. Tomasza Jury i dr Anny 

Machwic oraz Akademii Wychowania Fizycznego. Aktualnie prowadzi własną działalność, zajmuje się 

projektowaniem graficznym. Firma nosi nazwę Arcymysz.  

Brała udział w wystawach pokonkursowych:  Satyrykon  w Legnicy, Muzeum Karykatury w 

Warszawie. Plakaty Justyny Rutkowskiej  były prezentowane na wystawach związanych z festiwalem 

Jazz w Ruinach oraz festiwalem Plakat Fest. Jest również laureatką konkursu Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego p.n.  II Forum Młodych Karykaturzystów. Polaków portret przaśny. 

Społeczeństwo polskie po 20 latach wolności.  

Poza tym lubi książki... dla dzieci, komiksy, picturebooki, jazz oraz spacery po lesie.  

  

Wystawa eksponowana również w plenerze przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury  

do 18.06.2021 

 

Galeria Historii Miasta  

 

Wystawy czasowe:  

„Tradycji okruchy” - wycinanki Zofii Tomeczek 
Na niewielkiej ekspozycji w GHM, umieszczonej w chacie śląskiej z przełomu XIX i XX w., zobaczyć 

można wystawę wycinanek jastrzębianki - Zofii Tomeczek. 

Zofia Tomeczek jest znaną na Śląsku i w Polsce wycinankarką. Urodziła się w Żarach w rodzinie  

o kresowych korzeniach, obecnie mieszka w Jastrzębiu-Zdroju. Współpracuje z wieloma instytucjami 



kultury i muzeami m.in. Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach oraz Muzeum Etnograficzne w Ochli. 

Jej prace prezentowane były na licznych wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w całym kraju. 

Czynnie uczestniczy w działaniach Towarzystwa Sprawni Inaczej, aktywizując podopiecznych  

w dziedzinie twórczości artystycznej.  

Wystawa potrwa do 30.11.2021 

Czar dawnego kurortu – w 160. rocznicę powstania jastrzębskiego uzdrowiska 

Tematem wystawy, zorganizowanej z okazji 160. rocznicy utworzenia uzdrowiska w Jastrzębiu-

Zdroju, są ludzie – mieszkańcy zdrojowiska oraz kuracjusze. Dzięki unikatowym archiwalnym 

fotografiom możemy zobaczyć różne sceny z życia Perły Uzdrowisk Śląskich, jak nazywano wówczas 

Jastrzębie-Zdrój. Elementem scenografii jest również aranżacja wnętrza pensjonatu.  

Wystawa będzie eksponowana do 30.09.2021 

Wystawy stałe: 

1. Moje M – to wystawa, która przenosi zwiedzającego do lat 70., gdzie w mieszkaniach królowały 

meblościanki na „wysoki połysk”, kryształy, adaptery, dziergane serwety, fikusy itd.  

2. Historia węglem pisana, w ramach której można zwiedzać:  

- ekspozycję górniczą z panelami dotykowymi, 

- wystawę rzeźby w węglu i graficie prezentującą twórczość naszych lokalnych artystów – górników, 

- salę projekcyjną, w której wyświetlane są filmy z pracy pod ziemią. 

3. Chata śląska - stała wystawa etnograficzna, zaaranżowana we wnętrzu zrekonstruowanej chaty 

śląskiej z XIX/XX w. Wewnątrz zobaczyć można izbę z oryginalnym wyposażeniem użytku codziennego 

oraz kuźnię. 

4. Miasto Młodości, Pracy i Pokoju 

Stała wystawa, bogato ilustrowana unikatowymi fotografiami, opowiada o budowie i burzliwym 

rozwoju górniczego miasta w latach 60 i 70. XX w. Na ekspozycji przedstawiono różne aspekty życia w 

"mieście młodości, pracy i pokoju", jak określała Nowe Jastrzębie ówczesna propaganda. 

5. Henryk Sławik z Szerokiej 

Pierwsza w Polsce stała ekspozycja przybliżająca osobę wybitnego Polaka-Ślązaka, który w czasie II 

wojny światowej niósł pomoc polskim i żydowskim uchodźcom na Węgrzech. 

W przypadku grup zorganizowanych konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna. 

Na wszystkie wystawy wstęp wolny! 

 

 

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 

 

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; 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 „Kanon” ul. Zielona 17, tel. 32 47 30 253, swietlica.kanon@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) 

 

Od 28.06.2021 świetlice Miejskiego Ośrodka Kultury będą czynne w godz. 8.00-16.00 
szczegółowe informacje w placówkach. 

 
 


