
 PLAN PRACY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W JASTRZĘBIU-ZDROJU 

PAŹDZIERNIK 2021 R.

DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE

5.10.2021 16.30 „Dobble” turniej dla dzieci
świetlica

„Iskierka”

5.10.2021 16.30
„Wietrzyku kochany postrącaj kasztany” zajęcia

plastyczne

świetlica

„Nastolatek”

6.10.2021 16.30 „Mój zwierzak” zajęcia techniczne
świetlica

„Kanon”

6.10.2021 16.30 „Złociste kwiaty jesieni” zajęcia plastyczne
świetlica

„Astra”

7.10.2021 16.30 „Drewniane ozdoby” zajęcia plastyczne
świetlica

„Skarbnik”

12.10.2021 16.30 „Bingo” zabawa zespołowa
świetlica

„Iskierka”

12.10.2021 16.30 „Sowy są wśród nas” konkurs plastyczny
świetlica

„Nastolatek”

13.10.2021 16.30
„Idzie jeż, idzie jeż, może Ciebie pokłuć też”

zajęcia plastyczne

świetlica

„Astra”

13.10.2021 16.30 „Jesienne inspiracje – deszcz” konkurs plastyczny
świetlica

„Kanon”

14.10.2021 16.30
„O rety! Kto pierwszy do mety?” turniej gry 

w PitchCar

świetlica

„Skarbnik”

19.10.2021 16.30 „Mądra sowa” zabawa plastyczna
świetlica

„Iskierka”

19.10.2021 16.30 „Piłka w grze” turniej
świetlica

„Nastolatek”

20.10.2021 16.00
„Uśmiech jesieni” zajęcia plastyczne dla dzieci 

od 10 lat
klub „Kaktus”

20.10.2021 16.30
„Kiedy wieża runąć chce, lepiej odsuń się” turniej

gry w Jenga

świetlica

„Astra”

20.10.2021 16.30 „Cyfry w akcji” turniej gier
świetlica

„Kanon”

21.10.2021 16.30 „Kolorowe, jesienne liście” zajęcia plastyczne
świetlica

„Skarbnik”

26.10.2021 16.30 Jesienne rozgrywki Piłkarzyków Stołowych
świetlica

„Iskierka”

26.10.2021 16.30 „Festiwal kolorów” zajęcia plastyczne
świetlica

„Nastolatek”

27.10.2021 16.30
„Biegały ptaszki, biegały i skrzydełka osuszyć

chciały” zajęcia techniczne

świetlica

„Astra”

27.10.2021 16.30 „Bajkowe koło fortuny” konkurs dla dzieci
świetlica

„Kanon”

27.10.2021 17.00 Rozstrzygnięcie konkursu na klub „Kaktus”



„Najbardziej Odlotowy Latawiec”. 

Prace należy dostarczyć do klubu „Kaktus” 

do dnia 22.10.2021

28.10.2021 16.30 „Koło fortuny” konkurs dla dzieci
świetlica

„Skarbnik”

Klub 55+

        7.10.2021 17.00
„Złap pozytywną energię!” zabawy sportowo-

zręcznościowe

klub

„Metronom”

        14.10.2021 17.00
„Potyczki z ortografią” zajęcia edukacyjne z cyklu

„Siłownia umysłu”

21.10.2021 17.00 „Kolorowe motywy na sklejce” zabawa plastyczna

28.10.2021 17.00
„Ozdobne świece decoupage” zajęcia

rękodzielnicze

Spotkania organizacyjne zajęć stałych

4.10.2021 16.30
Studium Rysunku i Grafiki

dla młodzieży od 15 lat i dorosłych
MOK 

7.10.2021
16.00

17.50

TAI-CHI   dla dorosłych

grupa początkująca

grupa zaawansowana

MOK sala

tańca i ćwiczeń

WYSTAWY:

GALERIA SZTUKI EPICENTRUM
VOYAGE – wystawa malarstwa Jana Kantego Pawluśkiewicza
do 17.10.2021 r.

Jan Kanty Pawluśkiewicz  - znakomity kompozytor muzyki teatralnej, filmowej 
i kabaretowej, twórca monumentalnych dzieł oratoryjno-kantatowych  i pianista -  twierdzi, że maluje
od zawsze. To przez młodzieńcze umiłowanie do rysunku wybrał się na wydział architektury 
Politechniki Krakowskiej, gdzie zajmował się m.in. malarstwem, grafiką i rzeźbą. Ale najczęściej 
posługiwał się rysunkiem, pisząc muzykę. Po raz pierwszy swoje obrazy wystawił w 1999 r. w Piwnicy 
pod Baranami. Od tego czasu zaprezentował już wiele serii obrazów, rysunków i grafik. Kreuje w nich 
wyjątkowo fantazyjny i magiczny świat, zawierający szczególny ładunek emocjonalny, pełen 
baśniowości i radości.
Wystawa VOYAGE, która była już prezentowana m.in. w: Krakowie, Warszawie, Bydgoszczy 
i Olsztynie, to ekspozycja zarówno wcześniejszych obrazów, pochodzących z cyklu SENSY – BYTY – 
MARY, ale też najnowszych, z cykli: ETERYCZNY REALIZM i PHENIBEN. Swoje obrazy Jan Kanty 
Pawluśkiewicz maluje hinduskimi żelami rysunkowymi, będącymi technologiczną nowinką wśród 
malarskich materiałów. „Żel mnie fascynuje - wyznaje Jan Kanty Pawluśkiewicz -  korzystam
 z fajerwerków żelu. On się błyszczy, przeskakuje, rozlewa; stwarza wrażenie trójwymiarowości. 
To rodzaj nadrealistycznych kreacji przeżyć, snów, nadziei, obaw. To świat prawdziwy, ale wizja 
rozmyta w nierealny sen. Żel-Art to połączenie współczesnej ekstrawagancji z konwulsywną klasyką”. 
Architektura w obrazach Jana Kantego Pawluśkiewicza ma w sobie elementy nostalgii 
za czasami, w których ważna była estetyka przedmiotu, a przez to przyjemność obcowania 
z tzw. ”pięknem niezależnym”, tak zagubionym we współczesnym świecie. 
Ekspozycja wystawy w Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu Zdroju, przygotowana została we 
współpracy z Agencją Zegart. Kurator wystawy Katarzyna Cybertowicz. 

GALERIA HISTORII MIASTA



Wystawy czasowe: 

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

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

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!

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. 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. 513831429, 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. 507530428, 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. 507530473, 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. 507530445, 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)


