
PLAN PRACY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W JASTRZĘBIU-ZDROJU   

STYCZEŃ’2022  

DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE 

4.01.2022 16.30 „Zimowy pejzaż” zabawa plastyczna 
świetlica 

„Iskierka” 

5.01.2022 16.30 „Projektujemy kalendarz” konkurs plastyczny 
 świetlica 

„Kanon” 

5.01.2022 16.30 „Noworoczne postanowienia” zabawy integracyjne  
świetlica 

„Skarbnik” 

5.01.2022 16.30 
„Duża kula, mała kula i już bałwan z nami hula” 

zajęcia plastyczne 

świetlica 

„Astra” 

11.01.2022 16.30 „Wyczaruję świat niezwykły” konkurs plastyczny 
świetlica 

„Nastolatek” 

11.01.2022 16.30 „Koło fortuny” zabawa zespołowa 
świetlica 

„Iskierka” 

12.01.2022 16.30 „Zimowe akwarele” zajęcia plastyczne 
świetlica 

„Kanon” 

13.01.2022 16.30 „Zimowa kraina” zajęcia plastyczne 
świetlica 

„Skarbnik” 

14.01.2022  

„Gwiazdki, śnieżynki, bałwanki” konkurs plastyczny 

online dla dzieci w wieku 7 -10 lat  

Zdjęcia prac należy przesłać w terminie do 

9.02.2022 na adres mok.jz.konkurs@gmail.com 

MOK 

18.01.2022 16.30 „Nie ma jak u dziadków” zajęcia plastyczne 
świetlica 

„Nastolatek” 

18.01.2022 17.00 
Popisy sekcji działających w Domu Zdrojowym: 

Zespół „Cailins” taniec irlandzki 
Dom Zdrojowy 

19.01.2022 16.00 
„Opowieść o sznurkach” zajęcia plastyczne dla 

dzieci od 10 lat 
klub „Kaktus” 

19.01.2022 16.30 „Celnie czy na oślep” konkurs w rzutki magnetyczne 
świetlica 

„Astra” 

19.01.2022 16.30 „Coś fajnego dla Babci i Dziadka” zajęcia techniczne 
świetlica 

„Kanon” 

21.01.2022 17.00 Popisy sekcji wokalnej z klubu „Kaktus” Dom Zdrojowy 

24.01.2022 17.30 

Popisy sekcji działających w Domu Zdrojowym: 

Zespół Teatralny „Złota Gęś” spektakl „Pchła 

Szachrajka” 

Dom Zdrojowy 

25.01.2022 16.30 „Gramy w kolory” turniej gier 
świetlica 

„Nastolatek” 

25.01.2022 16.30 „Pitch Car” zabawa zespołowa 
świetlica 

„Iskierka” 

26.01.2022 16.30 „Pingwin z Antarktydy” zajęcia techniczne 
świetlica 

„Astra” 

27.01.2022 16.30 „Szczęśliwy rzut kostką” turniej gier planszowych 
świetlica 

„Skarbnik” 



31.01.2022 17.30 

Popisy sekcji działających w Domu Zdrojowym: 

Zespół Teatralny „Złota Gęś” spektakl „Opowieść 

Wigilijna” (wybrane sceny) 

Dom Zdrojowy 

„Świetlicowy handmade” cykl warsztatów rękodzieła dla dzieci 

4.01.2022 16.30 „Drewniane inspiracje”  
świetlica 

„Nastolatek” 

12.01.2022 16.30 „Mydełka handmade”  
świetlica 

„Astra” 

18.01.2022 16.30 „Osikowe łyko” 
świetlica 

„Iskierka” 

20.01.2022 16.30 „W zgodzie z naturą” 
świetlica 

„Skarbnik” 

26.01.2022 16.30 „Naturalne świece” 
świetlica 

„Kanon” 

  KLUB 55+  

13.01.2022 17.00 „Sprawdź swoją wiedzę” wieczorek quizowy 
klub 

„Metronom”  

20.01.2022 17.00 „Recyklingowy igielnik” zajęcia rękodzielnicze 
klub 

„Metronom” 

27.01.2022 17.00 
„IQ wyzwania” zajęcia edukacyjne z cyklu „Siłownia 

umysłu” 

klub 

„Metronom” 

 
WYSTAWY  
 

Galeria Sztuki Epicentrum  

 

ZBYSZEK BURY ALBO ALEX JOHANSON” – CERAMIKA, RZEŹBA I MALARSTWO 

Zbigniew Bury (vel Alex Johanson) urodzony w 1966 roku w Wadowicach. Uczył się w Prywatnej 

Szkole Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej. W 1996 roku wraz z artystą Piotrem Jarguszem, założył 

grupę artystyczną „Studio TU”. W 1997 roku bierze udział w targach artystycznych „Kunst Findet 

Kunst”, gdzie prezentuje prace poświęcone problemowi wolności w krajach postkomunistycznych. W 

2002 roku, w Isny (Niemcy) jego projekt pod nazwą „Red Line Art – European Art.- Project 2002” 

zdobywa największe uznanie i zostaje zrealizowany.  

Jest artystą działającym interdyscyplinarnie, uprawiającym malarstwo, ceramikę, rzeźbę. Od 2008 

roku zaczyna tworzyć karykaturalne prace pod pseudonimem Alex Johanson. W 2009 roku artysta 

został odznaczony Srebrnym Medalem Towarzystwa „Labor Omnia Vincit”, który jest wyrazem 

najwyższego uznania dla dotychczasowej działalności zawodowej, artystycznej oraz społeczno-

kulturalnej a w 2013 roku otrzymał odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego. W 2020 r. otrzymuje Dyplom Honorowy 

Narodowej Akademii Sztuki Ukrainy w Kijowie. Na przełomie 2020/2021 r. rozpoczął nowy projekt – 

drewniane ptaszki.  

Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00 

Ekspozycja dostępna do 28.01.2022 

Wstęp wolny! 

 
 
Galeria Historii Miasta  



 

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 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 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) 

 

 


