
PLAN PRACY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W JASTRZĘBIU-ZDROJU  

MARZEC ‘2022 

DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE

2.03.2022 16.30 „Kolorowe słoiczki” zajęcia techniczne
świetlica

„Kanon”

2.03.2022 16.30 „Tańczące bałwanki” zajęcia techniczne
świetlica

„Astra”

3.03.2022 16.30 „Mistrz celności” konkurs rzutów do celu
świetlica

„Skarbnik”

8.03.2022 16.30 „Druga szansa” turniej
świetlica

„Nastolatek”

8.03.2022 16.30 „Celne oko” zabawy zespołowe
świetlica

„Iskierka”

9.03.2022 16.30 „Każdy ma szansę na wygraną” turniej gier
świetlica

„Astra”

15.03.2022 16.30 „Walcz i wygrywaj” konkurs
świetlica

„Nastolatek”

16.03.2022 16.30 „Nasi pupile” konkurs plastyczny
świetlica

„Kanon”

16.03.2022 16.30
„Zimo, zimo odejdź już, wiosna jest tuż, tuż”

konkurs plastyczny

świetlica

„Astra”

17.03.2022 16.30 „Welurowe malowanki” zajęcia plastyczne
świetlica

„Skarbnik”

22.03.2022 16.30
„Gdy zobaczysz bociana, wskocz do wody kochana”

konkurs

świetlica

„Nastolatek”

22.03.2022 16.30 „5 sekund” turniej gier
świetlica

„Iskierka”

23.03.2022 16.30 „W wiosennym klimacie” zajęcia plastyczne
świetlica

„Kanon”

23.03.2022 16.30 „Wiosenne inspiracje” zajęcia plastyczne
świetlica

„Astra”

23.03.2022 16.00
„Na górze róże” zajęcia plastyczne 

dla dzieci od 9 lat

klub 

„Kaktus”

24.03.2022 16.30
„Jedna jaskółka wiosny nie czyni” zajęcia

edukacyjne

świetlica

„Skarbnik”

29.03.2022 16.30 „Koci świat” zabawa plastyczna
świetlica

„Iskierka”

Konkurs na Najładniejszą Pisankę Wielkanocną 

dla uczniów szkół podstawowych

Prace należy dostarczyć do klubu „Kaktus” 

do dnia 1.04.2022

klub 

„Kaktus”

„ŚWIETLICOWY HANDMADE” cykl warsztatów rękodzieła dla dzieci

9.03.2022 16.30 „Drewniane inspiracje” 
świetlica

„Kanon”

10.03.2022 16.30 „Osikowe łyko” 
świetlica

„Skarbnik”



16.03.2022 16.30 „Świece żelowe” 
świetlica

„Iskierka”

29.03.2022 16.30 „Mydełka handmade” 
świetlica

„Nastolatek”

KLUB 55+

3.03.2022 17.00 „Uśmiech losu” wieczór gry w Bingo
klub

„Metronom” 

10.03.2022 17.00
„Jak dobrze znasz polskie przeboje?” quizy

muzyczne, konkursy, zabawy

klub

„Metronom”

17.03.2022 17.00
„Rzuty do celu” konkurencje sportowo-

zręcznościowe

klub

„Metronom” 

24.03.2022 17.00 „Tulipany z krepiny” zajęcia rękodzielnicze
klub

„Metronom” 

31.03.2022 17.00
„Sztuka koncentracji” zajęcia edukacyjne z cyklu

„Siłownia umysłu”

klub

„Metronom” 

WYSTAWY 

Galeria Sztuki Epicentrum 

JIŘÍ HANZEL  „SŁOŃCE ŚWIECI DLA KAŻDEGO” wystawa fotografii z Festiwalu Kultury 
Romów w Karwinie

JIŘÍ HANZEL – fotograf amator pochodzący z Karwiny, uczestnik wielu wystaw 
fotograficznych w Czechach, uczestnik Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Otworkowej 
OFFO, swoje prace wystawiał również w Polsce. Inspiracją do cyklu Festiwal Kultury Romów 
w Karwinie były dla niego zdjęcia Romów czeskiego  fotografa Josefa Koudelky.
Mottem festiwalu jest przysłowie romskie: "O kham sitinel prekal sakoneste." - "Słońce 
świeci dla każdego." Ta wystawa to piękna dokumentacja tego radosnego święta. 
Czarnobiałe fotografie ukazują emocje ludzi, pokazują świat w świetle słońca, słońca które 
świeci dla każdego. 
Wystaw eksponowana będzie do 25.03.2022.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00. Wstęp wolny!

Galeria Historii Miasta 

Wystawy czasowe:

MARYJA MATKA LUDU. WYSTAWA OLEODRUKÓW MARYJNYCH 
Na tej niewielkiej ekspozycji zaprezentowano obrazy, które w większości wykonane zostały techniką 
oleodruku.  Niegdyś wizerunki świętych należały do grupy elementów tworzących ołtarzyki domowe, 
będących istotną częścią każdego domostwa wiejskiego. 

KULTOWY PRL – PRZEDMIOTY UŻYTKOWE I DEKORACYJNE 

Zebrane na wystawie eksponaty to kultowe, czyli najbardziej popularne i znane wszystkim, 

przedmioty użytkowe i dekoracyjne m.in.: szklana ryba, kryształy, kartki na produkty, adapter 

Bambino, wyroby z CEPELI, rzutnik Jacek i wiele innych. Na placu zabaw z piaskownicą będziemy 

mogli przypomnieć sobie Grę w klasy. Nie lada gratką jest także rower Wigry 2 oraz motocykl WFM 

125. Zapraszamy serdecznie do podróży w czasie!



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. 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 – 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; 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)
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