PLAN PRACY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W JASTRZĘBIU-ZDROJU
CZERWIEC ‘2022

IMPREZY ARTSTYCZNE I EDUKACYJNE:
DATA

GODZ.

NAZWA
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
świetlicowe rozgrywki sportowe

1.06.2022

16.30

1.06.2022

16.30

„Niespodziewajki” gry i zabawy dla dzieci

1.06.2022

16.30

Sportowe rozgrywki dla dzieci

2.06.2022

16.30

„Pastelowe inspiracje” zajęcia plastyczne

5.06.2022

15.00

DZIEŃ DZIECKA
W programie m.in.: „Tulinki Band Show”, „Świat
według Czochera”, „Żywy Teatr z Bielawy”,
„Dyskoteka pod chmurką”, pokazy, gry, konkursy,
zabawy.

7.06.2022

16.30

„Pudełko na skarby” zabawa plastyczna

7.06.2022

16.30

„Dzieckiem fajnie być” turniej

8.06.2022

16.30

„Kreatywne patyczki” zajęcia plastyczne

8.06.2022

16.30

„Gazetowe stworki” warsztaty dla dzieci

9.06.2022

16.30

„Kolorowa łamigłówka” turniej gry w Qwirkle

10.06.2022

17.00

12.06.2022

18.00

14.06.2022

16.30

„Na progu lata” konkurs plastyczny

14.06.2022

16.30

„Pitch car” turniej gier planszowych

15.06.2022

16.30

„Komiksowa przygoda” zajęcia plastyczne

15.06.2022

16.30

„Podkładki” zajęcia plastyczne

20.06.2022

17.00

Zakończenie roku artystycznego sekcji działających
w Domu Zdrojowym – spektakle w wykonaniu
sekcji teatralnej Złota Gęś

Dom Zdrojowy

21.06.2022

16.30

„Dziękuję Ci tato za wszystko” zajęcia plastyczne

świetlica
„Nastolatek”

Koncert w wykonaniu sekcji wokalnej z klubu
„Metronom”
Gala muzyki świata opery i operetki w ramach Dni
Miasta Jastrzębie-Zdrój

MIEJSCE
świetlica
„Astra”
świetlica
„Kanon”
świetlica
„Iskierka”
świetlica
„Skarbnik”

Park Zdrojowy

świetlica
„Iskierka”
świetlica
„Nastolatek”
świetlica
„Astra”
świetlica
„Kanon”
świetlica
„Skarbnik”
Dom Zdrojowy
Park Zdrojowy
świetlica
„Nastolatek”
świetlica
„Iskierka”
świetlica
„Kanon”
świetlica
„Astra”

21.06.2022

16.30

„Rozgrywki drużynowe” zabawy dla dzieci

21.06.2022

16.30

„Każdy tata, to mistrz świata” zajęcia techniczne

21.06.2022

17.00

Popisy sekcji keyboardu z klubu „Kaktus”

22.06.2022

16.30

„Krawat vs Muszka” zajęcia techniczne dla dzieci

23.06.2022

16.30

23.06.2022

18.00

24.06.2022

17.00

24.06.2022

17.00

26.06.2022

17.00

27 i 28.06.2022

„Najpiękniejsze cytaty dla mojego taty” zajęcia
plastyczne
Zakończenie roku artystycznego sekcji działających
w Domu Zdrojowym – pokaz tańca irlandzkiego w
wykonaniu zespołu Cailins
Popisy w wykonaniu sekcji wokalnej z klubu
„Kaktus”
Zakończenie roku artystycznego Studium Rysunku i
Grafiki
Koncerty zespołów: ATLANTYDA oraz ZEJMAN I
GARKUMPEL podczas Festiwalu Górnej Odry
XXV Wakacyjny Plener Malarski Pracowni
Plastycznej MOK

28.06.2022

11.00

„Wiem coraz więcej” zajęcia edukacyjne

30.06.2022

11.00

„Początek wakacji w akcji!” zabawy sprawnościowe
Zakończenie roku artystycznego sekcji działających
w Domu Zdrojowym – wystawa pracowni
plastycznej i ceramicznej połączona z wakacyjną
wystawą poplenerową
KLUB 55+

30.06.2022

17.00

2.06.2022

17.00

„Puszki jak malowane” zajęcia plastyczne

9.06.2022

17.00

„Kolorowe podkładki pod kubek” zajęcia manualne

23.06.2022

17.00

„Państwa i miasta” gry i zabawy sprzed lat na
zakończenie sezonu 2021/2022

świetlica
„Iskierka”
świetlica
„Astra”
taras Domu
Zdrojowego
świetlica
„Kanon”
świetlica
„Skarbnik”
Dom Zdrojowy

Dom Zdrojowy
Galeria
Epicentrum
OWN
GoczałkowiceZdrój, Cieszyn
świetlica
„Nastolatek”
świetlica
„Skarbnik”

Dom Zdrojowy

klub
„Metronom”
klub
„Metronom”
klub
„Metronom”

WYSTAWY:
GALERIA SZTUKI EPICENTRUM
JASNOWIDZE – ekspozycja wieńcząca pierwszą edycję międzynarodowego konkursu na projekt
ilustrowanej książki dla dzieci zorganizowanego przez wydawnictwo Dwie Siostry.
Na wystawie eksponowane jest 48 prac wybranych z ponad 520 nadesłanych na konkurs.

PLUSZAK Z CELEM – ekspozycja przytulanek wytwarzanych rzemieślniczo, o unikatowym charakterze,
inspirowanych naturą, z których dochód przeznaczony jest na cele charytatywne. Marka Uchatka
została powołana przez artystkę, architektkę Beatę Cyruchin.
Wystawy można zwiedzać do 17.06.2022.
WYSTAWA PRAC UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ STUDIUM RYSUNKU I GRAFIKI
24.06 – 1.09.2022
Wystawa prac uczestników Studium Rysunku i Grafiki, działającego w Miejskim Ośrodku Kultury,
jest podsumowaniem rocznej pracy osób lubiących rysować. Rysunek jest jednym z podstawowych
mediów wizualnych. Jest ważny jako jedna z dziedzin sztuk pięknych, a także jako sposób zapisu idei,
pomysłów oraz wizualnych notatek. Tegoroczna ekspozycja obejmuje przegląd martwych natur,
portretów, szkiców, pejzaży, abstrakcji.
Zajęcia Studium prowadzone przez dr. Piotra Bąka wykładowcę Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych,
uwzględniają różnorodne działania plastyczne ukierunkowane na indywidualne cechy poszczególnych
uczestników. Pozwalają im w pełni rozwinąć warsztat artystyczny, a jednocześnie interesująco
spędzić czas wolny.
Zapraszamy do galerii 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.

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)
Od 27.06.2022 świetlice Miejskiego Ośrodka Kultury będą czynne w godz. 8.00-16.00

