
PLAN PRACY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W JASTRZĘBIU-ZDROJU 

PAŹDZIERNIK 2022 R.

DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE

 4.10.2022 16.30 „Rzuty do celu” turniej gier
świetlica

„Nastolatek”

 5.10.2022 16.30 „Słoneczniki” zajęcia techniczne
świetlica
„Astra”

5.10.2022 16.30 „Kosze na jesienne skarby” zabawa plastyczna
świetlica
„Iskierka”

5.10.2022 16.30 „Szalone kaktusy” konkurs plastyczny
świetlica
„Kanon”

6.10.2022 16.30 „Papierowe czary-mary” zajęcia plastyczne
świetlica

„Skarbnik”

11.10.2022 16.30 „Zaprojektuj własny magnes” konkurs plastyczny
świetlica

„Nastolatek”

12.10.2022 16.30 „Graj i wygrywaj” turniej zręcznościowy
świetlica
„Kanon”

12.10.2022 16.30 „Pomponikowy jeż” zajęcia plastyczne
świetlica
„Astra”

12.10.2022 16.30 „Jesienne łamigłówki” zabawy zespołowe
świetlica
„Iskierka”

13.10.2022 16.30 „Cztery w rzędzie” turniej
świetlica

„Skarbnik”

18.10.2022 16.30 „Magia gipsu” zajęcia plastyczne
świetlica

„Nastolatek”

19.10.2022 16.30 „Kolory jesieni” zajęcia plastyczne
świetlica
„Kanon”

19.10.2022 16.30 „Koci świat” zabawa plastyczna
świetlica
„Iskierka”

20.10.2022 16.30 „Sowy” zajęcia plastyczne
świetlica
„Astra”

20.10.2022 16.30
„Wszystkie kolory jesiennych liści” zajęcia

plastyczne
świetlica

„Skarbnik”

25.10.2022 16.30 „Dla bystrej główki” turniej gier planszowych
świetlica

„Nastolatek”

26.10.2022 16.30 „Gazetowe zwierzaki” zajęcia techniczne
świetlica
„Kanon”

26.10.2022 16.30 „Szare komórki w akcji” konkurs gier planszowych
świetlica
„Astra”

26.10.2022 16.30 „Turniej piłkarzyków stołowych”
świetlica
„Iskierka”

27.10.2022 16.30 „Druga strona medalu” zabawy zespołowe
świetlica

„Skarbnik”

28.10.2022 17.00
„Rozstrzygnięcie konkursu na 

„Najbardziej Odlotowy Latawiec” klub „Kaktus”

30.10.2022 11.00 Spotkania z Teatrem Rodzinnym: 

„Różowy Kapturek” 

spektakl w wykonaniu Teatru Żelaznego 

z Katowic

  Bilety w cenie 16 zł do nabycia w kasie kina oraz

kino
„Centrum”



online od 4.10.2022

Klub 55+

        6.10.2022 16.30 „Uśmiech losu” rozgrywki Bingo

klub

„Metronom”

        13.10.2022 16.30 „Zgaduj piosenki i tańcz” zabawa muzyczna

        20.10.2022 16.30 „Ręcznie malowane woreczki” zajęcia plastyczne

27.10.2022 16.30 „Kalambury” wieczór gier towarzyskich

Spotkania organizacyjne połączone z zajęciami

3.10.2022 16.30
STUDIUM RYSUNKU I GRAFIKI

dla młodzieży od 15 lat i dorosłych
MOK 

6.10.2022 16.00
TAI CHI grupa początkująca

dla osób dorosłych

MOK sala

tańca i ćwiczeń

6.10.2022 18.00
TAI CHI grupa zaawansowana

dla osób dorosłych

MOK sala

tańca i ćwiczeń

WYSTAWY:
GALERIA SZTUKI EPICENTRUM

ZDZISŁAW BEKSIŃSKI- OD FOTOGRAFII DO FOTOMONTAŻU KOMPUTEROWEGO

13.10.2022 - 20.11.2022 

Wernisaż wystawy 13.10.2022  o godzinie 17.00. 

Zdzisław Beksiński  -  fotografik, malarz i grafik komputerowy. Urodził się w Sanoku 24 lutego 1929 r. 

zmarł tragicznie 21 lutego 2005 r. w Warszawie. W latach 1947 – 1952 studiował architekturę na 

Politechnice Krakowskiej. Po ukończeniu studiów odbył kilkuletni nakaz pracy, mieszkając 

w Rzeszowie i Krakowie. W 1955 r. powrócił do Sanoka, pracując jako projektant w  Fabryce 

Autobusów. Na początku lat 50-tych XX w. rozpoczyna działalność artystyczną, na początku jako 

fotografik, wystawiając swoje prace na kilku wystawach, m.in. w: Gliwicach, Warszawie i Poznaniu. 

Nieco później daje się poznać jako rzeźbiarz, grafik i malarz, zyskując uznanie i sławę, wykraczające 

daleko poza Polskę. Od 1994 r. jako jeden z pierwszych artystów w naszym kraju, tworzy 

fotomontaże komputerowe.

Prezentowane na wystawie fotografie pochodzą ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku. 

Łącznie na wystawie można zobaczyć 62 fotografie,  50 to prace czarno-białe z  lat pięćdziesiątych 

i sześćdziesiątych XX w. Pozostałe to komputerowe fotomontaże,  z dziesięciu ostatnich lat 

twórczości Artysty.

Ekspozycja wystawy w Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu Zdroju została zorganizowana we 

współpracy z Agencją Zegart.  

Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00.

Wstęp wolny! Zapraszamy!

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

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)

Uwaga!

Na warsztaty oraz zajęcia w placówkach obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona!

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Miejskiego Ośrodka Kultury.


