PLAN PRACY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W JASTRZĘBIU-ZDROJU
LISTOPAD 2022 R.
DATA

GODZ.

NAZWA

MIEJSCE

3.11.2022

16.30

„Licz się ze mną!” turniej gry w „Polowanie na
robale”

8.11.2022

16.30

„Ile papieru jest w rolce?” zajęcia plastyczne

8.11.2022

16.30

„Teatr cieni” warsztaty dla dzieci

9.11.2022

16.30

„Domki dla skrzydlatych” zabawa plastyczna

9.11.2022

16.30

„W barwach jesieni” zajęcia plastyczne

10.11.2022

16.30

„Wykropkowane obrazki” zajęcia plastyczne

15.11.2022

16.30

„Trudne pytania” turniej gier

16.11.2022

16.30

„Gazetowo-kolorowo” zajęcia techniczne

22.11.2022

16.30

„Pomysłowe torebki” zajęcia plastyczne

23.11.2022

16.30

„Zabawy kolorami” zajęcia plastyczne

23.11.2022

16.30

„Kocie podkładki pod kubek” zabawa plastyczna

23.11.2022

16.30

„Liście” zajęcia plastyczne

24.11.2022

16.30
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25.11.2022

17.00

30.11.2022

16.30

„Tylko spokój nas ocali!” turniej gry JENGA

30.11.2022

16.30

„Bingo” turniej gier

11.11.2022

17.00

3.11.2022

16.30

10.11.2022

16.30

17.11.2022
24.11.2022

„W noc świętej Katarzyny pamiętają sny
dziewczyny” zabawy integracyjne
Rozstrzygniecie
KONKURSU KALIGRAFII
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

KONCERT Z OKAZJI
NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
w wykonaniu FILHARMONII KRAKOWSKIEJ
Bilety w cenie 20 zł do nabycia w kasie kina oraz
online
Klub 55+

świetlica
„Kanon”
świetlica
„Iskierka”
kino
„Centrum”

„Ozdobny przepiśnik kulinarny”
zabawa plastyczna
„Trenuj pamięć” gry, zabawy i łamigłówki

„Drewniana kasetka decoupage”
zajęcia plastyczne
„Z przymrużeniem oka”
16.30
wróżby i zabawy katarzynkowo-andrzejkowe
„Retro gry i my” cykl zajęć edukacyjno-rekreacyjnych
16.30

Klub „Kaktus”

klub
„Metronom”

realizowany w świetlicach MOK-u
16.11.2022

16.30

„Kółko - krzyżyk”

16.11.2022

16.30

„Klasy”

17.11.2022

16.30

„Państwa -miasta”

29.11.2022

16.30

„Statki”

30.11.2022

16.30

„Kapsle”

świetlica
„Kanon”
świetlica
„Iskierka”
świetlica
„Skarbnik”
świetlica
„Nastolatek”
świetlica
„Astra”

WYSTAWY:
GALERIA SZTUKI EPICENTRUM
ZDZISŁAW BEKSIŃSKI - OD FOTOGRAFII DO FOTOMONTAŻU KOMPUTEROWEGO
13.10.2022 - 20.11.2022
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.
Reklamodawcą wspierającym wystawę jest spółka PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa.
Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00.
Wstęp wolny! Zapraszamy!

OFERTA EDUKACYJNA
GALERII HISTORII MIASTA
Oferta edukacyjna skierowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w placówce zainteresowanej przeprowadzeniem lekcji
muzealnych. Czas trwania zajęć: 45 min. Proponowane tematy:
Jastrzębie-Zdrój - miasto zbudowane od podstaw
Tradycje i kultura Górnego Śląska – wprowadzenie
Terminy lekcji muzealnych należy uzgadniać telefonicznie 501 476 574 od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 - 16:00. 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.

