
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU                                          GRUDZIEŃ 2017 
 
Galeria Pod Sową 

ul. Wielkopolska 1a 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
 

01-31.12   Wystawa linorytnicza Petreli Kuźmickiej – wystawa, zawiera między innymi dwa cykle prac:  
"Awers i Rewers" oraz "Śląskie twarze wielorakie", ten drugi dotyka tematu górnictwa. Pochodzę  
z Jastrzębia-Zdroju, gdzie niemal każdy mieszkaniec jest z nim w większym bądź mniejszym 
stopniu powiązany. Tutaj, jak i na całym Śląsku dzieci już od przedszkola poznają górniczą historię 
swojego regionu i związane z nią symbole. W oczach mieszkańców terenów niezwiązanych 
kulturowo z górnictwem symbole te mogą być postrzegane jednak jako zbyt szablonowe  
i stereotypowe. 
Moim zdaniem górniczą kulturę tworzą przede wszystkim ludzie. To jednostki tworzą symbole. Są 
to pracownicy kopalni – górnicy i pracownicy zarządu. To także żony górników, stanowiące 
nieodłączny element tej swoistej struktury. Symbol nabiera dla mnie znaczenia dopiero  
w połączeniu z wizerunkiem człowieka, stanowiącego podstawę tej kultury. 
Wykonane przeze mnie grafiki to portrety ludzi związanych z pracą na kopalni. Wśród nich 
znajdują się górnicy, ich żony czy też pracownicy zarządu. Ich plastyczne i realistyczne twarze 
splatają się z surową i geometryczną strukturą węgla. Symbol i jednostka łączą się, nie stanowiąc 
już osobnych elementów. I dopiero to połączenie może stanowić spójną metaforę. Górnikiem, 
żoną górnika nie jest się tylko w godzinach pracy. Determinuje one wiele aspektów codziennego 
życia, jej ślady często wypisane są na twarzach związanych z nią ludzi. 

 
Petrela Kuźmicka - jest absolwentką  Uniwersytetu Śląskiego - Wydziału Artystycznego w Cieszynie, kierunek 
grafika. Od najmłodszych lat, "zabawa ze sztuką" nie jest jej obca. Głównie specjalizuje się tworzeniem grafiki 
warsztatowej, którą ma przyjemność przedstawić na wystawie. Ponadto zajmuje się także, grafiką projektową, 
rysunkiem oraz malarstwem. W swoich pracach często nawiązuje do tematyki związanej ze Śląskiem, sztuką 
ludową, folklorem. 
 

Biblioteka Główna 

Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a 
tel. 32 473 10 77 ; 32 471 76 97 ; 32 471 67 68 w. 36 
e-mail: czytelnia@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
05.12 godz. 18:00  Ozdoby świąteczne DIY – warsztaty komputerowe w ramach cyklu Surfujący Senior 
12.12 godz. 17:30 Zwoje znad Morza Martwego - 70 lat od odkrycia z Qumran - wykład 
13.12 godz. 11:00  Joseph Conrad w kręgu literatury marynistycznej – wykład dla młodzieży 
13.12 godz. 17:00 Od wiersza do poezji „POCZTA  POETYCKA MACIEJA SZCZAWIŃSKIEGO"   
14.12 godz. 11:00  Lektura nie bzdura: Jądro ciemności – wykład dla młodzieży 
14.12 godz. 18:00  Ciasteczka Cieszyńskie – tak pachną i smakują Święta na Śląsku Cieszyńskim – spotkanie 

z Adamem Omorczykiem w Kawiarence „Pod Sową” 
19.12 godz. 18:00  Porozmawiajmy o książkach – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
28.12 godz. 18:00  Odkurzamy klasyków: Joseph Conrad – literackie prezentacje przy filiżance kawy 

 
Wypożyczalnia Literatury dla Dzieci 

Wypożyczalnia Literatury dla Dzieci ul. Wielkopolska 1a 
tel. 32 471 76 97 ; 32 471 67 68 w. 38  
e-mail: dzieciecy@biblioteka.jastrzebie.pl 
 

Mądra głowa      Gwiazdkowa zabawa – konkurs czytelniczy 

Dobre, bo sprawdzone Bajki z kraju Mikołajów – prezentacja książek świątecznych dla dzieci. 

mailto:dzieciecy@biblioteka.jastrzebie.pl


18 -22.12 godz. 10:00 i 12:30  Świąteczny odpoczynek - warsztaty dla przedszkolaków w ramach 

Bibliotecznej Akademii Przedszkolaka. 

Świąteczne spotkania w Bibliotece 

06.12. godz. 16:00  Spotkanie ze Świętym Mikołajem. W programie: spotkanie ze Świętym 
Mikołajem, „Świąteczny cud” – przedstawienie teatralne, „W pracowni 
świątecznych elfów” – warsztaty plastyczne. 

12, 13.12 godz. 10:00  Grudniowa obrzędowość – warsztaty etnograficzne dla uczniów szkół 
podstawowych. 

14, 15.12. godz. 10:00  Świąteczne DIY dla dzieci - warsztaty plastyczne dla dzieci. 
 
Święta na całym świecie – warsztaty literacko-plastyczne w ramach  ILUSTRATORKA 
05.12 godz. 16:30  Skąd pochodzi Mikołaj? - warsztaty dla 5,6-latków 
12.12 godz. 16:30  Świąteczne tradycje - warsztaty dla 5,6-latków 
19.12 godz. 16:30  Choinkowe ozdoby  - warsztaty dla 5,6-latków 
 
Święta przez cały rok – warsztaty literacko-plastyczne w ramach SPOTKAŃ Z KSIĄŻKĄ 
13.12. godz. 16:30 Świąteczne opowieści - warsztaty dla 3,4-latków 
20.12. godz.16:30 Czar Świąt - warsztaty dla 3,4-latków 
 
PĘDZELEK – WARSZTATY ARTYSTYCZNE – odpłatność 10,00 zł /m-c 
07.12 godz. 16:30   PĘDZELEK  –  warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych 
14.12 godz. 16:30   PĘDZELEK  –  warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych 
21.12 godz. 16:30   PĘDZELEK  –  warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych 
28.12 godz. 16:30   PĘDZELEK  –  warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych 

 
Mediateka 

ul. Opolska 723 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 47 188 39 ; 32 47 011 83 
e-mail: mediateka@biblioteka.jastrzebie.pl 
  
1-31.12    "Anioł Mediateki" – wystawa kolekcji aniołów 
1-31.12     "Anielskie warsztaty artystyczne" (terminy do uzgodnienia) 
1-31.12 "Ale szopka czyli co wiemy o świętach" - lekcja multimedialna (terminy do 

uzgodnienia)  
09.12 godz. 10:00-14:00  22 Winyl Giełda 
 

Filia nr 1 

ul. Opolska 723 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 47 188 39 ; 32 47 011 83  
e-mail: filia1@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
13.12 godz. 16:30  „Decoupage – prezent pod choinkę” – spotkanie czytelniczek w ramach „Babińca” z 

plastykiem 
 
Pozytywnik przedszkolaka / Rok z Panem Kuleczką:  Świąteczna choinka” – warsztaty literacko-plastyczne dla 
przedszkolaków przybliżające twórczość Wojciecha Widłaka w 60 rocznicę urodzin pisarza  
Terminy do uzgodnienia tel. 32 4718839, 32 4701183 
 
WIRTUALNA HISTORIA JASTRZĘBIA-ZDROJU 
„Budowle sakralne w Jastrzębiu-Zdroju”  prezentacja multimedialna o naszym mieście dla uczniów klas IV-

VII Szkoły Podstawowej 

mailto:mediateka@biblioteka.jastrzebie.pl
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SZTUKA NIE GRYZIE 
Zabawa w kolory warsztaty artystyczne dotyczące różnych aspektów sztuki dla uczniów klas I Szkoły 

Podstawowej. 
Świąteczna bombka Iris folding – warsztaty artystyczne dotyczące różnych aspektów sztuki dla uczniów 

klas II Szkoły Podstawowej. 
Świąteczny czas  quilling - warsztaty artystyczne dotyczące różnych aspektów sztuki dla uczniów 

klas III Szkoły Podstawowej. 
Terminy do uzgodnienia tel. 32 4718839, 32 4701183 

 
AKADEMIA DOBRYCH MANIER 
Magiczne słowa klucze  literacko-plastyczne warsztaty savoir-vivre’u dla uczniów klas I-III szkół 

podstawowych  
Terminy do uzgodnienia tel. 32 4718839, 32 4701183 

  
ZAJĘCIA CYKLICZNE: 
Akwarelka – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku szkolnym, wtorki, godz. 15:00-16:00 
Czytusie – artystyczno-literackie spotkania z książką dla dzieci  
w wieku przedszkolnym. (warsztaty z elementami biblioterapii), wtorki, godz. 16:30-17:30 
Papirus – warsztaty papieroplastyki dla dzieci w wieku szkolnym: orgiami, Iris folding , środy, godz. 12:00-16:00 
06.12  Girlandy z gwiazd 
13.12  Kartka świąteczna - quilling 
20.12   Kolorowa choinka 
 
Zgrywusie – piątkowy klub miłośników gier planszowych dla dzieci od 7 roku życia, piątki, godz. 13:00-15:00  
 

Filia nr 2 Masnówka 

ul. Witczaka 3a 
44-330 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 476 13 61 
e-mail: filia2@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
01-30.12  Konkurs literacki dla dorosłych „Święta w literaturze”   
01-30.12  Konkurs literacki dla dzieci „Spełnione marzenia” 
01-30.12   Jak Wisła szła do morza – lekcja multimedialna (terminy do uzgodnienia) 
01-30.12 „Twoje prawa ważna sprawa” – lekcja biblioteczna z okazji Dnia Ochrony Praw Dziecka 

(terminy do uzgodnienia) 
08.12 godz. 9:30  Dzień Baśniowy „Dziewczynka z zapałkami”  
06.12 godz. 10:00  Spotkanie z Mikołajem - Teatrzyk Cieni „Dziewczynka z zapałkami” 
05.12 godz. 9:45  Teatr UTW dla dzieci "Księżniczka na ziarnku grochu" 
  
Po wcześniejszym uzgodnieniu organizujemy lekcje biblioteczne. 
 
ZAJĘCIA CYKLICZNE:  
Genius – zajęcia artystyczne dla dzieci – poniedziałek 15:00 
Kreatywni - zajęcia artystyczne dla dorosłych – na zapisy, co drugi poniedziałek  
04.12 godz. 14:00 
18.12 godz. 14:00 
Planszówkowe Środy – klub miłośników gier planszowych godz. 14:00-16;00 
www.masnowka.pl – zajęcia komputerowe dla dorosłych na zapisy - czwartek, piątek godz. 18:00  

Filia nr 3 

ul. Krakowska 38 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 471 16 97 



e-mail: filia3@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
01-30.12 Optymistyczne dziecko: – pewność siebie – warsztaty dla dzieci przedszkolnych  

i wczesnoszkolnych  – terminy do ustalenia 
06.12  godz.10:00  „ Świąteczne zwyczaje” – warsztaty dla dzieci  w wieku szkolnym 
 
Grupa Zabawowa „Biblusie” – dla dzieci 2 i 3 letnich wraz z rodzicami.  Zainteresowanych prosimy o kontakt 
telefoniczny. 
05.12 godz. 16:00 
19.12 godz. 16:00 

 
EkoPaka zamykamy obieg surowców – warsztaty na temat ALUMINIUM dla przedszkolnych  

i wczesnoszkolnych 
Terminy do ustalenia tel. 32 471 16 97 
 

ZAJĘCIA CYKLICZNE 
Rozgrzewka z książką  warsztaty literacko-plastyczne – środa godz. 15:00 
 

Filia nr 4 

ul. Turystyczna 12 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 470 64 82 
e-mail: filia4@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
01-22.12 „Quiz o Świętym Mikołaju” konkurs czytelniczy dla dzieci 

 
„Boże Narodzenie – tradycje i zwyczaje” – zajęcia edukacyjno-literackie dla dzieci o zwyczajach i tradycjach 

bożonarodzeniowych – terminy do ustalenia. 
 

Filia nr 5  

ul. Jasna 1a 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 475 25 51 
e-mail: filia5@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
11.12 godz. 10:00  Zima i spółka – warsztaty edukacyjne dla uczniów Specjalnej Szkoły Podstawowej  

nr 10 
18.12 godz. 10:00  Dlaczego lubimy prezenty? – warsztaty  literacko-plastyczne dla uczniów szkoły 

podstawowej  
Zima i spółka  warsztaty edukacyjne dla zorganizowanych grup przedszkolnych (terminy i 

godziny do ustalenia) 
Dlaczego lubimy prezenty? warsztaty  literacko-plastyczne dla uczniów szkoły podstawowej (terminy i godziny 

do ustalenia) 
S jak Strzałkowska warsztaty literacko-plastyczne dla uczniów Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 10 

(terminy i godziny do ustalenia) 

Filia nr 6  

ul. Prof. R. Ranoszka 103 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 475 25 50 
e-mail: filia6@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
„Pan Kuleczka i jego biblioteczka” Zima już blisko – warsztaty literacko-plastyczne dla grup przedszkolnych z PP nr 

26. 

„Zwyczaje świąteczne w Polsce” – warsztaty edukacyjne dla uczniów z SP nr 16. 
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Terminy do uzgodnienia telefonicznego 32 47 52 550 

 
ZAJĘCIA CYKLICZNE: 
Arcik – warsztaty artystyczne dla dzieci prowadzone przez plastyka; zapraszamy w środy o godz. 15:00  
  

Filia nr 7 

ul. Cieszyńska 101 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 475 26 39 
e-mail: filia7@biblioteka.jastrzebie.pl 

 
06 - 21.12  Mikołajkowe zgadywanki 
18 - 21.12  Świąteczne nastroje - konkurs czytelniczy 
Terminy zajęć do uzgodnienia, tel. 32 475 26 39 
 
Filia nr 9  

ul. Wodeckiego 2 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 475 25 52 
e-mail: filia9@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
01 - 20.12   „Prezentowa zgadywanka” – zabawa biblioteczna dla najmłodszych czytelników 
 
„Przedszkolne kolędowanie” – konkurs recytatorski dla przedszkolaków – termin do uzgodnienia  
„Świąteczne opowieści” – spotkanie w bibliotece z czytelnikami – termin do uzgodnienia  
 
 
ZAJĘCIA CYKLICZNE: 
Paleta – warsztaty plastyczne, środy, godz. 16:00 
 

Filia nr 10  

ul. Reja 10 
44-268 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 474 15 62 
e-mail: filia10@biblioteka.jastrzebie.pl 
 

ZAJĘCIA CYKLICZNE: 
Przedszkolandia – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci, czwartki, godz. 16:00 
Capslok – zajęcia komputerowe, środy, godz.16:00 

 
Filia nr 14   

ul. Brzechwy 7a 
44-330 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 473 47 30 
e-mail: filia14@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
11.12 godz. 10:30 Coraz bliżej święta  –  warsztaty literacko-plastyczne 
13.12 godz. 12:30 Franklin przygotowuje święta -  Teatrzyk Kamishibai  
20.12 godz. 10:30 Franklin przygotowuje święta -  Teatrzyk Kamishibai 
 
Inne terminy warsztatów do uzgodnienia. 
ZAJĘCIA CYKLICZNE: 
Klub Misia Lubisia – zajęcia dla dzieci w wieku 3-6 lat, środy godz. 16:00     
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Papierowe Fantazje – zajęcia z Iris folding, orgiami, kirigami, czwartki godz. 12:00 i 13:00   
Plamka – warsztaty rozwijające zainteresowania sztuką dla dzieci w wieku szkolnym,  piątki  godz. 14:00 i 15:00 


