
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU                                     CZERWIEC  2019 
 
Galeria Pod Sową 

ul. Wielkopolska 1a 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
 
03-29.06  Moniuszko w komiksie – wernisaż wystawy prac członków koła Artystyczno-Naukowego 

DEHA Instytutu Sztuki w Cieszynie 
12.06 godz. 17:00 Wernisaż wystawy 

 
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 
 
04.06 godz. 17:30 Najciekawsze aplikacje dla podróżników – warsztaty komputerowe w ramach 

Surfującego Seniora. Zapisy,  tel. 32 47 310 77  
05.06 godz. 10:00  Flarfuj w Bibliotece – warsztaty dla młodzieży pisania poezji z Google 

prowadzone przez dr Piotra Mareckiego * 
05.06 godz. 12:00  Literatura elektroniczna – wykład dla młodzieży o gatunkach literatury cyfrowej                    

dr Piotra Mareckiego** 
05.06 godz. 17:00 Między wierszami – spotkanie warsztatowe MACIEJEM SZCZAWIŃSKIM * 
11.06 godz. 11:30   Poezja cyfrowa – wykład dla młodzieży ** 
12-13.06 godz. 9:00   Wyszukiwanie informacji – warsztaty multimedialne dla młodzieży 
13.06 godz. 18:00  Pionowy świat Jerzego Kukuczki – spotkanie z DARIUSZEM KORTKO                                

i MARCINEM PIETRASZEWSKIM autorami książki „Kukuczka : opowieść                           
o najsłynniejszym polskim himalaiście” i koncert kapeli góralskiej Istebna                         
w ramach projektu Literatura na wyżynach * 

26.06 godz. 18:00  Przyjemność lektury – rozmowa o książce Justyny Sobolewskiej „Książka                          
o czytaniu” 

 
 

* Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
     pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

 
 
 

* * Współfinansowane ze środków Miasta Jastrzębie-Zdrój w ramach projektu       
CYFROWE SPOTKANIA Z LITERATURĄ 

 
 
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 
 
03-39.06 DOBRE, BO SPRAWDZONE: Lato z przygodą – wystawa prezentująca wybrane 

tytuły książek 
10-14.06 godz. 10:00 i 12:30  Przedszkolaki jadą na wakacje – warsztaty dla przedszkolaków w ramach 

Bibliotecznej Akademii Przedszkolaka 
 

01-09.06     XVIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM  
Sportowcy czytają dzieciom – wychowanie przez sport i czytanie 

mailto:dzieciecy@biblioteka.jastrzebie.pl


03.06 godz. 8:00 i 10:00   KOMISKOWE POZDROWIENIA – warsztaty komiksowe ze ZBIGNIEWEM 
MASTERNAKIEM w ramach projektu Literackim tropem – ilustrowana przygoda                  
z książką * 

04.06 godz. 11:00   Namalowane opowiadanie – warsztaty ilustratorskie z MAŁGORZATĄ FLIS dla 
dzieci z klas I-IV w ramach projektu ODNOWA SŁOWA * 

04.06 godz. 16:30  Zabawa w chowanego – warsztaty literacko-plastyczne dla przedszkolaków                   
w ramach SPOTKAŃ Z KSIĄŻKĄ 

05.06 godz. 10:00  Czytanie na sportowo – czytanie bajek przez zaproszonych gości 
05.06 godz. 16:30  ILUSTRATOREK: Wakacyjne pocztówki – warsztaty plastyczne dla dzieci                                  

w wieku szkolnym 
06.06 godz. 10:00   Czytanie na sportowo – czytanie bajek przez zaproszonych gości 
 
07.06 godz. 16:30  PANI BAJKA I ROBOT – podsumowanie działań w ramach kampanii społecznej 

Cała Polska czyta dzieciom  
W programie: gry i zabawy, warsztaty plastyczne i artystyczne w bajkowej 
wiosce, inscenizacja bajki „Brzydkie Kaczątko”, przedstawienie teatralne, 
występ kuglarzy i szczudlarzy, czytanie „Lokomotywy” przez sportowców 

 
11.06 godz. 09:45  KOLOROWE PRZYGODY – spotkanie autorskie z RENATĄ PIĄTKOWSKĄ dla 

przedszkolaków w ramach projektu Literackim tropem – ilustrowana przygoda                  
z książką * 

  
SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ: Przygody Krowy Matyldy – warsztaty literacko-plastyczne dla przedszkolaków 
04.06 godz. 16:30  Zabawa w chowanego   
 
11.06 godz. 16:30  Kosmiczna impreza – zakończenie warsztatów literacko-edukacyjnych grupy 

Biblusie oraz Spotkania z książką 
PĘDZELEK: WARSZTATY ARTYSTYCZNE – odpłatność 10,00 zł/m-c 
06.06 godz. 16:30  PĘDZELEK – warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych 
13.06 godz. 16:30  PĘDZELEK – warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych 
 
07.06 godz. 16:00  BAJKOSEANSE W BIBLIOTECE – seanse filmowe dla dzieci 
14.06 godz. 16:00  BAJKOSEANSE W BIBLIOTECE – seanse filmowe dla dzieci 
 

Mediateka 

ul. Opolska 723 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 47 188 39 ; 32 47 011 83 
e-mail: mediateka@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
08.06 godz. 10:00-14:00    35 Winyl Giełda – giełda płyt analogowych 
  

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 
 

01-09.06     XVIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM  
Sportowcy czytają dzieciom – wychowanie przez sport i czytanie  

04.06 godz. 10:00-12:00  Reksio i podwórkowe zawody – głośne czytanie i warsztaty plastyczne dla dzieci 
w wieku szkolnym  

04.06 godz. 15:30-16:30 Ruch w obrazie – warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku szkolnym w ramach 
spotkań „Akwarelka” 

mailto:mediateka@biblioteka.jastrzebie.pl
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05.06 godz. 10:00-11:00 Franklin gra w piłkę nożną – głośne czytanie i warsztaty plastyczne dla dzieci                       
w wieku przedszkolnym 

05.06 godz. 12:00-15:00 Te niesamowite dyscypliny sportowe – warsztaty papieroplastyki dla dzieci                        
w wieku szkolnym w ramach spotkań „Papirus” 

06.06 godz.10:00-12:00 Bolek i Lolek sportowcy – głośne czytanie i warsztaty plastyczne dla dzieci                             
w wieku szkolnym 

07.06 godz. 9:30-11:30 Franklin gra w hokeja – głośne czytanie przez hokeistę JKH GKS Jastrzębie oraz 
warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku szkolnym 

09.06 godz. 15:00-18:00  Plenerowa Biblioteka w Parku Zdrojowym 
13.06 godz. 17:00 Babiniec: Leży jak należy! O zdrowym dopasowaniu biustonosza – spotkanie                  

z brafitterką Atelier Stanika z Jastrzębia-Zdroju 
27.06 godz. 17:00  Rodzicielstwo z Pozytywną Dyscypliną – wykład nt. klasycznej metody 

wychowawczej, dostarczającej gotowych narzędzi i technik pracy nad sobą oraz 
pracy z dzieckiem 

Sztuka nie gryzie – warsztaty artystyczne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej 
Kreatywni – warsztaty artystyczne dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej 
Na zajęcia przyjmujemy zapisy pod numerem tel. 32 4718839, 32 4701183 
 
Zapraszamy na cotygodniowe spotkania dla dzieci: 
wtorek, godz. 15:30-16:30 Akwarelka – warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku szkolnym 
środa, godz. 12:00-16:00 Papirus – warsztaty z papieroplastyki dla dzieci w wieku szkolnym 
 
 

Filia nr 2 Masnówka 

ul. Witczaka 3a 
44-330 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 476 13 61 
e-mail: filia2@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
01-29.06  Sprawdź się! – konkurs czytelniczy dla dorosłych  
01-29.06  Zagadki literowe – konkurs czytelniczy dla dzieci  
01-29.06  Jastrzębski Quiz 
11.06 godz. 11:30  Spotkanie autorskie z RENATĄ PIĄTKOWSKĄ w ramach projektu Literackim tropem – 

ilustrowana przygoda z książką * 
14.06  Zilustrowane historie: Czerwony Kapturek 
06.06 godz. 17:00 Popołudnia z Marysią – zajęcia dla dzieci w wieku 3-6 lat z rodzicami  

 
Genius – zajęcia artystyczne dla dzieci, poniedziałki godz. 15:30 – odpłatność 10 zł/m-c 
 
Zajęcia z edukacji regionalnej dla przedszkoli i szkół podstawowych: 
Czy znasz herby Jastrzębia-Zdroju? 
Czarny Diament – krótka historia górnictwa w Jastrzębiu-Zdroju 
Terminy do uzgodnienia, tel. 32 476 13 61 
 

01-09.06    XVIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM  
Sportowcy czytają dzieciom – wychowanie przez sport i czytanie 

03.06 Teatrzyk Kamishibai: Lokomotywa 
04.06  Z Bolkiem i Lolkiem na Olimpiadę – warsztaty literacko-plastyczne dla przedszkolaków 
05.06 Czytanie łączy światy: Świerszczykowa opowieść – warsztaty literacko-plastyczne  
06.06 Dzień Książki: od papirusa do piżamoramy – lekcja biblioteczna dla szkół podstawowych 

i licealnych 
07.06 Teatrzyk Kamishibai: Gdzie są moje okulary? 
08.06 godz.14:30-19:00  Cała Polska Czyta Dzieciom: Masnówkowe Czytanie   
Terminy do uzgodnienia, tel. 32 476 13 61 
 



 

Filia nr 3 

ul. Krakowska 38 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 471 16 97 
e-mail: filia3@biblioteka.jastrzebie.pl 

 
01-09.06    XVIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM  
Sportowcy czytają dzieciom – wychowanie przez sport i czytanie  
Ćwicz razem z nami – zajęcia literacko-edukacyjne dla  przedszkolaków na podstawie książeczki Aleix Cabrery 
Mela i sport 
Co to jest aikido? – spotkanie z gościem połączone z głośnym czytaniem 
05.06.2019 godz.16:00  Biblusie – spotkanie grupy zabawowej 
Prezent dla Taty – zajęcia  literacko-plastyczne dla przedszkolaków 
Utalentowany jak Leonardo – zajęcia edukacyjno-plastyczne dla uczniów klas I-III, przybliżające sylwetkę 
Leonadra da Vinci w 500. rocznicę śmierci artysty 
Terminy spotkań i warsztatów do uzgodnienia pod nr tel. 32 471 16 97  
 

Filia nr 4 

ul. Turystyczna 12 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 470 64 82 
e-mail: filia4@biblioteka.jastrzebie.pl 
 

01-09.06   XVIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM  
Sportowcy czytają dzieciom – wychowanie przez sport i czytanie 

Pociąg do Biblioteki: wiersze, wierszyki i rymowanki – warsztaty literacko-edukacyjne   
EKO-KALENDARZ:  
Dzień Motyla: Nasi drobni przyjaciele – warsztaty literacko-edukacyjne 
Światowy Dzień Bez Śmiecenia: czysta woda – ekologiczne warsztaty literacko-edukacyjne  
Terminy warsztatów do uzgodnienia, tel. 32 470 64 82 

 

Filia nr 5  

ul. Jasna 1a 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 475 25 51 
e-mail: filia5@biblioteka.jastrzebie.pl 
 

01-09.06    XVIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM  
          Sportowcy czytają dzieciom – wychowanie przez sport i czytanie 

04.06 godz. 10:00  Mogę grać z Wami? – warsztaty kreatywne dla Oddziału Przedszkolnego Szkoły 
Podstawowej Specjalnej nr 23  

07.06 godz. 11:00 Co kryje legenda? Legendarna kraina – warsztaty literackie dla uczniów  Szkoły 
Podstawowej Specjalnej nr 23 

10-28.06 Wszystkie barwy lata – warsztaty edukacyjno–plastyczne dla dzieci w wieku 
przedszkolnym   

Konkurencja: czytelnictwo – warsztaty literackie dla uczniów szkół podstawowych 
Do biegu, gotowi, start! – warsztaty edukacyjno-plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym 
Terminy warsztatów do uzgodnienia, tel. 32 475 25 51 
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Filia nr 6  

ul. Prof. R. Ranoszka 103 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 475 25 50 
e-mail: filia6@biblioteka.jastrzebie.pl 

 
05,12,19,26 godz. 15:00  ARCIK – warsztaty plastyczne 

01-09.06   XVIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM  
Sportowcy czytają dzieciom – wychowanie przez sport i czytanie 

Sportowi bohaterowie książek – zajęcia plastyczno-ruchowe dla dzieci 
04.06 godz. 10:30  Gimnastyka  ze Smerfami 
05.06 godz. 15:00   ARCIK – ruch na rysunku  
06.06 godz. 10:30  Książkowy ring  
07.06 godz. 10:30  Zostać mistrzem – biografie sportowców  

Filia nr 7  

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

01-09.06   XVIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM  
Sportowcy czytają dzieciom – wychowanie przez sport i czytanie 

A może nad morze – cykl zajęć literacko-plastycznych dla przedszkolaków na podstawie książek Wojciecha 
Widłaka Pan Kuleczka 
Mam na imię Buba – cykl zajęć literacko plastycznych dla kl. II-III szkoły podstawowej na podstawie 
książki Grzegorza Kasdepke Bon czy ton: savoir-vivre dla dzieci 
Psi Patrol – zajęcia literacko-edukacyjne dla przedszkolaków  
Sport to zdrowie – zabawy dla dzieci w Bibliotece 
 
Terminy spotkań 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 
 

01-09.06   XVIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM  
Sportowcy czytają dzieciom – wychowanie przez sport i czytanie  

Bajki logopedyczne –  spotkanie z logopedą JOANNĄ ŁOZOWSKĄ 
Warszawskie legendy – czytanie przez zaproszonych gości 
Wyginam śmiało ciało – warsztaty literackie, zabawy sportowe dla grup przedszkolnych  
Olimpijskie potyczki – zajęcia sportowe, literackie, głośne czytanie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 
 
Terminy zajęć do uzgodnienia, tel. 32 475 25 52 
 

Filia nr 10  

ul. Reja 10 
44-268 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 474 15 62 
e-mail: filia10@biblioteka.jastrzebie.pl 
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01-09.06   XVIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM  
Sportowcy czytają dzieciom – wychowanie przez sport i czytanie 

03.06 Dzieci dzieciom – zabawy, warsztaty  gry i konkursy dla dzieci z okazji DNIA DZIECKA 
04.06                           Czytanie pod chmurką – spotkanie w siłowni plenerowej połączone z zabawami i głośnym  

         czytaniem 
05.06                           Z książką w piaskownicy – spotkanie z dziećmi dzielnicy Szeroka na placu zabaw 
06.06                           Czytanie to jest to – głośne czytanie dzieciom  przez zaproszonych gości 
07.06                           Gwara ,gwarą i gwarą czytają – humorystyczne adaptacje tekstów literatury dziecięcej  

         w śląskiej gwarze 
 
18.06                           Tata to jest ktoś – warsztaty manualne dla przedszkolaków    
 
ZAJĘCIA CYKLICZNE: 
Książkolubek – warsztaty literackie dla dzieci, czwartek godz. 15:00 
Capslock – zajęcia pomagające w korzystaniu z komputera i Internetu, środa godz. 15:00 
 

Filia nr 14   

ul. Wyspiańskiego 10-12-14 
44-330 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 473 47 30 
e-mail: filia14@biblioteka.jastrzebie.pl 
  
03-29.06                          Zagadkomat: Skąd to się wzięło? – konkurs czytelniczy dla dzieci 

01-09.06   XVIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM  
Sportowcy czytają dzieciom – wychowanie przez sport i czytanie 

Zaproszenie do bajki – warsztaty literacko-plastyczne 
O chłopcu, który wpadł do książki – teatrzyk Kamishibai                        
Terminy do uzgodnienia, tel. 32 473 47 30 
04.06 godz. 10:45  Czytaj z robotem – warsztaty w ramach projektu CYFROWE SPOTKANIA Z LITERATURĄ   
04.06 godz. 16:00  liczba miejsc ograniczona, zapisy: tel. 32 476 47 30 
12.06 godz. 11:00  Odpowiedzialność prawna nieletnich – prelekcja z funkcjonariuszem Straży Miejskiej 

Aleksandrem Kaszakiem 
Wolni z Wyboru: rocznica pierwszych wolnych wyborów – warsztaty edukacyjne, termin warsztatów do 
uzgodnienia, tel. 32 473 47 30 
 
ZAJĘCIA CYKLICZNE: 
GRAJsówka – klub miłośników gier planszowych – środa 16.00-18.00 
Plamka – warsztaty rozwijające zainteresowania sztuką dla dzieci w wieku szkolnym - piątek 12:30 i 15.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 


