
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU                                     LUTY 2020 
 
Galeria Pod Sową 

ul. Wielkopolska 1a 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
 
01-29.02   IKONOKODY – wystawa prac Grzegorza Tomasiaka 
 
 

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 
 
06.02 godz. 18:00  Spotkanie z JAROSŁAWEM CZECHOWICZEM autorem książki Toksyczność i prowadzącym 

bloga Krytycznym okiem 
04.02 godz. 18:00  Stoliki językowe: język czeski, język polski dla obcokrajowców 
11.02 godz. 18:00  Stoliki językowe: język czeski, język polski dla obcokrajowców, język ukraiński 
18.02 godz. 18:00  Stoliki językowe: język czeski, język polski dla obcokrajowców 
25.02 godz. 18:00  Stoliki językowe: język czeski, język polski dla obcokrajowców, język ukraiński  
 
19.02 godz. 11:30  Język na sprzedaż – warsztaty literacko-językowe dla młodzieży o języku reklamy 
19.02 godz. 18:00  Lektury filozoficzne: Obrona Sokratesa – spotkanie z cyklu Filozofia dla każdego 
20.02 godz. 18:00  Porozmawiajmy o książce: Serce umiera ostatnie M. Atwood 
25.02 godz. 11:30  Dobry zwyczaj nie pożyczaj – warsztaty literacko-językowe dla młodzieży  
26.02 godz. 11:30  Zapomniane słowa – warsztaty literacko-językowe dla młodzieży 
27.02 godz. 18:00  Czechosfera: Praga mniej znana – spotkanie inaugurujące nowy cykl przybliżający 

różnorodne zagadnienia z obszaru czeskiej kultury, literatury, historii i turystyki 
 

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 
 
DOBRE, BO SPRAWDZONE: Literackie walentynki – wystawa prezentująca wybrane tytuły książek 
04-07.02 i 25-28.02 godz. 10:15  Walentynkowe bajanie – warsztaty dla przedszkolaków w ramach 

Bibliotecznej Akademii Przedszkolaka 
 
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU: DZIAŁAJMY RAZEM! 
11.02 godz. 10:30  Działajmy razem w bezpiecznej sieci! – happening dla uczniów klas IV-VI szkoły 

podstawowej 
13.02 godz. 10:30  EMOJI: wyraź siebie w Internecie – warsztaty multimedialne dla uczniów klas I-III szkoły 

podstawowej 
SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ: Przedszkolak w sieci – warsztaty literacko-plastyczne dla przedszkolaków 
04.02 godz. 16:30  Tata w sieci 
11.02 godz. 16:30  Basia i tablet 
18.02 godz. 16:30  Jaskiniowiec Tek 
25.02 godz. 16:30  Franek i laptop 
 
05,19.02 godz. 16:30  BIBLIOTECZNA SZKOŁA KODERÓW –  kurs programowanie dla dzieci w wieku 9-12 lat 
Zajęcia w środy co dwa tygodnie. Obowiązują zapisy. Ilość miejsc ograniczona! 
 
12, 26.02 godz. 16:30  KOLOROWE KODOWANIE – warsztaty kodowania dla dzieci w wieku 6-9 lat  
Zajęcia odbywać się będą w środy co dwa tygodnie. Obowiązują zapisy. Ilość miejsc ograniczona! 
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PĘDZELEK – WARSZTATY ARTYSTYCZNE  
06.02 godz. 16:30 PĘDZELEK – warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych 
13.02 godz. 16:30 PĘDZELEK – warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych 
20.02 godz. 16:30 PĘDZELEK – warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych 
27.02 godz. 16:30 PĘDZELEK – warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych 
 
 
DOBRE, BO SPRAWDZONE: Książkowi detektywi – wystawa prezentująca wybrane tytuły książek 
07-10.01 godz. 10:00  Kolorowa czytanka – warsztaty dla przedszkolaków w ramach Bibliotecznej Akademii 

Przedszkolaka    
28-31.01 godz. 10:00  Kolorowa czytanka – warsztaty dla przedszkolaków w ramach Bibliotecznej Akademii 

Przedszkolaka 

 
Mediateka 

ul. Opolska 723 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 47 011 83 
e-mail: mediateka@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
08.02 godz. 10:00-14:00   41 WINYL GIEŁDA – giełda płyt analogowych 
Amor, Walenty i ... czyli o miłości w muzyce, literaturze i sztuce – lekcja biblioteczna  
Terminy do uzgodnienia, tel. 32 470 11 83 
 

Filia nr 1 

ul. Opolska 723 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 47 011 83  
e-mail: filia1@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
24.02 godz. 17:00  „Babiniec”  - W Kręgu Kobiet porozmawiamy o zdrowiu. Warsztaty poprowadzi Pani 

Aneta Wychorska oraz Pani Marianna Głębocka-Czarniecka. Na spotkanie proszę zabrać 

lusterka. 

Marianna Głębocka-Czarniecka na co dzień pracuje jako neurologopeda i surdopedagog w prowadzonej przez 
siebie Poradni Neurologopedycznej Edulogmed w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie zajmuje się 
diagnozą i terapią trudności językowych i komunikacyjnych u dzieci, młodzieży i dorosłych 
o podłożu neurologicznym. Jako trener i wykładowca na wyższych uczelniach prowadzi 
liczne treningi i warsztaty oraz szkolenia o różnorodnej tematyce skupionej wokół 
komunikacji oraz rozwoju osobistego i duchowego. Chętnie dzieli się wiedzą i swoim 
doświadczeniem.  

Aneta Wychorska jest dyplomowanym neurorefleksologiem twarzy i rąk. Swoją wiedzę połączoną z pasją  
pogłębia studiując literaturę związaną z dziedziną psychologii, socjologii, dietetyki i 

psychosomatyki. Cały czas również rozwija swoje kompetencje terapeutyczne. Doradza w 
dziedzinie ziołolecznictwa i suplementacji . 

 
„Bezpieczna droga” – spotkanie uczniów klas V-VI z policjantem  

„Akademia Przedszkolaka” : 

- Teatrzyk Kamishibai „Pinokio”– pierwszy czwartek miesiąca godz. 10:00 

- „Bajki-wychowajki” – warsztaty literacko-plastyczne dla grup przedszkolnych 

- „Mam przyjaciela… kierowcę autobusu” – warsztaty literacko-edukacyjne dla grup przedszkolnych  

„Sztuka nie gryzie” – warsztaty artystyczne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej 
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 „A to Historia! Wieliczka-Solniczka” – warsztaty literacko-plastyczne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej 

„Kreatywni” – warsztaty artystyczne dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej 

Na zajęcia dla dzieci przyjmujemy zapisy pod numerem tel. 32 470 11 83. 

Ponadto zapraszamy na cykliczne spotkania dla dzieci: 

• wtorek godz. 15:30 „Akwarelka” – warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku szkolnym 

• czwartek godz. 14:00 „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 
 
06 i 20.02 godz. 17:00 Popołudnia z Kicią Kocią – zajęcia dla dzieci w wieku 3-6 lat z rodzicami w Bibliotece 
14.02   WALENTYNKOWA NIESPODZIANKA – Randka z Poezją 
DZIEŃ BAŚNIOWY: JAŚ I MAŁGOSIA – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym 
Mało znana przyroda: panda mała – zajęcia edukacyjno-plastyczne 
Dzień Kubusia Puchatka w Masnówce – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym  
Terminy do uzgodnienia tel. 32 476 13 61 
 
Genius – zajęcia artystyczne dla dzieci, poniedziałki godz. 15:30 
 

Filia nr 3 

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

Filia nr 4 

ul. Turystyczna 12 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 470 64 82 
e-mail: filia4@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
„Wielka księga uczuć” - MIŁÓŚĆ  
Warsztaty literacko-edukacyjne o miłości, z czym kojarzy się to uczucie, rodzaje miłości. jak je okazywać.  
Termin: do uzgodnienia  
 
„AUSTRALIA – LĄD NA KOŃCU ŚWIATA”  
Warsztaty literacko-edukacyjne o Australii, zamieszkujących ją zwierzętach, zmianach klimatycznych i 
dramatycznych pożarach.  
Termin: do uzgodnienia 
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Filia nr 5  

ul. Jasna 1a 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 475 25 51 
e-mail: filia5@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
4.02 godz. 11.30  Balonowe bajki – warsztaty literackie dla uczniów Szkoły Podstawowej 

Specjalnej nr 23 
4.02 godz. 13.00  Balonowe bajki – warsztaty literackie dla uczniów Szkoły Podstawowej 

Specjalnej nr 23 
11.02 godz. 10.00  Czy mogę się przytulić? – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci z Oddziału 

Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23  
14.02 godz. 10.00  Kocie sprawy – warsztaty edukacyjne dla uczniów młodszych klas szkoły 

podstawowej 
20.02 godz. 10.00  Kocie sprawy – warsztaty edukacyjne dla uczniów młodszych klas szkoły 

podstawowej 
25, 26, 27.02 godz. 10.00  Balonowe bajki – warsztaty literackie dla uczniów Szkoły Podstawowej 

Specjalnej nr 23 
28.02 godz. 10.00  Kocie sprawy – warsztaty edukacyjne dla uczniów młodszych klas szkoły 

podstawowej 
Śnieżne opowieści   warsztaty literackie dla zorganizowanych grup przedszkolnych 
 
Terminy spotkań i warsztatów do uzgodnienia pod nr tel. (32) 475 25 51 
 

Filia nr 6  

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

 
Filia nr 7  

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

 
Filia nr 9  

ul. Wodeckiego 2 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 475 25 52 
e-mail: filia9@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
Kolorowy potwór, czyli wszystko o dziecięcych emocjach: złość – zajęcia edukacyjno-literackie dla 
przedszkolaków. Terminy do uzgodnienia, tel. 32 475 25 52 
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Filia nr 10  

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

18.02 godz. 16:30  Stanisław Jarczok: OBRAZY Z PRZESZŁOŚCI – SZEROKA – wernisaż wystawy malarstwa 
„Kolorowy potwór – czyli wszystko o dziecięcych emocjach” kontynuacja projektu dla klas I  SP:   MIŁOŚĆ 

-warsztaty edukacyjno-literackie 
 
 
PLIK I FOLDER na ścieżkach INTERNETU    zajęcia edukacyjne Z OKAZJI DNI BEZPIECZNEGO 

INTERNETU dla uczniów szkoły podstawowej 
 
PREZENTOWNIK: 
75 Rocznica Wyzwolenia Auschwitz – wystawka prezentująca tytuły książek 
 
 

Filia nr 14   

ul. Wyspiańskiego 10-12-14 
44-330 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 473 47 30 
e-mail: filia14@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
ZAJĘCIA CYKLICZNE: 
GRAJsówka – klub miłośników gier planszowych – środa 16:00-18:00 
Plamka – warsztaty rozwijające zainteresowania sztuką dla dzieci w wieku szkolnym-  piątek 13:30 i 15:30 
  

Filia nr 16   

ul. Marusarzówny 29 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 473 34 43 
e-mail: filia16@biblioteka.jastrzebie.pl 
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