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

ul. Wielkopolska 1a 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
 
06-31.03  MAKRAMAGIA: MAKRAMA WSPÓŁCZESNA – wystawa twórczości Anny Krajewskiej-

Krawiec 
06.03 godz. 18:00 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 
 

06.03 godz. 18:00 WIECZÓR KOBIET 
- MAKRAMAGIA: MAKRAMA WSPÓŁCZESNA – wernisaż wystawy Anny Krajewskiej-Krawiec 
- KOBIETA DOJRZAŁA: METAMORFOZA – wykład motywacyjny założycielek Fundacji ZIELONE POJĘCIE 
 
03.03 godz. 18:00  Stoliki językowe: język czeski, język polski dla obcokrajowców 
10.03 godz. 18:00 Stoliki językowe: język czeski, język polski dla obcokrajowców 
17.03 godz. 18:00 Stoliki językowe: język czeski, język polski dla obcokrajowców 
24.03 godz. 18:00 Stoliki językowe: język czeski 
31.03 godz. 18:00 Stoliki językowe: język czeski, język polski dla obcokrajowców 
 
10.03 godz. 11:30  Obrona Sofoklesa: filozofia starożytna – wykład dla młodzieży 
18.03 godz. 18:00  Lektury filozoficzne: „Il Principe” – czyli o Księciu Niccolo Machiavellego  
19.03 godz. 11:30  W świecie Pana Cogito – warsztaty literackie  
19.03 godz. 18:00  Porozmawiajmy o książkach: „Zgiełk czasu” J. Barnes 
25.03 godz. 11:30  Fantasy, fantastyka i science fiction: o rozróżnieniu gatunków – warsztaty literackie dla 

młodzieży 
 

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: W świecie sztuki – wystawa prezentująca wybrane tytuły książek 
03-06.03 i 17-20.03 godz. 10:15 Wielkanoc Fenka – warsztaty dla przedszkolaków w ramach Bibliotecznej 
Akademii Przedszkolaka 
 
POSZTUKUJ Z BIBLIOTEKĄ – spotkania ze sztuką w Bibliotece 
17.03 godz. 10:30   D.E.S.I.G.N. dla dzieci – warsztaty literacko-plastyczne dla uczniów klas III-IV szkoły 

podstawowej 
18.03 godz. 10:30  Dzieła sztuki na wyciągnięcie ręki – warsztaty multimedialne dla uczniów klas V-VI 

szkoły podstawowej 
19.03 godz. 10:30  Posztukujmy w Bibliotece – warsztaty artystyczne dla uczniów klas I-II szkoły 

podstawowej 
 
SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ: PRZEDSZKOLAKI I SZTUKA – warsztaty literacko-plastyczne dla przedszkolaków 
03.03 godz. 16:30  Jestem artystą 
10.03 godz. 16:30  Jestem muzykiem 
17.03 godz. 16:30  Jestem architektem 
24.03 godz. 16:30  Jestem aktorem 
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31.03 godz. 16:30  Jestem rzeźbiarzem 
 
11,18.03 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! 
 
04,25.03 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! 
 
PĘDZELEK – WARSZTATY ARTYSTYCZNE  
05.03 godz. 16:30 PĘDZELEK – warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych 
12.03 godz. 16:30 PĘDZELEK – warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych 
19.03 godz. 16:30 PĘDZELEK – warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych 
26.03 godz. 16:30 PĘDZELEK – warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych 

 
Mediateka 

ul. Opolska 1b 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 47 011 83 
e-mail: mediateka@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
05.03    Jak wygląda dźwięk – warsztaty muzyczne z TOMASZEM ANDRZEJEWSKIM * 
14.03 godz. 10:00-14:00    42 Winyl Giełda – giełda płyt analogowych 
Jaki kształt ma melodia? – wykład multimedialny *  
Terminy do uzgodnienia, tel. 32 470 11 83 
 
* Wydarzenia organizowane w ramach projektu KreaTYwni – muzyka i literatura dofinansowanego ze środków 
Miasta Jastrzębie-Zdrój 
 

Filia nr 1 

ul. Opolska 1b 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 47 011 83  
e-mail: filia1@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
30.03 godz. 17:00 BABINIEC: W Kręgu Kobiet porozmawiamy o pielęgnacji twarzy i kosmetyce naturalnej 

Spotkanie poprowadzi Mariola Jarguz oraz Marianna Głębocka-Czarniecka 

MARIOLA JARGUZ prowadzi gabinet kosmetyczny Salon Harmonii. Holistyczne spojrzenie na ciało, naturalna 

pielęgnacja, wykorzystanie ziół w kosmetyce to jej pasja, tym chcę się podzielić na naszym 

spotkaniu 

MARIANNA GŁĘBOCKA-CZARNIECKA 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.  

Bezpiecznie na drodze – spotkanie uczniów klas szkoły podstawowej z policjantem  

 

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA: 
Teatrzyk Kamishibai: PINOKIO – pierwszy czwartek miesiąca godz. 10:00 
Bajki-wychowajki – warsztaty literacko-plastyczne dla grup przedszkolnych 
Sztuka nie gryzie – warsztaty artystyczne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej 
A to Historia! Wieliczka-Solniczka – warsztaty literacko-plastyczne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej 
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Kreatywni – warsztaty artystyczne dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej 
Na zajęcia dla dzieci przyjmujemy zapisy pod numerem tel. 32 470 11 83 
 

ZAJĘCIA CYKLICZNE:  
Akwarelka – warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku szkolnym wtorek godz. 15:30 
Papirus – warsztaty z papieroplastyki dla dzieci w wieku szkolnym czwartek godz. 14:00  
 

Filia nr 2 Masnówka 

ul. Witczaka 3a 
44-330 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 476 13 61 
e-mail: filia2@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
02-31.03 Wystawa malarstwa Agaty Sobczyk 
Teatrzyk Kamishibai: KOPCIUSZEK – dla dzieci w wieku przedszkolnym  
Tydzień z Internetem: NETYKIETA – zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku szkolnym  
Terminy do uzgodnienia tel. 32 476 13 61 
 

05 i 19.03 godz. 17:00 Popołudnia w bibliotece z Martynką – zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat z rodzicami   
10.03. godz. 9:30  O rybaku i złotej rybce – teatrzyk w wykonaniu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Zapisy, tel. 32 476 13 61 
 

Ze sztuką na Ty: w pokoiku Van Gogha – zajęcia edukacyjno-plastyczne 
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 
 
12,19.03 godz.16:00 Biblusie – spotkania grupy zabawowej  

Szanujmy naszą planetę: O czym szumią drzewa – warsztaty edukacyjno-plastyczne dla przedszkoli oraz klas I-III 
Terminy do uzgodnienia 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 
 
Wielka księga uczuć: ZŁOŚĆ – warsztaty literacko-edukacyjne o gniewie czyli uczuciu, którego nikt nie lubi, 
zarówno u siebie jak i u innych 
Wielka księga uczuć: RADOŚĆ – warsztaty literacko-edukacyjne o radości i śmiechu czyli o uczuciu, którego 
wszyscy potrzebują 
Terminy 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 
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03.03 godz. 13:00  Skąd się bierze wiosna? – zajęcia literacko-plastyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej 

Specjalnej 
17.03 godz. 10:00  Dziewczynki mogą wszystko – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci z Oddziału 

Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23 
17.03 godz. 11:30  Skąd się bierze wiosna? – zajęcia literacko-plastyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej 

Specjalnej 
20.03 godz. 10:00 Poszukiwacze wiosny – warsztaty literackie dla uczniów klas wczesnoszkolnych 
20.03 godz. 16:00  Kreatywni w bibliotece: Ceramika dla dorosłych – cykliczne warsztaty organizowane od 

marca do maja zorganizowane przy współpracy Zarządu Osiedla „Barbary”,  prowadzone 
przez MONIKĘ KANIK – instruktora ceramiki artystycznej  

Obowiązują zapisy. Ilość miejsc ograniczona! 
24,25,26.03 godz. 10:00  Skąd się bierze wiosna? – zajęcia literacko-plastyczne dla uczniów Szkoły 

Podstawowej Specjalnej 
27.03 godz. 11:00  Poszukiwacze wiosny – warsztaty literackie dla uczniów klas wczesnoszkolnych 
Wiosna w lesie – warsztaty literackie dla zorganizowanych grup przedszkolnych 
Terminy spotkań i warsztatów do uzgodnienia, 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 
 
04,11,18,25.03 godz. 15:00  ARCIK – warsztaty plastyczne 
21.03     Światowy Dzień Poezji – warsztaty literackie dla dzieci 
27.03    Międzynarodowy Dzień Teatru – spotkanie dla dzieci 
 

 
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: STRACH – zajęcia edukacyjno-literackie dla 
przedszkolaków  
 
27.03. godz. 17:00 „POEZJA W WIOSENNEJ ODSŁONIE” – spotkanie poetyckie Bogusławy Magdaleny Pala 

Różne oblicza wartości: PRZEMOC – zajęcia  edukacyjne dla uczniów  
Terminy 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 
 

EKORODZINA – projekt edukacyjny  
Misja Inspektora Maskonura-czyli wszystko o plastikowych opakowaniach – warsztaty proekologiczne 
dla grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych 
Termin do uzgodnienia, tel. 32 474 15 62 
 
Sekrety mojej książki – lekcja biblioteczna dla dzieci z przedszkola „DZWONECZEK” w SZEROKIEJ 
Czytanie przy ekranie – spotkanie z bajką dla dzieci 
Kalambury w sieci – zabawa biblioteczna da uczniów klas III z wykorzystaniem Internetu 
Terminy do uzgodnienia, tel.  32 474 15 62 
 
13.03.2020  godz 16.00     
„Zdrowa i promienna skóra wiosną”- warsztaty pielęgnacyjno-makijażowe 
przeprowadzi  je specjalistka ds.pielęgnacji i wizażu 
Małgorzata Kasorkiewicz 
 
02-31.03 PREZENTOWNIK: BYĆ KOBIETĄ – wystawa tytułów książek prezentujących kobietę                           

w literaturze, filmie, historii 
 

Filia nr 14   

ul. Wyspiańskiego 10-12-14 
44-330 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 473 47 30 
e-mail: filia14@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
02-31.03             Zagadkomat: Wiosna, wiosna – konkurs czytelniczy 
 

Wiosenna łąka  – warsztaty literacko-plastyczne  
Jak się uczyć: techniki zapamiętywania – warsztaty edukacyjne 
Terminy 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 13:30 i 15:30 
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