
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU                                          CZERWIEC 2018 
 
Galeria Pod Sową 

ul. Wielkopolska 1a 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
 
05-27.06             Wystawa prac seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
06.06 18:00                 Wernisaż wystawy prac seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
  

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 
02. 06 godz. 17:00        POLONA – cyfrowe zasoby Biblioteki Narodowej – warsztaty komputerowe w ramach 

cyklu Surfujący senior 
Zapisy pod nr tel.: 32 47 31 077 

 
05.06 godz. 11:00         Język polski jest sztuką – językowo-ekologiczne warsztaty artystyczne  z wykorzystaniem 

surowców wtórnych. Zajęcia rozwijają wyobraźnię i kreatywność  
przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na poprawną polszczyznę 

 
07.06 godz. 10:00         XI Konferencja Naukowa –  Strefa Poprawnej Polszczyzny 

Program konferencji: 

godz. 10:15-11:00       Co się zmienia w języku – ciekawostki językowe 

                                         dr hab. Katarzyna Kłosińska (Uniwersytet Warszawski) 

godz. 11:00-11:45        Komunikacja młodych: język emocji i wartości 

                                         Bożena Andrzejewska (Uniwersytet Wrocławski) 

godz. 12:15-13:00        Skąd się biorą problemy frazeologiczne? 

                                        dr hab. Katarzyna Wyrwas (Uniwersytet Śląski) 

godz. 13:00-13:45       O grzeczności językowej słów kilka 

                                        dr Ewa Biłas-Pleszak (Instytut Języka Polskiego) 

 

 

Projekt „Językowe fascynacje” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu 
Ojczysty – dodaj do ulubionych 2018. 

 
 



19.06 godz. 18:00          Polska współczesna myśl filozoficzna – spotkanie w ramach cyklu Filozofia 
dla każdego. 
26.06 godz. 18:00          Rozmowy o książce „1945. Wojna i pokój” – spotkanie w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Książki 
28.06 godz. 18:00         Stanisław Wyspiański. Literackie prezentacje przy filiżance kawy – 
spotkanie w ramach cyklu „Odkurzamy Klasyków”. 
 
 
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 
 

01.06 godz. 16:00 DZIEŃ DZIECKA Z BIBLIOTEKĄ 
 
W programie: 
- Legenda o Lechu, Czechu i Rusie – przedstawienie teatralne w wykonaniu osób znanych w mieście 
- Szewczyk Dratewka – przedstawienie teatralne w wykonaniu Teatru Gry i Ludzie 
- Wioska średniowieczna – pokazy i zabawy 
- Pokazy sztuki kuglarskiej, popisy kuglarzy i szczudlarzy 
 

CZYTANIE ŁĄCZY – XVII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM 

03.06 godz. 15:00-18:00 CZYTANIE ŁĄCZY - XVII OTCD – rodzinne czytanie przy tężni 
W programie: 
- mobilna biblioteka – punt zapisu i wypożyczeń. 
- m rączki do rączki – wymiana książek dziecięcych. 
- bajkowe kolorowanki. 
- ilustrowani – warsztaty ilustratorskie. 
- zabawy literackie – twórcze zabawy dla dzieci. 
 
04.06 
godz. 10:00 Czytam…zmysłami – warsztaty literacko-plastyczne realizowane w oparciu o czarna księgę 
kolorów. 
godz. 12:00 Czytam …i rozwijam swoje pasje – warsztaty literacko-plastyczne prowadzone w oparciu o książkę 
„Pszczoły” Piotra Sochy. 
 
05.06 
godz. 10:00 Czytam…i jestem kreatywny – warsztaty rozwijania kreatywności prowadzone w oparciu o książkę 
„Co kryje las?” Ainy Bestard. 
godz. 12:00 Czytam …i zdobywam wiedzę – warsztaty edukacyjne prowadzone w oparciu o serię książek 
„Historyjki dla ciekawskich dzieci”. 
godz. 16:30 Czytam…i dobrze się bawię – rodzinna zabawa literacka. 
 
06.06 
godz. 10:00 Czytam…i tworzę – warsztaty tworzenia książki prowadzone  w oparciu o książkę „Książka do 
zrobienia” Aleksandry Cieślak. 
godz. 12:00 Czytam …i zwiedzam świat – warsztaty literacko-plastyczne prowadzone w oparciu o książkę 
„Mapy”  Aleksandry i Daniela Mizielińskich. 
godz. 16:30  Czytam …i rozwijam wyobraźnię – warsztaty plastyczne   prowadzone w oparciu o książkę „Będę 
artystą” Roccio Bonilli. 
 
07.06 
godz. 09:00 Czytam…bo lubię – spotkanie autorskie  z Rafałem Witkiem. 
godz. 11:00 „Legenda o Rycerzu Jastrzębiu”- warsztaty tworzenia komiksu. 

mailto:dzieciecy@biblioteka.jastrzebie.pl


godz. 16:30 Miasto oczami dziecka – warsztaty artystyczne dla dzieci. 
 
08.06 
godz. 09:00 Czytam…bo lubię – spotkanie autorskie  z Wojciechem Widłakiem. 
godz. 11:00 Podróż wehikułem czasu do „starego Jastrzębia” – opowieść na temat historii miasta. 
 
09.06  
godz. 14:00 CZYTANIE ŁĄCZY POD BIBLIOTEKĄ – HAPPENING CZYTELNICZY 
Nie taki wilk straszny, jak go malują- warsztaty literacko-plastyczne w ramach Ilustratorka 
12.06 godz. 16:30 O Wilku, który trafił do Baśniowego Lasu – warsztaty dla 5,6-latków 
19.06 godz. 16:30 O Wilku, który podróżował po świecie - warsztaty dla 5,6-latków 
 
Zaczytane maluchy – warsztaty literacko-plastyczne w ramach Spotkań z książką 
13.06 godz. 16:30 Na wyspach Bergamutach – warsztaty dla 3,4 -latków 
20.06 godz. 16:30 Wakacyjna lokomotywa - warsztaty dla 3,4 -latków 
 
PĘDZELEK – warsztaty artystyczne – odpłatność 10,00 zł/m-c 
07.06 godz. 16:30 PĘDZELEK – warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych 
14.06 godz. 16:30 PĘDZELEK – warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych 
21.06 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 
 
02.06 godz. 14:00  – 26 Winyl Giełda – Noc Bibliotek  – BIBLIOTEKA GŁÓWNA 
02.06 - Koncert Kajetan Drozd Band – Noc Bibliotek – BIBLIOTEKA GŁÓWNA 
Trzy kwadranse z Biblioteką – lekcja multimedialna (termin i godzina do  uzgodnienia) 
O jastrzębskiej muzyce w 55 minut – lekcja multimedialna (termin i godzina do  
uzgodnienia) 

 
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 
 

CZYTANIE ŁĄCZY – XVII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM  
04.06 – 8.06.2018  – zajęcia literacko-plastyczne „Sześcian Literacki” w ramach spotkań Sztuka nie gryzie 
Terminy do uzgodnienia tel. 32 4718839, 32 4701183. 
11.06 11:50 – dyktando : „Kto dużo czyta, poprawnie pisze” 
 
13.06 godz. 16:30  Babiniec – „Woda zdrowia doda” czyli o leczniczych i nie tylko właściwościach wód 
 
Akademia dobrych manier „Wielki finał” - warsztaty literacko-plastyczne dotyczące savoir-vivre dla uczniów 
klas I-III szkoły podstawowej 
Terminy do uzgodnienia tel. 32 4718839, 32 4701183 
 
Rok z Panem Kuleczką  „A  może nad morze?” – warsztaty literacko-plastyczne dla przedszkolaków przybliżające 
twórczość Wojciecha Widłaka w 60 rocznicę urodzin pisarza 
Terminy do uzgodnienia tel. 32 4718839, 32 4701183 
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„Sztuka nie gryzie”                       warsztaty artystyczne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej 
„Drzewa na wietrze”     warsztaty artystyczne dla klas I szkoły podstawowej 
„Kaszą malowane”   warsztaty artystyczne dla klas II szkoły podstawowej 
„Trzy wymiary”   warsztaty artystyczne dla klas III szkoły podstawowej 
Terminy do uzgodnienia tel. 32 4718839, 32 4701183 
 
ZAJĘCIA CYKLICZNE: 
Papirus – warsztaty papieroplastyki dla dzieci w wieku szkolnym: orgiami, Iris folding , środy, godz. 12:00-16:00 
06.06     Baja-derka” – teatrzyk cieni dla dzieci w ramach zajęć „Papirusa” 
13.06 „Ramka do zdjęć?” 
12.06 „Literkowe lody” 
01-30.06  „Zaczytani” – konkurs czytelniczy dla dzieci o twórczości Agnieszki  Stelmaszczyk. 
 
 

Filia nr 2 Masnówka 

ul. Witczaka 3a 
44-330 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 476 13 61 
e-mail: filia2@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
CZYTANIE ŁĄCZY – XVII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM 
03.06. „XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Czytanie Łączy – rodzinne czytanie przy Tężni”. 
04.06. „Lokomotywa w Bibliotece” - warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
05.06. „Dzień Książki – od papirusa do piżamoramy” – lekcja biblioteczna dla szkół podstawowych i licealnych. 
06.06. „Czytanie łączy światy – Świerszczykowa opowieść” – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 
przedszkolnym. 
 
13.06. 14.06 Teatrzyk Kamishibai „Czerwony Kapturek”. 
08.06. i 20.06 „Wielka heca w bajkowym świecie” - teatrzyk dla dzieci w wykonaniu słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. (Terminy do uzgodnienia tel. 32 476 13 61) 
01-30.06 Konkurs czytelniczy dla dorosłych „Jastrzębski Quiz” 
01-30.06 Konkurs czytelniczy dla dzieci „Czy znasz ten herb?” 
01-30.06 „Quiz o Jastrzębiu-Zdroju” - Sprawdź się!! 
 

Cykl „Dzień Baśniowy” – „Złotowłosa i trzy misie” – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 
przedszkolnym. (Terminy do uzgodnienia tel. 32 476 13 61) 
12.06 Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek - Bookcrossing przed Masnówką. 
19.06 „Ekslibris – co to jest?” – lekcja biblioteczna. 
 
Zajęcia z edukacji regionalnej dla przedszkoli i szkół podstawowych: 
- „Czy znasz herby Jastrzębia-Zdroju?” 
- „Czarny Diament - krótka historia górnictwa w Jastrzębiu-Zdroju” 
- „Jastrzębska architektura” 
(Terminy do uzgodnienia tel. 32 476 13 61) 
 
Zajęcia cykliczne: 
Genius – zajęcia artystyczne dla dzieci, poniedziałki godz. 15:30 – odpłatność 10 zł/m-c 
Kreatywni – zajęcia artystyczne dla dorosłych, co drugi poniedziałek (04.06. i 18.04.) – godz. 14.00  
Planszówkowe Środy – klub miłośników gier planszowych godz. 14:00-16:00 
 
 

Filia nr 3 
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ul. Krakowska 38 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 471 16 97 
e-mail: filia3@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
 
 
CZYTANIE ŁĄCZY – XVII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM 
04.06  „Gruffalo”- przygody małej myszki i tchórzliwego potwora, warsztaty literacko-plastyczne dla 
przedszkolaków. 
05.06 „ Franklin i książka z biblioteki” teatrzyk Kamishibai dla przedszkolaków.      
Wierszyki dla najmłodszych przeczyta zaproszony gość z Prokuratury pani Kinga Piechaczek. 
05.06 „Biblusie”- spotkanie dla najmłodszych 
06.06  Jak wygląda codzienność osoby niewidomej. Spotkanie przedszkolaków  z panią Hanną Pasterny. 
07.06  „Czy mogę pogłaskać psa?”- książeczkę dla najmłodszych przeczyta Grzegorz Mosoń z zarządu Osiedla 
Morcinek, oraz spotkanie z Rafałem Grzybkiem treserem psów. 
 
Akcja „Uwolnij książkę” – weź, przeczytaj, podaj dalej czyli bookcrossing na Filii nr 3,  dzielimy się z innymi 

radością czytania. 

 „Optymistyczne dziecko – zdrowe nawyki” – warsztaty dla dzieci wczesnoszkolnych i przedszkolnych  (terminy 

do ustalenia). 

„Gdzie jest czas? ” – warsztaty dla uczniów klas I-III 

05.06, 18.06 godz.16:00 „Biblusie” – grupa zabawowa  

 

Filia nr 4 

ul. Turystyczna 12 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 470 64 82 
e-mail: filia4@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
CZYTANIE ŁĄCZY – XVII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM 
od 04.06.- 14.06.2018 

„Czytanie jest super”  - głośne czytanie przygotowanych tekstów , warsztaty literacko-edukacyjne dla 
zaproszonych grup dzieci. 
„Wędrówka z piktogramem czyli historia książki” – podsumowanie cyklu zajęć, lekcje biblioteczne . 
„Legenda o Czarnym Rycerzu” – warsztaty literacko-edukacyjne  z okazji 55 rocznicy nadania praw miejskich. 
 

Filia nr 5  

ul. Jasna 1a 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 475 25 51 
e-mail: filia5@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
CZYTANIE ŁĄCZY – XVII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM 
5,7,8.06 godz. 10.00 - Kalejdoskop  bajek - warsztaty literacko-plastyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej  nr 
23 
5.06 godz. 11.00 - Zaczytany Jastrzębianin – warsztaty literacko-plastyczne dla uczniów klas wczesnoszkolnych 
11.06 godz. 10.00 - Zaczytany Jastrzębianin – warsztaty literacko-plastyczne dla uczniów klas 
wczesnoszkolnych 
12.06 godz. 10.00 - W bajkowej krainie – warsztaty literacko-plastyczne dla przedszkolaków ze Szkoły 
Podstawowej nr 23 z Oddziałami Przedszkolnymi 
Czy znasz ten zawód?- warsztaty edukacyjno-plastyczne dla dzieci przedszkolnych (terminy i godziny do 
ustalenia) 
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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 
 
ZAJĘCIA CYKLICZNE: 
Arcik – warsztaty artystyczne dla dzieci prowadzone przez plastyka; zapraszamy w środy o godz. 15:00  

 
Filia nr 9  

ul. Wodeckiego 2 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 475 25 52 
e-mail: filia9@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
CZYTANIE ŁĄCZY – XVII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM 
04-08.06 Fotobudka w Bibliotece 
07.06 godz. 16:00 „Babcine bajanie” –  literackie spotkanie międzypokoleniowe „Czytanie łączy” 
15.06 „Mama, tata i ja” – konkurs recytatorski dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 
 „Kolorowe dzieci” -  zajęcia edukacyjno-literackie dla uczniów SP 21 – termin do uzgodnienia 
„Świerszczykowe zabawy”- zajęcia edukacyjno-literackie  związane z czasopismem dla dzieci „Świerszczyk”- 
termin do uzgodnienia 
„Krótko ,aczkolwiek ciekawie o książce”- czyli biblioteczny booktalking   
 
 

Filia nr 10  

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

 
CZYTANIE ŁĄCZY – XVII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM 
04.06 Książka ilustrowana wyobraźnią – warsztaty literacko-plastyczne  
05.06 Czytanie łączy – interpretacje tekstów przez przedstawicieli społeczności lokalnej (zajęcia w plenerze) 
06.06 Tworzymy książkę – warsztaty manualno-plastyczne 
07.06 Małe Formy Teatralne Dzieci Dzieciom – Calineczka (przedstawienie przygotowane przez dzieci dla 

dzieci) 
08.06 Czytanie nie tylko oczyma – teksty w języku  migowym 
 

Filia nr 14   

ul. Wyspiańskiego 10-12-14 
44-330 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 473 47 30 
e-mail: filia14@biblioteka.jastrzebie.pl 
  
CZYTANIE ŁĄCZY – XVII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM 
05.06  godz. 10.30  – Cała Polska czyta dzieciom – Bajkogród – warsztaty literacko-plastyczne 
07.06  godz. 10.30  – Cała Polska czyta dzieciom – Bajkogród – warsztaty literacko-plastyczne 
13.06  godz. 10.30  – Jadę na wakacje – warsztaty literacko-plastyczne  
14.06   godz. 16.00  Sekrety miodu – spotkanie z Mariuszem Kluzem na temat leczniczych właściwości miodu 
1-29.06  Zagadkomat – Znam swoje miasto – konkurs czytelniczy 
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ZAJĘCIA CYKLICZNE: 
 
GRAJsówka – klub miłośników gier planszowych – środa 16.00-18.00 
Plamka – warsztaty rozwijające zainteresowania sztuką dla dzieci w wieku szkolnym – piątek 13:00 i 14.00 
 


