
Edukacja włączająca  
PBW w Łodzi 

 
 

 Dzień Świadomości autyzmu  
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2017/04/2-kwietnia-dzien-swiadomosci-autyzmu.html  
 

 zajęcia edukacyjne "Gimnastyka umysłu" 
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2018/10/zajecia-gimnastyka-umysu-oraz-
tworzymy.html 
 

 zajęcia edukacyjne "Tworzymy Wielką Księgę Postaci z Bajek" 
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2016/11/zajecia-tworzymy-wielka-ksiege-postaci.html 
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2016/10/zajecia-edukacyjne-tworzymy-wielka.html 
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2016/11/zajecia-edukacyjne-wielka-ksiega.html 
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2017/04/zajecia-tworzymy-wielka-ksiegepostaci-z.html 
 

 zajęcia edukacyjne "Zabawa w teatr" 
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2016/11/warsztaty-zabawa-w-teatr.html 
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2017/02/zajecia-plastyczne-pt-zabawa-w-teatr.html 
 

 zajęcia edukacyjne "Zakładkowy zawrót głowy" 
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2016/10/warsztaty-plastyczne-zakadkowy-zawrot.html 
 

 przedstawienie "Czerwony Kapturek" 
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2017/02/przedstawienie-czerwony-kapturek-dla.html 
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2017/06/akcja-jak-nie-czytam-jak-czytam.html 
 

 promocja naszej biblioteki podczas imprez szkół specjalnych 
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2018/04/pbw-na-przedstawieniu-grupy.html 
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2016/04/sobota-ze-specjalistami-w-zssnr-4-w-
odzi.html 
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2016/04/mobilny-punkt-wypozyczen-i.html 
https://www.blogger.com/blogger.g?tab=wj&blogID=8845047432508879211#editor/target=
post;postID=2454501630144166922;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;po
stNum=342;src=link 
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2016/04/pbw-na-iv-ogolnopolskiej-konferencji.html 
 

 "Mój dziadek chodził do szkoły w Łodzi"  
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2015/06/muzeum-oswiaty-w-osrodku-dla-dzieci.html 
 

 warsztaty dla nauczycieli "Wejdź w mój świat" 
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2016/03/zapraszamy-na-bezpatne-warsztaty-z.html 
 
Od kilku lat współpracujemy z Zespołem Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi. Nasze działania polegają 
na przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć edukacyjnych z uczniami w różnym wieku oraz z 

http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2017/04/2-kwietnia-dzien-swiadomosci-autyzmu.html
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2018/10/zajecia-gimnastyka-umysu-oraz-tworzymy.html
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2018/10/zajecia-gimnastyka-umysu-oraz-tworzymy.html
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2016/11/zajecia-tworzymy-wielka-ksiege-postaci.html
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2016/10/zajecia-edukacyjne-tworzymy-wielka.html
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2016/11/zajecia-edukacyjne-wielka-ksiega.html
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2017/04/zajecia-tworzymy-wielka-ksiegepostaci-z.html
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2016/11/warsztaty-zabawa-w-teatr.html
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2017/02/zajecia-plastyczne-pt-zabawa-w-teatr.html
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2016/10/warsztaty-plastyczne-zakadkowy-zawrot.html
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2017/02/przedstawienie-czerwony-kapturek-dla.html
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2017/06/akcja-jak-nie-czytam-jak-czytam.html
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2018/04/pbw-na-przedstawieniu-grupy.html
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2016/04/sobota-ze-specjalistami-w-zssnr-4-w-odzi.html
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2016/04/sobota-ze-specjalistami-w-zssnr-4-w-odzi.html
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2016/04/mobilny-punkt-wypozyczen-i.html
https://www.blogger.com/blogger.g?tab=wj&blogID=8845047432508879211#editor/target=post;postID=2454501630144166922;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=342;src=link
https://www.blogger.com/blogger.g?tab=wj&blogID=8845047432508879211#editor/target=post;postID=2454501630144166922;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=342;src=link
https://www.blogger.com/blogger.g?tab=wj&blogID=8845047432508879211#editor/target=post;postID=2454501630144166922;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=342;src=link
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2016/04/pbw-na-iv-ogolnopolskiej-konferencji.html
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2015/06/muzeum-oswiaty-w-osrodku-dla-dzieci.html
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2016/03/zapraszamy-na-bezpatne-warsztaty-z.html


różnymi potrzebami specjalnymi np. autyzm, Zespół Aspergera, niepełnosprawność fizyczna. 
Przykładowe tematy naszych zajęć to: 
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2016/04/sobota-ze-specjalistami-w-zssnr-4-w-odzi.html  
 

 „Zimowe zmagania i igraszki” (24.01.18 
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2018/01/zajecia-zimowe-zmagania-i-igraszki.html  
 

 „Kocie sprawy i nie tylko” (22.03.18 r.) 
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2018/03/zajecia-edukacyjne-kocie-sprawy-i-nie.html  

 

 "Kocie historie"  
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2018/06/zajecia-edukacyjne-kocie-historie-w.html  

 

 „Wiosenne porządki” (24.04.18 r.) 
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2018/04/zajecia-edukacyjne-wiosenne-porzadki.html  

 

 „Bezpieczne wakacje” (29.05.18 r.) 
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2018/05/zajecia-edukacyjne-bezpieczne-wakacje.html  

 

 „Kolory jesieni” (22.10.18 r.) 
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2018/10/zajecia-edukacyjne-kolory-jesieni.html  

 

 "Pani Jesień swoje dary dla nas niesie"  
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2017/09/zajecia-edukacyjne-pani-jesien-swoje.html  

 

 "Magia świąt"  
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2016/12/zajecia-plastyczne-magia-swiat.html  

 

 „Misiaki pluszami” (26.11.18 r.) 
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2018/11/zajecia-misiaki-pluszaki.html  

 

 Świąteczna podróż” (17.12.18 r.) 
 http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2018/12/swiateczna-podroz.html  
 
Prowadząc poszczególne zajęcia dostosowujemy metody do grup dzieci w zależności od ich 
możliwości rozwojowych i emocjonalnych. Stosowane przez nas metody i techniki to m.in. : 
pedagogika zabawy, origami, book folding, ćwiczenia i zabawy w ramach systemu „Edukacja 
przez ruch”. Ponadto prowadziliśmy również zajęcia w Przedszkolu Nr 221 Miejskim 
Integracyjnym pt.: „Jak rozmawiać trzeba z psem”, których celem było przygotowanie dzieci do 
kontaktu ze zwierzętami znanymi i nieznanymi. 
http://kronikapbwlodz.blogspot.com/2018/12/zajecia-jak-rozmawiac-trzeba-z-psem.html  
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Filie 
 
Od kilku lat w  PBW w  Łodzi Filii w Kutnie odbywają się zajęcia dostosowane do potrzeb i 
możliwości  uczniów z tzw. specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pierwszymi 
beneficjentami naszej oferty, uwzględniającej ograniczenia uczestników zajęć, byli uczniowie 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Kutnie, ośrodka dla dzieci słabo 
słyszących, niesłyszących, uczniów ze spektrum autyzmu. Brali (i w dalszym ciągu aktywnie 
uczestniczą) oni udział w organizowanych przez Filię w Kutnie konkursach plastycznych. To 
dla ich komfortu przeprowadziliśmy pierwsze zajęcia biblioteczne, z „przemodelowanym” 
układem sali (krzesła ustawione w okręgu, by wszyscy mogli widzieć swoje twarze oraz 
sylwetkę prowadzącego i osoby wspomagającej, używającej  języka migowego). Położyliśmy 
także nacisk na większe wykorzystanie technologii w toku prowadzonych zajęć (np. 
prezentacje multimedialne).  

Filia w Kutnie organizowała też zajęcia wyjazdowe w Miejskim Ośrodku Socjoterapii 
„DoMOStwo” w Żychlinie, gdzie dwukrotnie przeprowadziliśmy warsztaty dla dzieci  
i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w 
funkcjonowaniu społecznym zagrożone są niedostosowaniem społecznym i wymagają 
specjalnej organizacji nauki, metod pracy.  

W grudniu 2018 r. przeprowadzone zostały zajęcia dla grupy rewalidacyjnej – uczniów z klas 
integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie. Szkoła jest 
jedyną w powiecie kutnowskim, która posiada klasy integracyjne.  

W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 współpracowaliśmy z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną w Kutnie. Prowadziliśmy warsztaty dla uczniów dyslektycznych 
uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych. Głównym celem zajęć było zachęcenie do 
korzystania z książek, czerpania z nich wiedzy i życiowej mądrości. Dzieci wykonywały 
zadania rozwijające kreatywność dostosowane do swojego wieku i możliwości. Były to często 
zabawy słowem, zalecane do pracy z uczniami z dysleksją.  

Październik 2018 r. zaowocował nawiązaniem współpracy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1 w Kutnie, placówką dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową. I 
choć Filia PBW nie jest wyposażona w windę dla wózków inwalidzkich, a podopieczni ośrodka 
nie są docelowymi użytkownikami naszego księgozbioru, to wspólnie spędzony czas 
pokazuje, że przy odrobinie dobrej woli można stworzyć przyjazną przestrzeń do pracy i 
rozwoju oraz osiągnąć pozytywne rezultaty. Przygotowujemy i prowadzimy zajęcia w 
siedzibie biblioteki. Mają one stać się przyczynkiem do uspołeczniania wychowanków oraz 
stworzyć sposobność do nabywanie przez nich umiejętności funkcjonowania poza 
ośrodkiem. Uczestnicy spotkań poprzez wykonywanie prostych eksperymentów 
(przesypywanie, nawlekanie, kolorowanie, przelewanie, wycinanie) oraz zabawę przy 
dźwiękach gitary, przełamują lęki, nieśmiałość, zdobywają wiedzę. Zadaniem osoby 
prowadzącej jest stwarzanie atmosfery sprzyjającej twórczej pracy, indywidualne podejście 
do każdego z uczestników, oraz opracowanie narzędzi dostosowanych do potrzeb, 
możliwości i percepcji dzieci. 

  

Wykaz przeprowadzonych zajęć: 

17 III 2017 r. SOSW nr 2 Sławni ludzie i ich wynalazki (12 osób) 



31 III 2017 r kl. II i III SOSW nr 2 w Kutnie Jak się uczyć (6 osób) 

10 IV 2017 r. SOSW nr 2  w Kutnie Czerwony Kapturek w wielkim mieście (7 osób) 

27 IV 2017 r. MOS w Żychlinie Nasze komiksowe opowieści (15 osób) 

17 V 2017 r. PPP w Kutnie W jaki sposób ćwiczyć czytanie? (10 osób) 

23 V 2018 r. PPP w Kutnie Czy ludzie idealni potrzebują pomocy (14 osób) 

7 XI 2018 r. SOSW nr 1 w Kutnie Barwy i symbole narodowe (5 osób) 

7 XII 2018 r. SP nr 1 w Kutnie  (dla grupy rewalidacyjnej) Piszemy list do Świętego Mikołaja 
(11 osób) 

12 XII 2018 r. SOSW nr 1 w Kutnie Piszemy list do świętego Mikołaja (10 osób) 

17 XII 2018 SOSW nr 1 w Kutnie Piszemy list do świętego Mikołaja (5 osób) 

23 I 2019 SOSW nr 1 w Kutnie Karnawał w bibliotece (12 osób) 

6 II 2019 SOSW nr 1 w Kutnie Bezpieczeństwo dziecka w sieci – Działajmy razem (8 osób) 

 

Fotorelacje: 
https://sosw1kutno.edupage.org/album/#gallery/498 

https://sosw1kutno.edupage.org/album/#gallery/506 

https://sosw1kutno.edupage.org/album/#gallery/500 

https://sosw1kutno.edupage.org/album/#gallery/481 

https://www.sp1kutno.pl/?p=17058 

Warto też wspomnieć, że pracownicy naszej biblioteki mają przygotowanie do pracy z 
uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniami niepełnosprawnymi i 
niedostosowanymi społecznie (w Filii w Kutnie zatrudniony jest pracownik po pedagogice 
specjalnej). 

 

 

PBW w  Łodzi, Filia w Łęczycy zaprasza uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego do  włączenia się w jej działania związane z promocją czytelnictwa, czy też 
w jej działalność edukacyjną. 

Uczniowie ośrodka korzystają z naszej oferty edukacyjnej. Dzieci te biorą udział m.in. w 
zajęciach na tematy:  „Szukamy  w słownikach i encyklopediach”, „Odwiedzamy bibliotekę 
dla dorosłych” - zajęcia edukacyjno-zabawowe, zajęcia warsztatowe z projektu „ Czytam 
sobie…”  - dla młodszych dzieci (tematy : Szarka i wilki, Maja na tropie jaja, Wyprawa na 
księżyc z Apollo 11). 

Co roku  od 2001 r. Biblioteka Pedagogiczna w Łęczycy organizuje powiatowy konkurs 
literacki, dzieci i młodzież chętnie bierze w nim udział, również te ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. W ubiegłym roku przedmiotem konkursu literackiego „Jeden dzień z życia 
diabła Boruty” było wymyślenie i napisanie nowej przygody diabła Boruty, która dzieje się w 
jeden dzień. Jury dostało do wyboru 65 prac, spośród nich wyławiało utwory przykuwające 
uwagę, sugestywne i wyraziste. Jedną z takich prac była praca uczennicy SOSW w Łęczycy 
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(upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim), która opisała swoją historię w bardzo ciekawy 
sposób. Jury wyróżniło jej pracę i podczas wręczania nagród dziewczynka, mimo dużej tremy, 
odebrała ją z radością. 

We wrześniu 2018 r. na terenie Łęczycy odbyła się gra miejska pt. "Początki niepodległości 
w Łęczycy". Głównym celem gry było zapoznanie dzieci i młodzież z wydarzeniami 1918 r. 
Grę zorganizowała Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy przy czynnym udziale, 
Biblioteki Pedagogicznej w Łęczycy, Muzeum w Łęczycy i Starostwa Powiatowego w Łęczycy. 
Do gry zaproszone zostały również dzieci i młodzież SOSW w Łęczycy z niepełnosprawnością 
umysłową w stopniu lekkim. Uczestnicy biorący udział w grze wcielili się w mieszkańców 
Łęczycy sprzed 100 lat, otrzymali opaski z napisem „KOMITET OBYWATELSKI M. ŁĘCZYCY-
STRAŻ BEZPIECZEŃSTWA", mapę centrum miasta z zaznaczonymi punktami , na których 
czekały na nich zadania. O zwycięstwie zadecydowało zadanie sprawnościowe, które odbyło 
się na dziedzińcu Zamku w Łęczycy. W grze brało udział 5 drużyn ze szkół podstawowych i 
średnich wraz z opiekunami. Zwyciężyła drużyna z Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego w Łęczycy. Po trudach zagadek historycznych i sprawnościowych na 
wszystkich czekał ciepły posiłek. 

Również we wrześniu 2018 r. odbyło się Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana 
Żeromskiego. Organizatorami spotkania były Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, 
Filia w Łęczycy oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy. Zaprosiliśmy do 
udziału w akcji przedstawicieli łęczyckiego samorządu miejskiego i powiatowego , 
duchowieństwo oraz dzieci i młodzież szkół naszego powiatu, również dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Akcja Narodowego Czytania zorganizowana była  przez łęczyckie 
biblioteki po raz czwarty, tym razem w auli Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych 
w Łęczycy. W poprzednich latach czytano „Lalkę” Bolesława Prusa ,„Quo vadis” Henryka 
Sienkiewicza oraz „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Za każdym razem zapraszałyśmy do 
współpracy dzieci ze szkoły specjalnej, które czytały wybrane fragmenty tekstu. 

To przykłady tylko z ubiegłego roku, w latach poprzednich takim ciekawym projektem w 
którym uczestniczyły dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi był „Link do 
przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”, do którego Biblioteka Pedagogiczna w Łęczycy 
zakwalifikowała się jako jedna ze stu instytucji w całej Polsce. Celem tego przedsięwzięcia 
jest zachęcanie młodych ludzi z małych miejscowości do nauki kodowania. W zajęciach 
uczestniczyli: młodzież z Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łęczycy i kl. IV ze 
Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej. Zadaniem młodych ludzi było stworzenie 
programu do sterowania Finchem - robotem, przypominającym niewielką płaszczkę na 
kółkach. Można go było zaprogramować tak, by poruszał się we wszystkich kierunkach, 
świecił i reagował na światło. Młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi bardzo 
dobrze wywiązywała się z zadań, świetnie sobie poradziła z prawie wszystkimi elementami 
kodowania . 

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi biorą udział w akcjach realizowanych co roku 
w Bibliotece Pedagogicznej w Łęczycy :  

 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania -29 września  

 Światowy Dzień Pluszowego Misia - listopad  

 Święta -Opowieści świąteczne-grudzień  

 Tydzień Bibliotek - maj 



 Akcja „ Jak nie czytam jak czytam” – ustanowienie rekordu masowego czytania w 
jednym momencie - czerwiec 

 Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom-czerwiec  

 

 
 

 Współpraca z Miejskim Przedszkolem nr 3 – Integracyjnym z Oddziałami 
Specjalnymi w Zgierzu.  

Pracownicy biblioteki systematycznie organizują zajęcia dla dzieci z MP nr 3 w Zgierzu. W 
spotkaniach uczestniczyły grupy dzieci w wieku 4-7 lat. Tematy zajęć zrealizowane dla dzieci 
z MP nr 3 to m. in.: „Przepis na zdrowie” „Spotkanie ze Świętym Mikołajem” 
https://photos.google.com/share/AF1QipNCla3s32NSARiUa5iHR0fa986v4e6aseo4qtQ44QBg
ajBeMnWOWSEaXwTQPWCozQ?key=dmxxcGl0bGtmVE1IODR3TmtKd3lMWUlFVmFrTEdB, 
 „Świat dinozaurów – kiedy żyły i dlaczego wyginęły”, „Abrakadabra, czyli czary w bibliotece”. 
Dzieci z MP nr 3 uczestniczyły także w zajęciach realizowanych z okazji Ogólnopolskiego  
Tygodnia Czytania Dzieciom (zajęcia „Calineczka” – z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai) 
https://photos.google.com/share/AF1QipPUhoAezhI02rNcJW6weBbp7mh7eAekATTtuVd7Kh
BLMau_fJ3ELGl_ixfVABUDhg?key=aS10WXRqMW1mcEpYam5LMzVBMW5FWm1lYm9aam13 
oraz Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania (zajęcia „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie” – z 
wykorzystaniem teatrzyku kamishibai) 
https://photos.google.com/share/AF1QipPDow3Srj2rXdJBtXdpqbfufCAhfdG9fITUI0idrpe2jSO
G7LI3KAyia-6AybL9BA?key=QXlWV0RKUk83emFUdVNyTjlMY1VMVkREWXdscUtn 
Przedszkolaki uczestniczyły także w konkursach organizowanych przez zgierską filię PBW, np. 
w konkursie plastycznym „Wyczaruj misia” http://pbw.lodz.pl/Zgierz-akt17_08.htm.  
 

 Organizacja konkursu o znanych dyslektykach „Mam talent” 
Konkurs został  zorganizowany przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką – Filię w Zgierzu i 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zgierzu w ramach obchodów Europejskiego 
Tygodnia Świadomości Dysleksji 2018, którego hasło brzmiało: „Motywacja w dysleksji: nasze 
mocne strony”. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu 
Zgierza i powiatu zgierskiego. 
Celem konkursu było: przybliżenie uczniom i nauczycielom idei Europejskiego Tygodnia 
Świadomości Dysleksji, przełamywanie uprzedzeń związanych z dysleksją, rozwijanie 
umiejętności literackich uczniów, popularyzowanie twórczości literackiej młodych twórców, 
popularyzowanie wiedzy nt. specyficznych trudności w nauce czytania i pisania, przybliżenie 
dokonań naukowych i artystycznych osób z dysleksją rozwojową, zmiana postaw wobec osób 
dyslektycznych, wzmocnienie wiary we własne siły, uświadomienie swoich mocnych stron. 
Zadanie konkursowe polegało na napisaniu krótkiego utworu literackiego – fraszki o znanej 
osobie, której dysleksja nie przeszkodziła w osiągnięciu sukcesu w dziedzinie naukowej lub 
artystycznej. Wybór prezentowanej postaci należał do uczestników konkursu. Uczniowie 
napisali m. in. o Andersenie, Edisonie, Einsteinie, Bellu, Disneyu, Mickiewiczu, 
Hemingwayu, Mozarcie, Agacie Christie.  
 

 Włączanie uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego w Zgierzu 
(Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego, Gimnazjum nr 4 im. 

https://photos.google.com/share/AF1QipNCla3s32NSARiUa5iHR0fa986v4e6aseo4qtQ44QBgajBeMnWOWSEaXwTQPWCozQ?key=dmxxcGl0bGtmVE1IODR3TmtKd3lMWUlFVmFrTEdB
https://photos.google.com/share/AF1QipNCla3s32NSARiUa5iHR0fa986v4e6aseo4qtQ44QBgajBeMnWOWSEaXwTQPWCozQ?key=dmxxcGl0bGtmVE1IODR3TmtKd3lMWUlFVmFrTEdB
https://photos.google.com/share/AF1QipPUhoAezhI02rNcJW6weBbp7mh7eAekATTtuVd7KhBLMau_fJ3ELGl_ixfVABUDhg?key=aS10WXRqMW1mcEpYam5LMzVBMW5FWm1lYm9aam13
https://photos.google.com/share/AF1QipPUhoAezhI02rNcJW6weBbp7mh7eAekATTtuVd7KhBLMau_fJ3ELGl_ixfVABUDhg?key=aS10WXRqMW1mcEpYam5LMzVBMW5FWm1lYm9aam13
https://photos.google.com/share/AF1QipPDow3Srj2rXdJBtXdpqbfufCAhfdG9fITUI0idrpe2jSOG7LI3KAyia-6AybL9BA?key=QXlWV0RKUk83emFUdVNyTjlMY1VMVkREWXdscUtn
https://photos.google.com/share/AF1QipPDow3Srj2rXdJBtXdpqbfufCAhfdG9fITUI0idrpe2jSOG7LI3KAyia-6AybL9BA?key=QXlWV0RKUk83emFUdVNyTjlMY1VMVkREWXdscUtn
http://pbw.lodz.pl/Zgierz-akt17_08.htm


Kornela Makuszyńskiego, Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Kornela 
Makuszyńskiego nr 3) w akcje promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży  

Pracownicy biblioteki każdego roku zapraszają uczniów SOSW do współpracy podczas 
realizacji działań promujących czytelnictwo. Były to m. in. „Sztafeta Czytelnicza” 
https://photos.google.com/share/AF1QipOzW_I12mzvSQK1tPUxVIVeBVaUnS8fNwwJDpOzy
U1RNRapioAFW7KkPjkMBdDaUg?key=WXZpRUVnNDhQZy1BUXBLa1ZaSnFtWXlERmZyaFdR, 
„Sleeveface – niekonwencjonalny portret książki” http://pbw.lodz.pl/Zgierz-akt18_01.html, 
„Niech legenda zagości na 100 lat niepodległości”. 

https://photos.google.com/share/AF1QipOzW_I12mzvSQK1tPUxVIVeBVaUnS8fNwwJDpOzyU1RNRapioAFW7KkPjkMBdDaUg?key=WXZpRUVnNDhQZy1BUXBLa1ZaSnFtWXlERmZyaFdR
https://photos.google.com/share/AF1QipOzW_I12mzvSQK1tPUxVIVeBVaUnS8fNwwJDpOzyU1RNRapioAFW7KkPjkMBdDaUg?key=WXZpRUVnNDhQZy1BUXBLa1ZaSnFtWXlERmZyaFdR
http://pbw.lodz.pl/Zgierz-akt18_01.html

