
OFERTA EDUKACYJNA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ   
IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY  

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 
 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE „WSZYSTKO, CO NAJWAŻNIEJSZE, CZYLI 
POCZYTAJMY  I POROZMAWIAJMY  O WARTOŚCIACH”  

wiek uczestników: 6–10 lat:  

Przyjaźń – latarki i listy na topie!  

Mądrość, czyli o zamienianiu kwaśnej cytryny w słodką lemoniadę.  

Dobroć, czyli Mocarze górą.  

Poczytajmy i porozmawiajmy o wartościach.  

  

wiek uczestników: 10–12 lat:  

Przyjaźń to prawdziwy skarb – na podstawie „Małego Księcia”.  

Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam wartości.  

Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych.  

  

wiek uczestników: 13–15 lat:  

Pokonamy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga przetrwać („Gorzka 
czekolada i  inne opowiadania”).  

To, co konieczne – to, co zbyteczne (Michel Piquemal „Bajki filozoficzne”).  

Skrzydlata miłość. O wartościach na podstawie powieści Freda Bodswortha 
„Odmieniec”.  

  

wiek uczestników: 13–19 lat:  



 Skrzydlata miłość. O wartościach na podstawie powieści Freda Bodswortha 
„Odmieniec”.  

  

Kontakt: tel. 52 341 30 74  
e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl  

  

DORADZTWO ZAWODOWE  

  

Zajęcia skierowane są do uczniów klas VII-VIII szkół 
podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Cykl 
składa się z trzech lekcji:  

Jesteś siebie wart zajęcia dla VII i VIII klas  

Poznaj zawody  

ABC poszukiwania pracy - zajęcia dla szkół ponadpodstawowych  

  

Kontakt: tel. 52 341 30 74 wew. 16 
e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl  

AKADEMIA GIER LOGICZNYCH  

  

Zajęcia edukacyjne dla grup przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych 
oraz ponadpodstawowych, których celem jest rozwijanie umiejętności 
logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej, pamięci, spostrzegawczości – 
a to wszystko przy okazji świetnej zabawy z grami planszowymi i zagadkami 
logicznymi.  

  



Kontakt: tel. 52 341 19 84, wew. 13 
(do godz. 15.00)  
e-mail: pracowanie@pbw.bydgoszcz.pl  

   

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE  

  

Bezpieczeństwo w sieci (dla uczniów klas IV-VIII szkół 
podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych)  

  

Jak grać i nie stracić głowy - zajęcia nawiązujące do korzystania z 
nowych technologii i ich wpływie na zdrowie fizyczne i psychiczne 
(zajęcia dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół 
ponadpodstawowych)  

  

Jest hejt i jest antyhejt – zajęcia o hejcie i mowie nienawiści (zajęcia dla 
uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych)  

  

Kontakt: tel. 52 341 30 74, wew. 16 
e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl  

   

ZAJĘCIA W RAMACH EDUKACJI CZYTELNICZEJ  

  

Droga czytelnika w bibliotece.  

Warsztat informacyjny PBW w Bydgoszczy.  

Historia książki.  

Zasady tworzenia opisu bibliograficznego i bibliografii 
załącznikowej. Jak powstaje książka.  



  

Kontakt: tel. 52 341 30 74, wew. 16 
e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl  

  

Droga książki w bibliotece.  

  

Kontakt: tel. 52 341 30 74, wew. 17 
e-mail: 
wypozyczalnia@pbw.bydgoszcz.pl  

LEKTUROWA KRYPTOGRA  

  

Zajęcia edukacyjne dla uczniów klas IV – V szkół podstawowych mające 
na celu sprawdzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu lektur 
obowiązkowych dla klas IV-V. Uczniowie odpowiadają na 14 pytań w 
formie m.in. zagadek, testów, krzyżówek itp. (również z elementami 
kryptologii).  

  

Kontakt: tel. 52 341 30 74, wew. 17  
e-mail: wypozyczalnia@pbw.bydgoszcz.pl  

  

DZIECIĘCA AKADEMIA CZYTANIA BAJEK  

  

Zajęcia edukacyjne dla grup przedszkolnych oraz uczniów młodszych 
klas szkół podstawowych, obejmujące m.in. czytanie tekstów 
literackich, rysowanie, zagadki  i inne atrakcje. Działania wspiera 
Fundacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.  

Kontakt: tel. 52 340 01 40 (do godz. 15.00)    
e-mail: gromadzenie@pbw.bydgoszcz.pl  



  

PROGRAMOWANIE Z OZOBOTEM  

  

Zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, mające na celu  

m.in. nauczanie programowania i rozwiązywania problemów z 
wykorzystaniem urządzeń cyfrowych.  

Kontakt: tel. 52 341 19 84, wew. 13 (do godz. 15.00)  
e-mail: opracowanie@pbw.bydgoszcz.pl  

  

  

KAMISHIBAI – WARTOŚCIOWO I EKOLOGICZNIE  

  

Zajęcia edukacyjne z teatrzykiem Kamishibai dla grup przedszkolnych 
oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych.  

  

Kontakt: tel. 52 341 30 74, wew. 16 
e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl 

GRA O POLSKĘ  

  

Zajęcia poświęcone historii Polski, których celem jest rozbudzanie 
miłości do Ojczyzny poprzez poznanie tradycji i historii narodu 
polskiego oraz jego osiągnięć, a także rozwijanie zainteresowań 
humanistycznych uczniów.  

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych (od II klasy) i szkół 
ponadpodstawowych.  

 Kontakt: tel. 52 341 19 84 wew. 13 (do godz. 15.00)  
e-mail: opracowanie@pbw.bydgoszcz.pl   

  



EDUKACJA REGIONALNA  

  

Marian Rejewski: matematyk i kryptolog z Bydgoszczy - zajęcia przeznaczone 
dla grup przedszkolnych oraz uczniów klas I–VIII szkół podstawowych.  

  

Kontakt: tel. 52 341 30 74, wew. 17 
e-mail: wypozyczalnia@pbw.bydgoszcz.pl  

   

Dzieje Bydgoszczy pod zaborem – zajęcia przeznaczone dla uczniów klas VI-
VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.  

  

Kontakt: tel. 52 341 30 74, wew. 17  
e-mail: wypozyczalnia@pbw.bydgoszcz.pl  

   

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – POZNAJMY SIĘ  

  

W spotkaniach mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych. Cele 
prowadzonych zajęć:   

• promowanie integracji społecznej;  

• rozwijanie wiedzy o różnych niepełnosprawnościach wśród uczniów;  

• rozwijanie świadomości uczniów w odniesieniu do osób z różnymi 
rodzajami niepełnosprawności;  

• podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach 
systemu oświaty.  

  

Kontakt: tel. 52 340 01 40   
e-mail: mlewandowskapyz@gmail.com   
  



ZAJĘCIA DLA SENIORÓW  

  

Zajęcia edukacyjne dla osób 60+. Skierowane są do wszystkich osób 
zainteresowanych proponowaną tematyką (kursy komputerowe, kursy języka 
angielskiego).  

Kontakt: tel. 52 341 30 74, wew. 16  

  

  

POKÓJ ZAGADEK – KLUB ENIGMA  

  

Zamknięci w pokoju gracze muszą wydostać się z pomieszczenia w 45 minut. 
By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcznością i 
umiejętnością logicznego myślenia. Do pokoju zagadek wchodzi grupa od 
dwóch do pięciu osób. Rezerwacji dokonuje jedna osoba dla całej grupy. 
Przeznaczone dla grup szkolnych i osób indywidualnych.  

  

Kontakt: tel. 52 341 19 84, wew. 15 (do godz. 15.00)  

   

Tematy lekcji realizowanych w Muzeum Oświaty:  

  

Wszystkie moje mamy – Irena Sendlerowa (dla klas I-IV szkół podstawowych).  

  

Irena Sendlerowa – sprawiedliwa wśród narodów świata (dla klas V-VIII szkół 
podstawowych, III klas gimnazjum oraz szkół średnich). 

Szkoła naszych dziadków i pradziadków. 

  

Uczniowie polscy w walce o język ojczysty – germanizacja i rusyfikacja 
szkolnictwa w okresie zaborów.  



  

Czy wojna jest dla dzieci?  

  

Jak w Plastusiowym pamiętniku – zajęcia dla najmłodszych.  

Martyrologia nauczycieli bydgoskich w latach drugiej wojny światowej. 

Barwy i symbole narodowe. 

Żywa historia – lekcje wyjazdowe. 

  

Kontakt: Muzeum Oświaty tel. 52 342 65 90 
e-mail:muzeumoswiaty@poczta.onet.pl  
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