
Oferta dydaktyczna PBW   -   Filia w Starogardzie Gdańskim 
 
 
 

Dla nauczycieli-bibliotekarzy, w tym nowo zatrudnionych nauczycieli bibliotekarzy 
 

 
Temat 

 
Czas 

 
Forma 

 
Prowadzący 

 
Zgłoszenia 

 

 
Adresaci 

 
Termin 
/miejsce 

 
Uwagi 

Spotkania metodyczne 
poświęcone aktualnym 
tematom edukacyjnym.  

1-2 h szkolenie Ewa Górecka, 
Aleksandra 
Lichy, 
Katarzyna 
Warenycia 

 
tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

nauczyciele 
bibliotekarze 

raz na 
kwartał 
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

Spotkania  
w ramach 
zespołów 
samokształcenio
wych, w tym 
spotkania 
dotyczące 
awansu 
zawodowego. 

Wykorzystanie warsztatu 
informacyjnego i zasobów PBW  
w realizacji procesu 
dydaktyczno-wychowawczego. 
Prezentacja warsztatu pracy 
nauczyciela bibliotekarza. 
 

 

45 min szkolenie/ 
prezentacja 

Ewa Górecka, 
Aleksandra 
Lichy, 
Katarzyna 
Warenycia 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

nowo 
zatrudnieni 
nauczyciele 
bibliotekarze, 
nauczyciele 
bibliotekarze 

 
 
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

 

Sposób na dobr ą prezentacj ę. 3 h szkolenie Ewa Górecka tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

nowo 
zatrudnieni 
nauczyciele 
bibliotekarze, 
nauczyciele 
bibliotekarze 

październik 
2013 r.  
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

Spotkania  
w ramach 
zespołów 
samokształceni
owych, w tym 
spotkania 
dotyczące 



awansu 
zawodowego. 

Jak poszukiwa ć informacji  
w katalogu komputerowym 
biblioteki pedagogicznej  
na przykładzie PBW Filii w 
Starogardzie. 

2 h szkolenie Katarzyna 
Warenycia 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

nowo 
zatrudnieni 
nauczyciele 
bibliotekarze, 
nauczyciele 
bibliotekarze 

styczeń 
2014 r.  
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim  

 

Dobre praktyki w pracy z 
uczniem w bibliotece 
szkolnej. 

3 h szkolenie Aleksandra 
Lichy 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

nowo 
zatrudnieni 
nauczyciele 
bibliotekarze, 
nauczyciele 
bibliotekarze 

kwiecień 
2014 r.  
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim  

Spotkania  
w ramach 
zespołów 
samokształceni
owych, w tym 
spotkania 
dotyczące 
awansu 
zawodowego. 

Zasady prowadzenia 
dokumentacji w bibliotece 
szkolnej. 

 

3 h szkolenie Ewa Górecka tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

nowo 
zatrudnieni 
nauczyciele 
bibliotekarze, 
nauczyciele 
bibliotekarze 

czerwiec 
2014 r.  
kwartał 
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

Spotkania  
w ramach 
zespołów 
samokształceni
owych, w tym 
spotkania 
dotyczące 
awansu 
zawodowego. 

Gromadzenie zbiorów 
bibliotecznych (ksi ążki, 
multimedia, zbiory specjalne). 

2 h warsztaty EwaGórecka, 
Aleksandra 
Lichy, 
Katarzyna 
Warenycia 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

nowo 
zatrudnieni 
nauczyciele 
bibliotekarze, 
nauczyciele 
bibliotekarze 

Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

Polityka 
gromadzenia 
zbiorów, 
ewidencja 
nabytków, 
selekcja 
materiałów 
bibliotecznych. 



Opracowanie formalne  
i rzeczowe zbiorów 
bibliotecznych: ksi ążki, 
multimedia. Bibliografie, 
katalogi, opisy bibliograficzne. 

2-3 h warsztaty EwaGórecka, 
Aleksandra 
Lichy, 
Katarzyna 
Warenycia 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

nowo 
zatrudnieni 
nauczyciele 
bibliotekarze, 
nauczyciele 
bibliotekarze 

 
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

 

 
Wykorzystanie zasobów 
bibliotek cyfrowych na 
przykładzie Pomorskiej 
Biblioteki Cyfrowej. 
 

2 h szkolenie EwaGórecka, 
Aleksandra 
Lichy, 
Katarzyna 
Warenycia 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

nauczyciele 
bibliotekarze 

Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

 

 
Ponadto stała pomoc metodyczna w zakresie  gromadzenia, ewidencji, opracowania zbiorów, promocji, ewaluacji - "Pogotowie bibliotekarskie”. 
 
 
 
 
 

Dla nauczycieli innych specjalności 
 

 
Temat 

 
Czas 

 
Forma 

 
Prowadzący 

 
Zgłoszenia 
 

 
Adresaci 

 
Termin 
/miejsce 

 
Uwagi 

Prezentacja oferty i form 
wspomagania pracy szkoły 
przez PBW 

15 min prezentacja 
multimedialna 

Katarzyna 
Warenycia 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

nauczyciele  
szkoła 

na radach 
pedagogicznych 
szkół 

Zasoby bibliotek cyfrowych - 
zastosowanie w procesie 
dydaktycznym. 

1-2 h warsztaty Ewa Górecka tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

nauczyciele Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

na przykładzie 
Pomorskiej 
Biblioteki 
Cyfrowej 

Wykorzystanie warsztatu 
informacyjnego i zasobów 
PBW w celach edukacyjnych. 

1-2 h warsztaty Aleksandra 
Lichy 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

nauczyciele Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

 



 

 
Dla studentów 
 

 
Temat 

 
Czas 

 
Forma 

 
Prowadzący 

 
Zgłoszenia 
 

 
Adresaci 

 
Termin 
/miejsce 

 
Uwagi 

Przysposobienie czytelnicze. 
 
 

wg 
potrzeb 

szkolenie 
/indywidualne 
konsultacje 

EwaGórecka, 
Aleksandra 
Lichy, 
Katarzyna 
Warenycia 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

studenci październik/ 
cały rok 
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

Przygotowanie 
informacyjne 
czytelników do 
samodzielnego 
korzystania z 
baz i katalogów 
bibliotecznych. 

Jak przygotowa ć bibliografi ę 
załącznikow ą i przypisy  
do pracy dyplomowej. 
 
 

 
. 

wg 
potrzeb 

szkolenie / 
indywidualne 
konsultacje 

Ewa Górecka tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

studenci  
cały rok  
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

Pomoc 
 w doborze 
literatury  
i wskazówki  
do sporządzania 
bibliografii 
załącznikowej  
do prac 
licencjackich  
i magisterskich. 

Wykorzystanie zasobów 
bibliotek cyfrowych  
na przykładzie Pomorskiej 
Biblioteki Cyfrowej.  

 
 

wg 
potrzeb 

szkolenie / 
indywidualne 
konsultacje 

EwaGórecka, 
Aleksandra 
Lichy, 
Katarzyna 
Warenycia 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

studenci  
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim  

 

Jak poszukiwa ć informacji  
w katalogu komputerowym 
biblioteki pedagogicznej  
na przykładzie PBW Filii  
w Starogardzie. 
 

wg 
potrzeb 

szkolenie/ 
indywidualne 
konsultacje 

Ewa Górecka, 
Aleksandra 
Lichy, 
Katarzyna 
Warenycia 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

studenci  
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

 



 
 

 
 
Dla maturzystów 
 

 
Temat 

 
Czas 

 
Forma 

 
Prowadzący 

 
Zgłoszenia 
 

 
Adresaci 

 
Termin 
/miejsce 

 
Uwagi 

Wykorzystanie zasobów 
bibliotek cyfrowych  
na przykładzie Pomorskiej 
Biblioteki Cyfrowej. 

 

1 h lekcja 
biblioteczna 

Ewa Górecka, 
Aleksandra 
Lichy, 
Katarzyna 
Warenycia 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

maturzyści  
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

 

Jak przygotowa ć bibliografi ę 
podmiotowo-przedmiotow ą  
do prezentacji maturalnej. 

 

1 h / wg 
potrzeb 

lekcja 
biblioteczna / 
indywidualne 
konsultacje 

Ewa Górecka tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

maturzyści  
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

Moduł 
maturalny: 
instruktaż - 
wskazówki do 
sporządzania 
bibliografii. 

Jak poszukiwa ć informacji  
w katalogu komputerowym 
biblioteki pedagogicznej  
na przykładzie PBW Filii  
w Starogardzie. 

 

1 h / 
wg 
potrze
b 

lekcja 
biblioteczna / 
indywidualne 
konsultacje 

Ewa Górecka, 
Aleksandra 
Lichy, 
Katarzyna 
Warenycia 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

maturzyści  
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

Moduł 
maturalny: 
instruktaż - 
wyszukiwanie 
literatury  
w bazach 
katalogowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
 

 
Temat 

 
Czas 

 
Forma 

 
Prowadzący 

 
Zgłoszenia 
 

 
Adresaci 

 
Termin 
/miejsce 

 
Uwagi 

 Źródła wiedzy – zapoznanie  
 ze zbiorami i zadaniami  
 biblioteki pedagogicznej  
 oraz umiej ętność  korzystania  
 z jej zbiorów. 

 

1 h lekcja 
biblioteczna 

Ewa Górecka, 
Aleksandra 
Lichy, 
Katarzyna 
Warenycia 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

uczniowie 
szkół ponad-
gimnazjalnych 

 
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim  

Poradnictwo 
informacyjne  
w oparciu  
o katalogi 
zbiorów 
własnych, bazy 
bibliograficzne. 

Wykorzystanie zasobów 
bibliotek cyfrowych  
na przykładzie Pomorskiej 
Biblioteki Cyfrowej. 

 

1 h lekcja 
biblioteczna 

Ewa Górecka, 
Aleksandra 
Lichy, 
Katarzyna 
Warenycia 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

uczniowie 
szkół ponad-
gimnazjalnych 

Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

 

 
 
 
 
Dla gimnazjalistów 
 

 
Temat 

 
Czas 

 
Forma 

 
Prowadzący 

 
Zgłoszenia 
 

 
Adresaci 

 
Termin 
/miejsce 

 
Uwagi 

Z wizyt ą w bibliotece 
pedagogicznej - poznajemy 
warsztat pracy bibliotekarza.   

 

1 h lekcja 
biblioteczna 

Ewa Górecka, 
Aleksandra 
Lichy, 
Katarzyna 
Warenycia 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

uczniowie 
gimnazjów 

Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

Poradnictwo 
informacyjne 
w oparciu 
 o katalogi. 



Ksi ęgozbiór podr ęczny jako 
źródło informacji 
bezpośredniej. 

1 h lekcja 
biblioteczna 

Aleksandra 
Lichy 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

uczniowie 
gimnazjów 

Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

 

Multimedialne i internetowe 
bazy danych. 

 

1 h lekcja 
biblioteczna 

Ewa Górecka tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

uczniowie 
gimnazjów 

Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

 

Zwyczaje i obrz ędy  
na Kociewiu: literatura  
dla ka żdego. 

1 h lekcja 
regionalna 

Ewa Górecka tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

uczniowie 
gimnazjów 

Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

edukacja 
regionalna 
 -zajęcia 
prowadzone  
w oparciu  
o wystawkę 
książek 

 
 
 
 
 
 

Dla szkół podstawowych  (klasy IV-VI) 
 

 
Temat 

 
Czas 

 
Forma 

 
Prowadzący 

 
Zgłoszenia 

 

 
Adresaci 

 
Termin 
/miejsce 

 
Uwagi 

Z wizyt ą w bibliotece 
pedagogicznej - poznajemy 
warsztat pracy bibliotekarza.   

45 min lekcja 
biblioteczna 

Ewa Górecka, 
Aleksandra 
Lichy, 
Katarzyna 
Warenycia 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

uczniowie klas 
IV-VI 

 
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

Ukazanie 
biblioteki jako 
placówki 
przyjaznej 
i pomocnej  
w poszukiwaniu 
wiedzy. 



Co wiemy o czasopismach 
gromadzonych w bibliotece. 

45 min lekcja 
biblioteczna 

Katarzyna 
Warenycia 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

uczniowie klas 
IV-VI 

Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim  

 

 
Ksi ęgozbiór podr ęczny jako 
źródło informacji bezpo średniej.  

45 min lekcja 
biblioteczna 

Aleksandra 
Lichy 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

uczniowie klas 
IV-VI 

Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

 

 
Multimedialne i internetowe 
bazy danych. 
 

45 min lekcja 
biblioteczna 

Ewa Górecka tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

uczniowie klas 
IV-VI 

Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

 

 
Na drodze do szcz ęścia  
– w poszukiwaniu warto ści. 

45 min lekcja 
biblioteczna 

Katarzyna 
Warenycia 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

uczniowie klas 
IV-VI 

 
Filia PBW 
 w 
Starogardzie 
Gdańskim 

edukacja 
czytelnicza  
z elementami 
biblioterapii: 
profilaktyka 
uzależnień  
-  
na podstawie 
fragmentów 
książki „My, 
dzieci z dworca 
Zoo”) 

 
Najważniejsze – by ć sobą! 
  

45 min lekcja 
biblioteczna 

Katarzyna 
Warenycia 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

uczniowie klas 
IV-VI 

 
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

edukacja 
czytelnicza  
z elementami 
biblioterapii: 
profilaktyka 
uzależnień  
-  
na podstawie 
fragmentów 
książki „My, 
dzieci z dworca 
Zoo” 



 
 W pułapce uzale żnienia. 

45 min lekcja 
biblioteczna 

Katarzyna 
Warenycia 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

uczniowie klas 
IV-VI 

 
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

edukacja 
czytelnicza  
z elementami 
biblioterapii: 
profilaktyka 
uzależnień  
-  
na podstawie 
fragmentów 
książki „My, 
dzieci z dworca 
Zoo” 

 
 Nikt nie jest samotn ą wysp ą. 

45 min lekcja 
biblioteczna 

Katarzyna 
Warenycia 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

uczniowie klas 
IV-VI 

 
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

edukacja 
czytelnicza  
z elementami 
biblioterapii: 
profilaktyka 
uzależnień  
-  
na podstawie 
fragmentów 
książki „My, 
dzieci z dworca 
Zoo” 

 
 Używki a uczucia. 

45 min lekcja 
biblioteczna 

Katarzyna 
Warenycia 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

uczniowie klas 
IV-VI 

 
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

edukacja 
czytelnicza  
z elementami 
biblioterapii: 
profilaktyka 
uzależnień  
-  
na podstawie 
fragmentów 
książki „My, 
dzieci z dworca 
Zoo” 



 
Czas wolny – mój czas. 

45 min lekcja 
biblioteczna 

Katarzyna 
Warenycia 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

uczniowie klas 
IV-VI 

 
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

edukacja 
czytelnicza  
z elementami 
biblioterapii: 
profilaktyka 
uzależnień  
-  
na podstawie 
fragmentów 
książki „My, 
dzieci z dworca 
Zoo” 

 
Sztuka odmawiania. 

45 min lekcja 
biblioteczna 

Katarzyna 
Warenycia 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

uczniowie klas 
IV-VI 

 
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

edukacja 
czytelnicza  
z elementami 
biblioterapii: 
profilaktyka 
uzależnień  
-  
na podstawie 
fragmentów 
książki „My, 
dzieci z dworca 
Zoo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dla szkół podstawowych  (klasy 0-III) 
 

 
Temat 

 
Czas 

 
Forma 

 
Prowadzący 

 
Zgłoszenia 

 

 
Adresaci 

 
Termin 
/miejsce 

 
Uwagi 

Miś - mój przyjaciel :  
na podstawie opowie ści  
o Kubusiu Puchatku. 

 
 

45 min lekcja 
biblioteczna 

Aleksandra 
Lichy 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

uczniowie klas 
0-III 

 
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

zajęcia 
czytelnicze  
z elementami 
zabawy dla 
najmłodszych 
dzieci 

Już nie będę bałaganiarzem. 45 min lekcja 
biblioteczna 

Aleksandra 
Lichy 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

uczniowie klas 
0-III 

 
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

zajęcia 
czytelnicze  
z elementami 
zabawy dla 
najmłodszych 
dzieci 

 
-Pokonywanie własnej zło ści. 

45 min lekcja 
biblioteczna 

Aleksandra 
Lichy 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

uczniowie klas 
0-III 

 
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim  

zajęcia 
czytelnicze  
z elementami 
zabawy dla 
najmłodszych 
dzieci 

 
 Inny nie znaczy gorszy. 

45 min lekcja 
biblioteczna 

Aleksandra 
Lichy 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

uczniowie klas 
0-III 

 
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

zajęcia 
czytelnicze  
z elementami 
zabawy dla 
najmłodszych 
dzieci 

 
 Niech żyją wakacje! 

45 min lekcja 
biblioteczna 

Aleksandra 
Lichy 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

uczniowie klas 
0-III 

 
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

zajęcia 
czytelnicze  
z elementami 
zabawy dla 
najmłodszych 
dzieci 



 
Biblioteka jakiej nie znacie  
– z wizyt ą w bibliotece 
pedagogiczne.j 

45 min lekcja 
biblioteczna 

Aleksandra 
Lichy 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

uczniowie klas 
0-III 

 
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

zajęcia 
czytelnicze  
z elementami 
zabawy dla 
najmłodszych 
dzieci 

 
 Poznajemy „ Świerszczyk” 
 – magazyn dla dziec.i 

45 min lekcja 
biblioteczna 

Aleksandra 
Lichy 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

uczniowie klas 
0-III 

 
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

zajęcia 
czytelnicze  
z elementami 
zabawy dla 
najmłodszych 
dzieci 

 
 Bibliotekarz – ciekawy zawód. 
 

45 min lekcja 
biblioteczna 

Aleksandra 
Lichy 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

uczniowie klas 
0-III 

 
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

zajęcia 
czytelnicze 
 z elementami 
zabawy dla 
najmłodszych 
dzieci 

 

Inni u żytkownicy biblioteki 
 

 
Temat 

 
Czas 

 
Forma 

 
Prowadzący 

 
Zgłoszenia 

 

 
Adresaci 

 
Termin 
/miejsce 

 
Uwagi 

Korzystanie z katalogów  
i kartotek, w tym katalogów  
on-line oraz bibliotek 
cyfrowych. 

Wg 
potrzeb 

konsultacje 
indywidualne 

Ewa Górecka, 
Aleksandra 
Lichy, 
Katarzyna 
Warenycia 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

wszyscy 
użytkownicy 

Cały rok –  
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

 

Literatura wspomagaj ąca 
proces wychowawczy. 
 
 

Wg 
potrzeb 

warsztaty/ 
prezentacja  

Aleksandra 
Lichy, 
Katarzyna 
Warenycia 

tel. 58 5639004 
e-mail: 
pbwstarogardgd@
pbw.it.pl 

dla rodziców Raz w roku 
Filia PBW  
w 
Starogardzie 
Gdańskim 

 

 

 


