
 

 
 

 

Szanowni Państwo, 
 

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP Filia w Łodzi, w ramach 

doskonalenia zawodowego nauczycieli - po ponad dwuletniej przerwie - organizuje  

w dniach 25-26 listopada 2022 r. jubileuszowy V Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli 

Bibliotekarzy pod hasłem: „Biblioteka – w to mi graj!". Tegoroczne spotkanie 

odbędzie po raz trzeci w ramach Targów Gier i Książki – cyklicznego dedykowanego 

branży wydawniczo-księgarskiej wydarzenia, które organizowane jest w Łodzi od  

2010 r.  

Celem Zjazdu jest prezentacja działań i pomysłów służących zachęceniu uczniów 

do korzystania z oferty biblioteki szkolnej. Zjazd będzie również okazją do wymiany 

poglądów oraz pokazania dobrych praktyk związanych z twórczą i innowacyjną 

działalnością bibliotek. Spotkanie sprzyjać będzie integracji środowiska nauczycieli 

bibliotekarzy oraz osób zajmujących się aktywną promocją książki i czytelnictwa.  

Uczestnicy Zjazdu oprócz specjalnie przygotowanych zajęć, wykładów  

i warsztatów, będą mieli możliwość odwiedzenia w jednym miejscu stoisk polskich  

i zagranicznych wydawnictw, hurtowni książek, księgarni, instytucji kultury oraz 

stowarzyszeń związanych z rynkiem książki w Polsce. Bogatej ekspozycji wydawniczej 

towarzyszyć będą panele dyskusyjne, spotkania z autorami, warsztaty dla dzieci oraz 

atrakcje dla miłośników gier planszowych.  

Serdecznie zapraszam. 

 

Łódź, dn. 28-10-2022 r. 

       Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP 

 
        Marek Ćwiek 
  



 

 

Program Zjazdu: 
 

DZIEŃ I, Hala EXPO, al. Politechniki 4 

GODZINA TEMAT 

9:00 – 10:00 
Rejestracja uczestników 

10:00  
Uroczyste rozpoczęcie 

SESJA WYKŁADOWA 

10:15 – 10:35 „Gry – a to ci historia!” – dr Dariusz Szlawski (Fundacja Wespół) 

10:35 – 10:55 „Gry jako pasja” – Tomasz Kisiel-Bassendowski (Gralnia w Łodzi) 

10:55 – 11:15 
„Wielki świat gier” – Marta Pawlikowska (Centrum Aktywnego 

Rozwoju w Pabianicach) 

11:15 – 11:30 Dyskusja 

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa 

11:45 – 12:05 
„Rola gier w edukacji, wychowaniu i terapii” –  

Sławomir Waśniewski (OUPiS ZNP Filia w Łodzi) 

12:05 – 12:25 
„Kodowanie, programowanie, a może świetna zabawa?” – 

Waldemar Wyka (Towarzystwo Cyfrowej Edukacji) 

12:25 – 12:40 Dyskusja 

12:40 – 12:55 Przerwa kawowa 

12:55 – 13:15 
„Księgarnia internetowa Gandalf.com.pl – miejsce przyjazne 

nauczycielom bibliotekarzom” – Michał Wieczorek (Gandalf.com.pl) 

13:15 – 13:35 „Klockogranie” – Julian Waśniewski (Studio Multigrafico w Łodzi) 

13:35 – 13:50 Dyskusja 

14.00 – 15.00 Obiad 

15.00 – 18.00 Czas wolny 



 

DZIEŃ I, Restauracja Cafe Cykada, ul. Piotrkowska 137/139 

18:00– 22:00 Wieczór integracyjny 

 

DZIEŃ II, Łódzki Klub Nauczyciela, ul. Piotrkowska 137/139 

SESJA WARSZTATOWA I 

10:00 – 11:30 

„Papier, nożyce, granie!” – Sławomir Waśniewski (OUPiS ZNP Filia  

w Łodzi) 

„Zbudujmy sobie grę!” – Julian Waśniewski (Studio Multigrafico  

w Łodzi) 

„Zagrajmy w obrazy i słowa!” – Marta Pawlikowska (Centrum 

Aktywnego Rozwoju w Pabianicach) 

„Zaprogramuj własną grę!” – Anna i Waldemar Wyka (Towarzystwo 

Cyfrowej Edukacji) 

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa 

SESJA WARSZTATOWA II 

11:45 – 13:15 

„Papier, nożyce, granie!” – Sławomir Waśniewski (OUPiS ZNP Filia  

w Łodzi) 

„Zbudujmy sobie grę!” – Julian Waśniewski (Studio Multigrafico  

w Łodzi) 

„Zagrajmy w obrazy i słowa!” – Marta Pawlikowska (Centrum 

Aktywnego Rozwoju w Pabianicach) 

„Zaprogramuj własną grę!” – Anna i Waldemar Wyka (Towarzystwo 

Cyfrowej Edukacji) 

13:30 Obiad 

 

DZIEŃ II, Hala EXPO, al. Politechniki 4 

15:00– 18:00 Zwiedzanie stoisk oraz prelekcje i wykłady w ramach  

Targów Gier i Książki 

 



 

 

 

Wpłat należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto: 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. XI Oddział w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87 

Numer konta: 84 1240 3073 1111 0010 4138 7741 

 

Informacje organizacyjne: 

Adresaci nauczyciele bibliotekarze, bibliotekarze bibliotek publicznych, 

animatorzy kultury, nauczyciele języka polskiego, nauczyciele 

świetlic, wychowawcy 

Termin i miejsce 
 

25-26 listopada (piątek-sobota) 

I dzień – Łódź Hala Expo, Łódź, aleja Politechniki 4 

II dzień – Łódzki Klub Nauczyciela, Łódź, ul. Piotrkowska137/139 

Zapisy 
uczestników 

https://forms.gle/smJTgdMcrEWMGZdQ6 

e-mail: lodz@oupis.pl  

tel.: 42 636 21 18 

Cena udziału 200 zł (+23% VAT jeżeli brak finansowania ze środków 

publicznych); 

50 zł – wieczór integracyjny 

W trakcie Zjazdu 
zapewniamy 

- certyfikat potwierdzający udział w Zjeździe; 

- zaświadczenia z odbytych warsztatów 

- materiały szkoleniowo-informacyjne; 

- możliwość indywidualnej konsultacji z prelegentami; 

- wyżywienie (łącznie: dwa obiady) oraz serwis kawowy. 

Noclegi Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w Szkolnym 

Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Zamenhofa 13  

więcej o schronisku można przeczytać na stronie 

www.yhlodz.pl/pl/hostel-zamenhofa/hostel-zamenhofa-galeria-pl 

*liczba miejsc jest ograniczona 


