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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. KSIĘDZA BERNARDA SYCHTY W PELPLINIE

29 listopada br. w bibliotece gościliśmy zespół Trzeci Oddech Kaczuchy.
Maja Piwońska i Andrzej Janeczko w
ciekawy sposób zaprezentowali nam
swoje teksty. Koncert połączony był
z promocją książki „Trzeci Oddech
Kaczuchy. O życiu i scenie” oraz
„Wystawą Chwilową” oprawionych
grafik, akwafort i akwatint Andrzeja
Janeczki.
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Certyfikat „Szkoła Przyjazna Osobom Niewidomym” dla SOSW w Pelplinie

S

pecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie
przyłączył się do ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ja nie widzę
Ciebie, Ty zobacz mnie”, w ramach
Międzynarodowego Dnia Białej Laski,
organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży
Słabowidzącej i Niewidomej im. Louisa
Braille’a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremmus. Tyflopedagodzy: Katarzyna Puczyńska i
Kornelia Rąbała przeprowadziły tydzień
kampanii na terenie Pelplina. Zaproszono do współpracy panią Magdalenę
Korewę-Łubniewską z PZN, Miejską
Bibliotekę Publiczną w Pelplinie, Miejski
Ośrodek Kultury w Pelplinie, Stowarzyszenie „Wesoła Stonoga”, Szkolę
Podstawową nr 2, Zespół Kształcenia
i Wychowania nr 1, Przedszkole nr 2,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Pelplinie oraz Collegium Marianum
Liceum Katolickie. Kampania składała
się z pokazu materiałów filmowych
przybliżających, w jaki sposób pomoc
osobie z dysfunkcją wzroku; prelekcji
na temat potrzeb i możliwości osób
niewidomych, indywidualnych zajęć
otwartych dla dzieci z gminy i miasta
Pelplin z dysfunkcją wzroku, „spaceru w ciemności” – treningu orientacji przestrzennej, turnieju tenisa
stołowego w ramach stowarzyszenia
Olimpiady Specjalne Polska, projekcji
filmu „Miłość pisana Braillem”, a także
przygotowania pocztówki dotykowej
„W kręgu przyrody”. Szczegółowe
sprawozdanie oraz zdjęcia z kampanii znajdują się na stronie internetowej
szkoły: soswpelplin.szkolnastrona.pl
W dniu 6 grudnia 2018 r. w Bydgoszczy dokonano podsumowania

kampanii społecznej „Ja nie widzę
Ciebie, Ty zobacz mnie” 2018. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Pelplinie, jako jedyny z województwa pomorskiego, został wyróżniony
za swoją pracę. W tegorocznej, piątej
edycji wzięły udział 164 przedszkola,
szkoły i placówki. Zaangażowano w niej

ponad 31 tysięcy osób z terenu województw: pomorskiego, wielkopolskiego,
zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego,
a także śląskiego, mazowieckiego,
łódzkiego, małopolskiego, a nawet
uczniów i nauczycieli jednej ze szkół
w Grecji. Podczas spotkania uczniowie

i nauczyciele – przedstawiciele najaktywniejszych szkół uczestniczących w
kampanii – odebrali certyfikat „Szkoła
Przyjazna Osobom Niewidomym” oraz
drobne upominki ufundowane przez
Urząd Miasta Bydgoszczy oraz Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w
Bydgoszczy.
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