
Filia GBP w Aleksandrowie 

 

 

IMPREZY, SPOTKANIA AUTORSKIE 
 
02.02.2008 „ Dawne tradycje kusakowe” Spotkanie dorosłych czytelniczek i 
gości honorowych w osobie Pani Wójt Kazimiery Golawskiej i Dyrektora GOK 
Pani Leontyny Manowiec ,w czasie, którego panie wspominały dawne obrzędy i 
tradycje kusakowe ,oraz degustowały i wymieniały się przepisami potraw , które 
przygotowały na to spotkanie.Impreza przebiegła w bardzo miłej i wesołej 
atmosferze .Celem spotkania było kultywowanie  tradycji i zachowanie 
obrzędów społeczności lokalnej.  Liczba uczestników-20 osób                
  
17.09.2008 Spotkanie autorskie  z pisarzem dla dzieci i młodzieŜy,autorem 
scenariuszy,dziennikarzem Grzegorzem  Kasdepke.Uczestnikami spotkania byli 
uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych: w Aleksandrowie i Cześli. Spotkanie 
upłynęło pod znakiem świetnej zabawy i dobrego humoru.Pan Grzegorz 
Kasdepke opowiedział o swojej twórczości,czytał fragmenty swoich ksiąŜek i 
odpowiedział na wiele pytań.Na koniec pisarz rozdał autografy. Biblioteka 
zakupiła ksiąŜki pisarza. Liczba uczestników – 51 osób 
 
29.11.2008 „Wieczór Andrzejkowy”-impreza zorganizowana dla dzieci 
i młodzieŜy.W programie : wróŜby, konkursy,zabawy,dyskoteka, poczęstunek. 
Celem imprezy było kultywowanie tradycji i uatrakcyjnienie wolnego czasu 
młodzieŜy. Liczba uczestników – 19 osób 
 
 
LEKCJE BIBLIOTECZNE 
 
16.04.2008 Poznaję bibliotekę” lekcja dla kl.O. Liczba uczestników – 15 osób 
 
KONKURSY 
 
05.03.2008 „ Wielkanocne jajo z Ŝyczeniami” Konkurs dla klas I-VI na plakat 
symbolizujący Święta Wielkanocne. Wykonane prace wykorzystano do 
dekoracji biblioteki. Cel konkursu: kultywowanie symboli świątecznych, oraz 
rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci. Liczba uczestników -11 osób 
 
10.10.2008 „Dary jesieni”. Konkurs dla uczniów klas I-VI /plakat, kompozycja/. 
Cel konkursu: Ukazanie uroków jesieni, doskonalenie umiejętności. Liczba 
uczestników – 13 osób 
 
GAZETKI, WYSTAWKI 



 
„Światowy Rok Planety Ziemia”- /ogłoszony przez ONZ z inicjatywy 
Międzynarodowej Unii Nauk Biologicznych i UNESCO /pod takim hasłem 
wykonano gazetkę ,oraz wystawkę ksiąŜek przyrodniczych. 
11.09.2008 – „Bon czy ton” – gazetka i wystawka ksiąŜek Grzegorz Kasdepke z 
racji planowanego spotkania z pisarzem. 
 
INNE FORMY 
 
Zajęcia plastyczne: 
09.01.2008- „PejzaŜ  zimy” 11 osób 
16.01.2008- „Dzień Babci i Dziadka” 15 osób 
12.03.2008- „Oznaki zbliŜającej się wiosny” 14 osób 
28.03.2008- „Wiosna” 9 osób 
12.05.2008- „Moja Mama Czarodziejka”- Portret Mamy z Ŝyczeniami z okazji 
Dnia Matki 17 osób 
20.05.2008- „Ulubiona postać bajkowa” 7 osób 
04.06.2008- „Wakacje moich marzeń” 9 osób 
12.09.2008- „Moje wakacje” 7 osób 
25.09.2008- „Rysuję bo lubię” 5 osób 
29.10.2008- „Święto  Zmarłych” 6 osób 
02.12.2008- „Wymarzony prezent mikołajkowy” 5 osób 
08.05.2008- „Jaki by był świat bez ksiąŜek”- pogadanka z okazji Dnia Bibliotek           
14 osób 
30.05.2008- „Dzień Dziecka”- rozmowy na temat dzieci róŜnych narodowości / 
kolor skóry, kultura, ubiór itp. 18 osób 
17.11.2008-Przygotowanie elementów dekoracyjnych i dekoracja świetlicy z 
racji zbliŜających się „Andrzejek’’ 15 osób 
14.03.2008- Dekoracja pomieszczeń bibliotecznych z okazji Świąt 
Wielkanocnych 5 osób 
17.12.2008.- Wykonanie dekoracji świątecznej/stroiki, choinka/ i dekoracja               
7 osób 
 


