
Filia StrzyŜew 

 

08.03 - Po raz trzeci, mieszkanki StrzyŜewa, spotkały się z okazji Dnia Kobiet w Bibliotece 
Publicznej w StrzyŜewie. Tegoroczne spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy 
 z Radą Sołecką. W niedzielne popołudnie, Panie miały okazję, aby wspólnie i miło spędzić 
czas, przy domowych wypiekach, herbatce i kawie. Zaproszone Panie – Babcie, Mamy  
i Córki – dyskutowały równieŜ na temat bieŜących i waŜnych spraw dla wsi.  
 Czas uprzyjemnił humorem, Ŝartem i śpiewem, zespół ludowy „Melodia” z Domaszewnicy. 
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05.06 - w bibliotece, odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka, które zostało 
zorganizowane we współpracy z Zespołem Szkół w StrzyŜewie. Na tę uroczystość zostały 
zaproszone dzieci z klasy „0” Szkoły Podstawowej w StrzyŜewie wraz z wychowawczynią – 
p. Ewą Jurek oraz dzieci, które od września rozpoczną naukę w oddziale przedszkolnym. 
          Najmłodsze dzieci zabawę rozpoczęły od zwiedzania i zapoznania z biblioteką  
i ksiąŜeczkami dla maluszków. Następnie dzieci z klasy „0” zaprosiły najmłodszych do nauki 
tańca „Siedmiokroczek”. W dalszej części zabawy wszyscy chętnie wykonywali czapeczki, 
które sami pomalowali i ozdobili. Przy radosnej, „smerfnej” muzyce dalej zabawa odbywała 
się wspólnie z rodzicami.  Kolejną atrakcją spotkania był konkurs, w którym dzieci bardzo 
chętnie i z wielką radością rozpoznawały smaki. Nagrodą, za prawidłowo rozpoznany smak, 
był słodki upominek. Następnie duŜą frajdę sprawił dzieciom taniec w parach z balonami,  
bez pomocy rąk.   
           Miłym gościem tego spotkania była dyrektor GBP, pani Alicja Śledź , która wspólnie 
z dziećmi się bawiła oraz sprawiła im bardzo miłą niespodziankę, wręczając wszystkim 
dzieciom ksiąŜeczki - kolorowanki.  
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20.03 ;  23.03  - Najmłodsze klasy z Zespołu Szkół w StrzyŜewie radośnie przywitały wiosnę 
w Bibliotece Publicznej. Spotkania odbyły się w dwóch grupach: dnia 20. III. – uczestniczyły 
klasy II-III, natomiast 23. III. – klasy „0” i I.  
     Zajęcia miały na celu przybliŜenie dzieciom charakterystycznych cech wiosny, rozwijanie 
fantazji i inwencji twórczej, wywoływanie przeŜyć związanych z zabawą, dostrzeganie zmian 
zachodzących w przyrodzie pod wpływem róŜnych czynników oraz szukanie wiosny  
w literaturze dziecięcej.  
     List od wiosny zainspirował dzieci do rozwiązania krzyŜówki, po czym dzieci w zabawie 
ruchowo-naśladowczej „spacerowały po wiosennej łące”. Z zainteresowaniem rozpoznawały 
głosy ptaków. Najbardziej przypadł im do gustu głos bociana białego i skowronka.  
W zabawie integrującej „Dary wiosny” dzieci miały za zadanie, w formie plastycznej, 
przedstawić „Wiosenną łąkę”, „Wiosenny ogród”, „Wiosenny las” oraz „Wiosenną pogodę”. 
Z duŜą przyjemnością wzięły udział w wizualizacji pt. „Drzewo”, w której przenosząc się  
w świat wyobraźni, stały się jabłonią przez jej roczny okres wegetacji. 
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12.06 -  w Bibliotece Publicznej był dniem poświęconym historii, a w szczególności 440 
rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej. 
      Miłośnicy historii wzięli udział w konkursie prasowo – czytelniczym, którego 
organizatorem jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w 
Lublinie, pod patronatem medialnym „Dziennika Wschodniego” i Radia Lublin.  
      Celem spotkania było wyszukiwanie i poszerzanie wiedzy o czasach, w których powstała 
Unia Lubelska. Czytelnicy wymieniali się poglądami w oparciu o własną wiedzę i 
wiadomości, zdobywane w bibliotece. MłodzieŜ chętnie wyszukiwała informacje w Internecie 
oraz korzystała z księgozbioru biblioteki.  
      Wszyscy zgodnie stwierdzili, iŜ „historia jest nauczycielką Ŝycia” i naleŜy o niej pamiętać 
oraz ją kultywować.  
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               W konkursie prasowo – czytelniczym  2 osoby zostały nagrodzone . 
  
 
 

09 - 13.02 - Ferie  zimowe  w bibliotece; zajęcia odbywały się pod hasłem   
,,KsiąŜka  uczy i bawi’’. 
 
W programie: 

1. zajęcia plastyczne – 

• wykonanie ilustracji do ulubionej ksiąŜki 

• wspólne rozwiązywanie  krzyŜówek 
2. kaŜde dziecko to potrafi – 

• wykonanie pudełka  na własne skarby   
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29.05.  -  29 maja, uczniowie klasy drugiej Szkoły Podstawowej w StrzyŜewie, uczestniczyli 
w lekcji bibliotecznej w Bibliotece Publicznej Gminy Łuków Filia w StrzyŜewie, której temat 
brzmiał: „Jak powstaje ksiąŜka?”.  
       Ta lekcja była przeprowadzana z wspólnym udziałem uczniów według przygotowanych 
wcześniej materiałów przez bibliotekarkę.  
      Dzieci zapoznały się: kim jest pisarz?, jak wygląda praca w redakcji?, w jaki sposób 
powstają ilustracje?, co dzieje się w drukarni, księgarni, w bibliotece i na targach?. Ponadto 
poznały zawody związane z ksiąŜką. Szczególną uwagę zwróciły na „Prośbę ksiąŜki” 
 (o poszanowaniu), aby jak najdłuŜej słuŜyła czytelnikom. Na koniec uczestnicy zajęć 
samodzielnie układali z rozsypanki wyrazy związane z ksiąŜką. 
       Okazało się, Ŝe w XXI wieku, w dobie komputerów i Internetu, ksiąŜka jest nadal 
wielkim przyjacielem człowieka i potrafi wzbudzić wiele radości i uśmiechu na twarzy 
najmłodszych czytelników.  
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10.06 -  Lekcja biblioteczna klasa III gimnazjum – Wyszukiwanie informacji z katalogów 
bibliotecznych (katalog kartkowy i katalog elektroniczny)  
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  14.05 – 22.05  -  Wystawa „Biblioteki Powiatu Łukowskiego”  
   W Bibliotece Publicznej Gminy Łuków Filia w StrzyŜewie w dniach 14.05. – 22. 05.2009 r. 
moŜna było zapoznać się z wystawą o bibliotekach Powiatu Łukowskiego przygotowaną 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łukowie. 
   Czytelnicy, zarówno ci najmłodsi, jak i dorośli szczególną uwagę zwrócili na sieć bibliotek 
w Powiecie Łukowskim oraz na to, kiedy powstawały biblioteki, jaka była ich historia i 
działalność. Z jeszcze większym zainteresowaniem cieszyła się ta część wystawy poświęcona 
bibliotekom Gminy Łuków. Zwiedzający zadawali liczne pytania. Po zapoznaniu się z 
wystawą czytelnikom będzie łatwiej korzystać z innych bibliotek.  
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 - wykonanie gazetki –„2009 - Rok Juliusza Słowackiego”  
-  wykonanie gazetki zachęcającej do czytania - „Czytanie jest dla mnie jak oddychanie” 
-  uaktualnianie wystawki fotograficznej „Z Ŝycia biblioteki”.  
 


