
Sprawozdanie z działalności  

Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie za 2014 rok. 
 

 

Działalność upowszechnieniowa i kulturalna. 

  

 Nowy Rok rozpoczęliśmy wystawą stworzoną ze zdjęć robionych przez Panią Martynę 

Klonder. Są to mikołajkowe portrety naszych Moli Książkowych, powstałe podczas 

warsztatów fotograficznych jakie mieliśmy na Mikołajki (6.12.2013r.). Uroczyste 

otwarcie wystawy odbyło się 9 stycznia 2014 r. o godzinie 15:00.  

 

 10 stycznia 2014 roku mięliśmy trzeci już z kolei pokaz makijażu. Tym razem pani 

Jolanta Kwiecień prezentowała trendy karnawału 2014.  W spotkaniu uczestniczyło  8 

osób. 

 

 Wraz z początkiem lutego ruszyła nasza nowa strona Internetowa. Przejście na nowy 

adres spowodowane było technicznymi problemami ze stroną na portalu republika.pl. 

Nowy adres: swiekatowo.naszabiblioteka.com 

 

 Pierwsze dwa tygodnie lutego to przede wszystkim Ferie Zimowe. Na tą okoliczność 

przygotowaliśmy jak zwykle wiele atrakcji dla naszych młodszych czytelników. 

Mieliśmy dzień z grami planszowymi (poniedziałek 3 lutego 2014r.), był dzień karaoke 

(wtorek 4 lutego). Czwartek (6 lutego.) był dniem z postaciami bajkowymi. Bibliotekę 

odwiedziły osobowości takie jak Mikołaj, Zając Wielkanocny, Piaskowy Dziadek czy 

Wróżka Zębuszka. W piątek (7 lutego) mieliśmy natomiast zaproszenie od Państwa 

Komuda na Rancho OLD gdzie było zimowe ognisko z kiełbaskami, kucyk i zabawy 

śnieżkami. Biblioteka otrzymała dofinansowanie na Ferie od Gminnej Komisji 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W zajęciach uczestniczyło 20-

ro dzieci. 

 

 Również z okazji ferii zagościł u nas Teatr MASKA z Krakowa. W poniedziałek,             

3 lutego 2014r. zagrali w Bibliotece spektakl zatytułowany „Tajemnica zaginionych 

liter”. Obejrzało go 30 osób wśród których znaleźli się również dorośli.  

 

 W ostatni dzień ferii – piątek 14.02.2014r. wspólnie z Karolem Jarochem 

zorganizowaliśmy II Feryjny Turniej Szachowy. Uczestnikami była grupa dzieci z kółka 

szachowego prowadzonego właśnie przez pana Jarocha, który był też sędzią w naszym 

turnieju. W turnieju wzięło udział sześcioro dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Pan Karol 

Jaroch ufundował puchar dla zwycięzcy oraz medale, biblioteka natomiast nagrody 

książkowe oraz poczęstunek. 

 

 Marzec zaczęliśmy pokazem wiosennego makijażu połączonym z pokazem chemii 

gospodarczej. Spotkanie, które odbyło się w piątek, 5 marca 2014r. o godzinie 17:00 

prowadziła Pani Jolanta Kwiecień. Wprawdzie w pierwszej wersji drugim elementem 

miał być pokaz fryzjerski, niestety z przyczyn niezależnych od nas nie doszło to do 



skutku. Mimo tego faktu zainteresowanie spotkaniem było duże, ponieważ uczestniczyło 

w nim aż 15 pań. 

 

 Przez cały marzec mieliśmy też akcję pod hasłem „Uzupełnij kolekcję Biuletynów 

Informacyjnych Gminy Świekatowo”. Podczas jej trwania osoby zainteresowane mogły 

otrzymać starsze numery Biuletynu (wydawanego przez Towarzystwo rozwoju Gminy 

Świekatowo), aby uzupełnić sobie kolekcję wszystkich 43 wydanych dotąd numerów. 

 

 Starszaki i świetliki wspólnie szukają w Internecie Talarów – to nazwa szkolenia z 

zakresu użytkowania Internetu dla osób w wieku 50+ jakie w marcu 2014r. 

rozpoczęliśmy w bibliotece. Organizatorem szkolenia oraz prowadzącym był Pan Marek 

Richter, latarnik z programu Polska Cyfrowa Równych Szans. Zajęcia trwały do końca 

maja (uroczyste rozdanie dyplomów było 29-05-2014r.) i uczestniczyło w nich 5 osób. 

 

 Przyłączyliśmy się też do międzynarodowej kampanii Tydzień z Internetem 2014. 27 

marca odbyły się u nas spotkanie dla dzieci w wieku 6-9 lat według scenariusza „Co ze 

mnie wyrośnie” o wymarzonych zawodach i umiejętnościach, które są potrzebne do ich 

wykonywania. W zajęciach uczestniczyło 15 dziewczyn z naszego Klubu Mola 

Książkowego. 

 

 Na początku kwietnia wydawnictwo NowoWydane.pl ogłosiło rozstrzygnięcie konkursu 

„Tona książek do rozdania” w którym nasza Biblioteka brała udział. Niestety nie udało 

nam się wygrać ale zajęliśmy 9 miejsce (na 176 uczestników) z wynikiem 21083 głosów. 

 

 4 kwietnia 2014r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu Wielkanocnego ogłoszonego przez 

GBP w Świekatowie. W tym roku uczestnicy mieli do wykonania Kartkę Wielkanocną. 

Ze względu na niewielką ilość uczestników nagrodzono wszystkie prace, których było 

15. 

 

 Izabela Kornet, mieszkanka naszej gminy jako 16-latka wydała książkę zatytułowaną 

„Pasja życiem”. 11 kwietnia 2014 roku odbyło się spotkanie autorskie podczas którego 

tematem przewodnim obok książki był wegetarianizm i zdrowy styl życia, który preferuje 

autorka. 

 

 W dniach 7-18 kwietnia 2014r. odbył się 12 Kiermasz Książki. Ofertę wydawniczą 

przygotowała Księgarnia Internetowa EDYP. 

 

 25 kwietnia o godzinie 17:00 odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej „W moim 

obiektywie – portret” autorstwa Marii Redzimskiej. Wystawę można było podziwiać do 

końca maja 2014 roku. 

 

 Miesiąc maj planowaliśmy rozpocząć kolejnym pokazem makijażu, który miał się odbyć 

9 maja. Niestety spotkanie się nie odbyło z powodu braku chętnych. 

 

 Wraz z Przedszkolem w Świekatowie przygotowaliśmy niespodziankę dla naszych 

najmłodszych czytelników. Zaprosiliśmy do nas teatr MORALITERT który przedstawił 



spektakl zatytułowany „Skrzaty ze starej szafy”. Spektakl odbył się 19-05-2014r. i ze 

względu na dużą ilość widzów – ponad 80 – odbył się w świetlicy wiejskiej. 

 

  27 maja 2014r. Kierownik Biblioteki Pani Anita Łysek-Gracz uczestniczyła w 

uroczystym otwarciu nowej Biblioteki w Bukowcu. 

 

 Po dłuższej przerwie udało nam się zorganizować wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy. 

W sobotę, 7 czerwca 2014 r. obejrzeliśmy Cyganerię Pucciniego. Ilość chętnych 

przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania ponieważ w wyjeździe uczestniczyło 71 

osób. 

 

 30 czerwca 2014 roku w Bibliotece odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Świekatowo. 

Głównym punktem tej sesji było sprawozdanie z działalności GBP w Świekatowie. W 

związku z faktem, że było to pierwsze takie wystąpienie Kierownika GBP przed Radą, 

sprawozdanie zostało przygotowane za okres 2007-2013 czyli za lata w których 

biblioteka funkcjonuje jako samodzielna jednostka. Prezentację przygotowaną na tę 

okoliczność można znaleźć stronie internetowej w zakładce „Działalność” na liście 

załączników. 

 

 3 lipca odbyła się wycieczka rowerowa do Zalesia Królewskiego, do Państwa Giersz. 

Tam można było zwiedzić „Chatę pod Strzechą”, posłuchać opowieści gospodarzy oraz 

poczęstować się domowym smalcem z różnymi dodatkami. Dalej, rowerzyści mieli 

przystanek przy dębie szypułkowym (pomniku przyrody) na posesji Pana Wiesława 

Łyska, gdzie czekał na nich grill. W drodze powrotnej był jeszcze jeden postój – na lody. 

Wycieczka trwała od 11:00  – 15:00, brało w niej udział 30 osób (22 dzieci i 8 dorosłych) 

 

 Przez cały sierpień nasi czytelnicy mogli ocenić pracę biblioteki oraz jej zasoby 

wypełniając ankietę na ten temat. Wyniki ankiety znalazły odzwierciedlenie w Strategii 

Rozwoju Biblioteki na lata 2015-2020 jaka została w roku 2014 napisana. 

 

 Od połowy lipca do końca września trwały prace nad powstaniem „Przewodnika po 

gminie Świekatowo”. Wydanie publikacji współfinansowane było z PROW na lata 2007-

2013, w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Projekt zatytułowany 

„Przygotowanie i wydanie publikacji promującej walory turystyczne Gminy 

Świekatowo” zakończył się wydaniem przewodnika w ilości 1000 egzemplarzy. 

Przewodnik po Gminie Świekatowo, ubarwiony jest dużą ilością zdjęć, zawiera też 

informacje o historii regionu. Książka jest dostępna w bibliotece. 

 

 Pod koniec czerwca 2014 roku Biblioteka Narodowa ogłosiła nowy program wspierający 

czytelnictwo „Zakup nowości czytelniczych do bibliotek zgodnie z potrzebami 

partnerskich bibliotek szkolnych – Priorytet 2”. Aplikowaliśmy do niego (podpisując 

wcześniej zgodnie z wymogami programu umowy partnerskie z bibliotekami szkolnymi 

zarówno Gimnazjum jak i Szkoły Podstawowej) i udało nam się otrzymać 

dofinansowanie. Dzięki niemu nasz księgozbiór dziecięco-młodzieżowy powiększył się o 

169 tytułów i zostały dodatkowo stworzone dwa księgozbiory tematyczne. Dla uczniów 

Szkoły Podstawowej „Nauka czytania”, dla uczniów Gimnazjum „Nauki ścisłe dla 

gimnazjalistów” ponadto został uzupełniony o kilka pozycji księgozbiór z profilaktyki 



uzależnień Realizacja projektu zakłada podjęcie działań propagujących czytelnictwo 

(wspólnie z partnerami). Informacje o tych działaniach są w dalszej części sprawozdania. 

 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie była organizatorem FESTYNU 

BOROWIACKIEGO, który odbył się 21-09-2014 r. w Zalesiu Królewskim. Dużą pomoc 

w przygotowanie wszystkiego wniosła OSP Zalesie Królewskie, panie z KGW oraz Rada 

Sołecka Zalesie Królewskie. Impreza miała na celu promowanie idei stworzenia w 

Zalesiu Królewskim wioski tematycznej „Borowiacka wieś”. Festyn mógł się odbyć 

dzięki Funduszom Unijnym pozyskanym za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 

BORY TUCHOLSKIE – a dokładniej współfinansowany był z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 – wdrażanie Lokalnych 

Strategii Rozwoju. Oto atrakcje jakich mogli doświadczyć uczestnicy imprezy to: 

1. Wystąpienie Pani Krystyny Lewickiej-Ritter, która opowiadała o historii regionu, o 

korzyściach jakie mogą płynąć z utworzenia wioski tematycznej itp. 

2. Występ zespołu „Muzeum Sygnałów Myśliwskich” z Tucholi, 

3. Zwiedzanie Izby Pamięci  – oprowadza właściciel zbiorów Pan Marian Schroder. 

4. Przejazd bryczką do Chaty Pod Strzechą – oprowadzali po niej właściciele – 

Państwo Teresa i Zenon Giersz, którzy dodatkowo przygotowali poczęstunek dla 

zwiedzających. 

5. Catering pod nazwą BOROWIACKIE SMAKI – dla uczestników festynu za darmo 

(potrawy podawane to m.in. Szandar borowiacki, Szarpanka (parzybroda), Gulasz 

mięsno-grzybowy, zylc, grzyby w marynacie, chleb ze smalcem i ogórkiem, ciasto 

drożdżowe) 

6. Dodatkowo było przygotowane Stoisko KGW z Zalesia Królewskiego gdzie 

oferowano pieczonego ziemniaka, grochówkę, grillowane skrzydełka, bigos, rogaliki 

drożdżowe oraz domowe kompoty.  

7. Odbyły się 3 konkursy: Plastyczny  - rysujemy symbol borów Tucholskich, brało 

udział 7 osób; Wędkarski - Łowienie „rybek” w bali, brało udział 8 osób, Test 

wiedzy o Borach Tucholskich, brało udział 8 osób. Test liczył 13 pytań. W każdym 

konkursie był taki sam zestaw nagród: miejsce 1 wędka z kołowrotkiem, miejsce 2 

walizka wiklinowa, miejsce 3 kosz piknikowy. 

8. Można było spróbować swoich sił w Fitness Dance – prowadziła Magdalena 

Kujawska, 

9. Było też stoisko malowanie twarzy dla dzieci – Pani Ewy Gracz.  

10. Po części oficjalnej – czyli około 18:00 rozpoczęła się zabawa taneczna – grał zespól 

BINGO 

 

 W ramach realizacji porozumienia partnerskiego jakie zostało podpisane pomiędzy 

Biblioteką a Szkołą Podstawową w Świekatowie (Porozumienie jest elementem realizacji 

programu „Zakup nowości czytelniczych do bibliotek zgodnie z potrzebami partnerskich 

bibliotek szkolnych – Priorytet 2”) odbyły się 2 działania:  

1 Poranki Czytelnicze. Akcja przeznaczona dla uczniów klas 1 – 3 Szkoły 

Podstawowej W akcji wzięli udział wszyscy wychowawcy klas wczesnoszkolnych 

wraz ze swoimi podopiecznymi. Pierwszy - startowy poranek odbył się w bibliotece 

9 października, gdzie to Panie Bibliotekarki czytały dzieciom bajki. Klasy pierwsze 

spotkały się z „Panem Kuleczką” Wojciecha Widłaka, klasy drugie z „Mikołajkiem” 

Rene Gościnnego a klasy trzecie wysłuchały opowiadania Agnieszki Osieckiej 

„Szczególnie małe sny”. Dla części dzieci była to pierwsza wizyta w  Bibliotece 

Publicznej. Tak więc panie bibliotekarki oprowadziły wszystkie dzieci po bibliotece, 



pokazując jak ona funkcjonuje i jak z niej korzystać. Po tych pierwszych porankach, 

których w dniach 9 - 17 października odbyło się 7 (bo tyle jest klas w przedziale 1 – 

3) kolejne odbywają się już w szkole. Tam już czytania dzieciom podjęli się 

wychowawcy klas, starsi koledzy czy nawet sami uczniowie. 

2 Konkurs wiedzy z twórczości Juliusza Verne - odbył się 27 października w 

Bibliotece Szkolnej, pisało go 22 uczniów. Odpowiedzieli oni na 20 pytań 

przygotowanych przez pracowników Biblioteki Publicznej. Nagrody główne dla 

miejsc premiowanych w postaci książek ufundowała też Biblioteka. Wszyscy 

uczestnicy otrzymali drobne upominki ufundowane przez Dyrekcję Szkoły 

Podstawowej 

 

 „Ołówkiem w głąb innego świata – ilustracje do książek fantasy” to tytuł konkursu 

plastycznego jaki ogłoszony był dla młodzieży w wieku gimnazjalnym. Działanie było 

elementem porozumienia partnerskiego pomiędzy Gimnazjum im. Bohaterów Września a 

Gminną Biblioteką Publiczną w Świekatowie, przy realizacji Zadania pod nazwą: Zakup 

nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich 

bibliotek szkolnych – Priorytet 2, dofinansowanego ze środków Programu Biblioteki 

Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” realizowanego w ramach 

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020”. Wpłynęło 17 prac 

konkursowych. Przyznano 3 nagrody oraz 3 wyróżnienia. Prace pokonkursowe 

wyeksponowano w formie wystawy. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z otwarciem 

wystawy odbyło się 7 listopada. 

 

 12 listopada 2014r. zorganizowaliśmy wyjazd na film „Bogowie” Na seans do 

bydgoskiego Multikina pojechało z nami 51 osób. 

 

 W dniach 24 listopada – 4 grudnia 2014r. odbył się 13-sty kiermasz książki 

organizowany przez bibliotekę. Ofertę przygotowało Wydawnictwo IBIS Mariusz 

Napierała ze Starego Miasta 

 

 2 grudnia zorganizowany był kolejny wyjazd do Multikina w Bydgoszczy. Na francuską 

komedię „Za jakie grzechy dobry Boże” pojechało z nami 50 osób 

 

 W listopadzie – jak co roku - ogłoszony został konkurs bożonarodzeniowy – w tym roku 

na najładniejszą bombkę choinkową. Rozstrzygnięcie wraz z spotkaniem mikołajkowym 

odbyło się 5 grudnia 2014r. o godzinie 15:00. Swoje prace w konkursie złożyło 41 osób. 

Nagrody tym razem rozdawane były przez gościa specjalnego - Mikołaja. Dodatkowymi 

gośćmi byli też Wójt Marek Topoliński, oraz pan Krzysztof Pardo z „Czasu Świecia”. 

 

 „Literatura w filmie Film w literaturze – o ekranizacjach powieści młodzieżowych” to 

tytuł wieczoru literackiego jaki Biblioteka zorganizowała dla uczniów Świekatowskiego 

gimnazjum. Tematem dyskusji były dwa konkretne tytuły „Igrzyska śmierci” Suzanne 

Collins oraz „Miasto Kości” Cassandry Clare. Spotkanie odbyło się 5 grudnia, 

uczestniczyło w nim 12 osób. Dodatkową atrakcją dla młodzieży była możliwość 

nocowania w bibliotece. Działanie było elementem porozumienia partnerskiego 

pomiędzy Gimnazjum im. Bohaterów Września a Gminną Biblioteką Publiczną w 

Świekatowie, przy realizacji Zadania pod nazwą: Zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych – Priorytet 

2, dofinansowanego ze środków Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości 



wydawniczych do bibliotek” realizowanego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa na lata 2014-2020”.  

 

 Przez cały rok (z wyłączeniem wakacji) w każdy czwartek o 15:00 spotykają się u nas 

dzieci z Klubu Mola Książkowego. Są to zajęcia propagujące czytelnictwo oraz zajęcia 

manualno-ruchowe dla uczniów klas wczesnoszkolnych. Dodatkowo przygotowywane są 

zajęcia specjalne jak np. 11 grudnia 2014r. – warsztaty fotograficzne prowadzone przez 

zawodowego fotografa - Panią Martynę Kulczyk. Tematem przewodnim tych warsztatów 

była zabawa światłem. Dodatkowo po zajęciach Pani Martyna urządziła sesję 

fotograficzną dla uczestników. Klub Mola liczy na ten moment 14 osób. 

 

 12 grudnia, o godzinie 16:00 firma Wellnes Life przeprowadziła spotkanie w temacie 

profilaktyka zdrowotnej, a dokładniej na temat zdrowego odżywiania się. Poza 

przygotowaną prezentacją w tym temacie można było bezpłatnie zbadać swój wiek 

metaboliczny. W spotkanie uczestniczyło 8 osób. 

 

 Kolejnymi stałymi zajęciami prowadzonymi w Bibliotece są warsztaty rękodzieła, które 

odbywają się co środę o 15:00. Na warsztaty uczęszcza od 12-18 osób. Dla tych Pań 

Biblioteka przygotowała dodatkowa atrakcję – Wyjazd na Jarmark bożonarodzeniowy do 

Przysieka. Wyjazd odbył się w sobotę 13 grudnia 2014, uczestniczyło w nim 16 osób. 

 


