
Sprawozdanie z działalności  

Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie za 2015 rok. 
 

 

Działalność upowszechnieniowa i kulturalna. 

 

 Rok 2015 GBP w Świekatowie rozpoczęła – jak zawsze sprawozdawczością za rok 2014 oraz 

wprowadzeniem w życie naszej nowej Strategii Rozwoju na lata 2015 – 2020. Dokument został 

zatwierdzony przez Radę Gminy Świekatowo podczas II Sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2014r.  

 

 Na początku stycznia 2015 r. pracownicy GBP w Świekatowie wysyłali uzupełnienia do 

wniosków o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Były to wnioski rozliczające 

projekty realizowane w 2014 roku (Festyn Borowiacki oraz wydanie Przewodnika po Gminie 

Świekatowo). Jeszcze w styczniu otrzymano też informację, że wnioski zostały rozliczone 

prawidłowo co oznacza zakończenie realizacji obydwóch działań. 

 

 10 lutego 2015 r. obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Z tej okazji Orange dla 

Bibliotek przygotowało scenariusze zajęć dla dzieci z jakich mogą skorzystać biblioteki. GBP w 

Świekatowie zorganizowała zajęcia z projektu „Owce w sieci”. Głównym jego celem była 

edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii. Zwracano 

także uwagę na elementy takie jak Netykieta (czyli zasady dobrego wychowania w wirtualnym 

świecie) oraz krytyczne myślenie wobec dostępnych w Internecie treści. Grupą docelową 

projektu były dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W naszych zajęciach, które polegały na 

obejrzeniu kreskówek tematycznych, pogadance i wypełnieniu króciutkiej ankiety uczestniczyło 

siedmioro dzieci. Nasze zajęcia odbyły się w ramach zajęć Klubu Mola Książkowego - 12 

lutego 2015 r. o godzinie 15:00. 

 

 Podobnie jak przez poprzednie 2 lata i w tym roku odbył się w GBP w Świekatowie III Feryjny 

Turniej Szachowy – 16.02.1015 r., przygotowany przy współpracy z sekcją szachową Karola 

Jarocha. To właśnie Pan Karol, który był sędzią w turnieju ufundował medale i statuetki dla 

zwycięzców. W rozgrywkach uczestniczyło 15 osób. 

 

 GBP w Świekatowie zorganizowała „Ferie w bibliotece”. Cykl zajęć wyglądał nastepująco: 

1 – poniedziałek, 23 luty 2015 – zabawy z chustą klauza; 

2 – wtorek, 24 luty 2015 – masa solna 

3 – środa, 25 luty 2015 – dzień z grami planszowymi 

4 – czwartek, 26 luty 2015 – Bal Karnawałowy z Myszką Miki 

5 – piątek, 27 luty 2015 – zimowe ognisko z możliwością przejażdżki na kucyku. 

Zajęcia trwały po 2 godziny zegarowe każdego dnia i uczestniczyło w nich 17 osób. 

Prowadzone były przez animatora z firmy „Bajkolandia. Gwarancja najlepszej zabawy”. 



 Również dla nieco starszej młodzieży – tej gimnazjalnej przygotowaliśmy atrakcję z okazji Ferii 

Zimowych. Były nią zajęcia taneczno-ruchowe prowadzone przez instruktorkę Zumby. W 

godzinnych zajęciach 23 lutego 2015 r. uczestniczyło 14 osób. 

 

 6 marca 2015 r. o godzinie 16:00 miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej 

„Świat w obiektywie” autorstwa Weroniki Krupy. W uroczystości uczestniczyło ponad 20 osób. 

Samą wystawę można było podziwiać do końca marca 2015 roku. Obejrzała ją kilkadziesiąt 

osób. 

 

 Wiosenny – 14 Kiermasz Książki mieliśmy w świekatowskiej bibliotece w dniach 9 – 21 marca 

2015r. Ofertę książkową przygotowała Hurtownia i Księgarnia Taniej Książki i Wydawnictwo 

IBIS. 

 

 W marcu w GBP w Świekatowie ogłoszony został konkurs Wielkanocny. Przedmiotem 

tegorocznych zmagań były samodzielnie wykonane Palmy Wielkanocne. W konkursie wzięły 

udział 23 osoby w różnym przedziale wiekowym. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem 

nagród odbyło się 27 marca 2015 r. o godzinie 15:00 w Bibliotece. 

 

 Z okazji przedświątecznych przygotowań Biblioteka zorganizowała wyjazd na Jarmark 

Wielkanocny do Przysieka w dniu 28 marca 2015 r. W wyjeździe uczestniczyło 19 osób. 

 

 8 kwietnia 2015 r. w ramach porozumienia partnerskiego pomiędzy Gimnazjum im. Bohaterów 

Września a Gminną Biblioteką Publiczną w Świekatowie, odbył się spektakl teatralny 

zatytułowany „Lekcja życia”. Spektakl w wykonaniu krakowskiego Teatru Edukacji i 

Profilaktyki MASKA obejrzeli wszyscy uczniowie Gimnazjum (tj. około 120 osób). 

Porozumienie podpisano na potrzeby programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych 

– Priorytet 2. Fundatorem spektaklu była GBP w Świekatowie, natomiast Gimnazjum 

udostępniło nam salę. 

 

 W ramach porozumienia partnerskiego pomiędzy Szkołą Podstawową im św. Franciszka z 

Asyżu a GBP w Świekatowie zorganizowany został konkurs recytatorski dla uczniów klas I-III. 

Ze względu na dużą ilość uczestników – 40 osób, konkurs rozegrano w dwóch turach. Pierwsza 

odbyła się w Szkole Podstawowej, 20 kwietnia 2015r., wyłoniono w niej dziesięcioro finalistów. 

Druga tura odbyła się 27 kwietnia 2015r. w bibliotece publicznej i spośród finalistów wyłoniono 

zwycięzców. Premiowano trzy pierwsze miejsca oraz przyznano 2 wyróżnienia. Nagrody 

główne ufundowała Biblioteka a upominki dla wszystkich uczestników Dyrekcja SP. 

 

 Kolejnym elementem zrealizowanym w ramach programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych 

– Priorytet 2, zorganizowanym wspólnie ze Szkołą Podstawową w Świekatowie był spektakl 

„Opowieści z Narnii”. Spektakl wystawiono 21.04.2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej 

(obejrzało go 30 osób) Przygotowali go uczniowie SP pod nadzorem nauczyciela. 



 

 W kwietniu 2015 r. podpisaliśmy umowę na realizację projektu „Od komputera wstańmy i się 

poruszajmy – zajęcia taneczno ruchowe promujące zdrowy tryb życia”, finansowany z programu 

Działaj Lokalnie IX. Do 4 maja 2015r. trwała rekrutacja uczestników oraz kampania 

informacyjna dotycząca projektu. Zebraliśmy 20-osobową grupę młodzieży w wieku 7 – 15 lat. 

Zakupiono koszulki dla całej grupy oraz instruktora.  Od maja do lipca 2015 r. odbyło się 10 

spotkań zajęć taneczno ruchowych, które odbyły się w wynajętej Sali korekcyjnej w 

Gimnazjum. W czerwcu i lipcu 2015 r. odbyły się też trzy spotkania plenerowe - w Janiej Górze 

(przy Wiosce Chlebowej) i w Zalesiu Królewskim w świetlicy wiejskiej oraz na siłowni 

plenerowej w Świekatowie. Grupa projektowa występowała też podczas Dożynek Gminnych w 

sierpniu i na VII Festiwalu Chleba w Janiej Górze we wrześniu. Na Festiwalu Chleba nastąpiło 

tez uroczyste zakończenie projektu polegające na rozdaniu zaświadczeń o uczestnictwie i  

pamiątkowych statuetek. 

 

 22 maja 2015 r. GBP w Świekatowie zorganizowała wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy. 

Tym razem byliśmy na operze Stanisława Moniuszki „Halka”. W wyjeździe uczestniczyło 50 

osób. 

 

 30 maja 2015 r. w Klubie Mola Książkowego działającego w GBP w Świekatowie odbył się 

Dzień Mamy i Dziecka. Z tej okazji nasze Mole Książkowe przyszły na zajęcia ze swoimi 

Mamami. Na początku przygotowano poczęstunek i dzieci deklamowały wiersze a potem 

odbyły się zawody na najlepszy duet rodzic – dziecko. W konkursie wzięło udział 5 par. 

Przedmiotem zmagań były kalambury (kategoria wiersze Tuwima), układanie puzzli w parach 

na czas oraz test „Jak dobrze się znacie?” Wszyscy uczestnicy otrzymali pisemne 

podziękowanie za udział w zabawie a zwycięska para otrzymała dyplom i drobne upominki. 

 

 15 maja 2015 roku za pomocą elektronicznego systemu EBOI Gminna Biblioteka Publiczna w 

Świekatowie złożyła wniosek o dofinansowanie z programu "Kultura Dostępna" Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt zatytułowany „Wyjazdy kulturalne dla 

mieszkańców Gminy Świekatowo”. Niestety dofinansowania nie otrzymaliśmy. 

 

 29 czerwca 2015 r. GBP w Świekatowie zorganizowała kolejny wyjazd do Opery Nova w 

Bydgoszczy. Byliśmy na operetce „Księżniczka czardasza”. W wyjeździe uczestniczyły 43 

osoby. 

 

 W czerwcu ogłoszony został konkurs wakacyjny, który ze względów organizacyjnych w tym 

roku musiał odbyć się nieco wcześniej. 2 lipca 2015 roku odbyło się rozstrzygnięcie wraz z 

wręczeniem nagród. Przedmiotem konkursu była praca plastyczna „Ja i mój zwierzak” a udział 

w nim wzięło 6 osób. Wszystkie prace zostały nagrodzone. 

 

 18 września 2015 r. w GBP w Świekatowie odbyło się „Spotkanie przy kawie” z kosmetykami 

firmy Oriflame. Uczestniczki mogły nieodpłatnie sprawdzić kosmetyki na własnej skórze, 



posłuchać o nowych trendach w makijażu, bądź zrobić sobie zabieg kosmetyczny dłoni. W 

spotkaniu wzięły udział 4 osoby.  

 

 Od 25 września, przez około miesiąc w bibliotece będzie podziwiać można wystawę 

fotograficzną autorstwa Weroniki Krupy zatytułowaną „Od komputera wstańmy i się 

poruszajmy. Fotorelacja z projektu”. Jak sam tytuł mówi – wystawa jest fotorelacja z przebiegu 

projektu finansowanego z programu Działaj Lokalnie IX - „Od komputera wstańmy i się 

poruszajmy. Zajęcia taneczno-ruchowe promujące zdrowy tryb życia”. Autorka zdjęć – 

Weronika Krupa jako jedna z uczestniczek miała dodatkowe zadanie – utrwalać przebieg zajęć 

na fotografii. Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 25 września 2015 r. o godzinie 15:00. W 

wernisażu wzięło udział 14 osób. 

 

 W Operze Nova w Bydgoszczy, po wakacyjnej przerwie ruszył nowy sezon. W związku z tym 

29 września 2015 roku Biblioteka zorganizowała wyjazd na operę „Nabucco” Giuseppe 

Verdiego. Spektakl był „zamknięciem tytułu”. W wyjeździe wzięły udział 42 osoby. 

 

 21 października 2015 r. zorganizowaliśmy wyjazd do bydgoskiego Multikina na film „Król 

życia” Była to polska komedia z Robertem Więckiewiczem w roli głównej. W wyjeździe 

uczestniczyło 61 osób.  

 

 30 października 2015 r. odbyło się otwarcie nowego budynku Biblioteki Publicznej w Pruszczu. 

Kierownik GBP pani Anita Łysek-Gracz wraz z wójtem Markiem Topolińskim uczestniczyli w 

tej podniosłej uroczystości. 

 

 W listopadzie odbyło się drugie już w tym roku spotkanie „przy kawie” z kosmetykami firmy 

Oriflame. Tym razem były to  warsztaty makijażowe w których uczestniczyło 7 osób. Spotkanie 

odbyło się 6 listopada 2015. o 16:00. 

 

 Główną atrakcją jesieni dla naszych małych czytelników była „Noc z duchami w Bibliotece” Ze 

względu na dużą ilość chętnych odbyła się ona w dwóch turach 13 i 20 listopada 2015 r. Zabawy 

trwały od 21:00. Uczestnicy, podzieleni na kilka grup rywalizowali ze sobą w kilku 

konkurencjach. Były to kalambury, krzyżówka, czytanie opowiadań do których były pytania 

(zagadki) i kolorowanie. Zabawa trwała do północy a potem spaliśmy „między regałami”. 

Rodzice odbierali swoje pociechy o 7 rano. W spotkaniach uczestniczyło w sumie 39 osób 

Wszyscy otrzymali na pamiątkę „Certyfikat pogromcy duchów”. 

 

 24 listopada 2015 r. po raz kolejny pojechaliśmy do kina. Tym razem był to świecki Wrzos, 

gdzie obejrzeliśmy film „Listy do M. 2” Na film pojechały z nami 72 osoby. 

 

 W dniach 16 – 27 listopada 2015 r. odbył się XV Kiermasz Książki. Ofertę przygotowało 

wydawnictwo IBIS. 

 



 W dniu 6 grudnia 2015r. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie była jednym z 

wystawców podczas bożonarodzeniowego kiermaszu w Gminie Pruszcz. Prezentowaliśmy na 

nim rękodzieło wytwarzane podczas warsztatów jakie odbywają się w naszej bibliotece. 

 

 W dniach 8-20 grudnia 2015r. w bibliotece w Świekatowie odbył się Kiermasz produktów Anny 

Majzon. Ręcznie szyte torebki damskie, worki na prezenty od Mikołaja czy opakowania w 

kształcie cukierka bożonarodzeniowego można było nabyć w bardzo korzystnych cenach. 

 

 W listopadzie – jak co roku ogłoszony został konkurs bożonarodzeniowy. Przedmiotem zmagań 

tym razem był sposób pakowania prezentów. Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste 

wręczenie nagród odbyło się 17 grudnia 2015r. o 15:00. W konkursie wzięło udział 21 osób. 

 

 GBP była tez organizatorem wyjazdu na Jarmark Bożonarodzeniowy w Przysieku, który odbył 

się 13 grudnia 2015r. W wyjeździe uczestniczyło 19 osób. 

 

 Prze niemal cały rok, raz w tygodniu – co czwartek o 15.00 organizujemy zajęcia dla dzieci w 

wieku wczesnoszkolnym pod nazwą Klub Mola Książkowego. Poza propagowaniem 

czytelnictwa są to zajęcia manualne (rysowanie, lepienie z plasteliny, wycinanie itp.), zajęcia 

ruchowe (np. kalambury) oraz zajęcia okolicznościowe (Dzień Mamy, Dzień Dziecka, 

Andrzejki itp.). Zajęcia są zawieszane na okres wakacji letnich. 

 

 Nadal – od kilu już lat spotykają się u nas panie z warsztatów rękodzieła – co środę o 15:00. 

Stworzone przez nie rzeczy można podziwiać na zdjęciach na naszym facebookowym funpag’u. 

W tym roku – pierwszy raz od siedmiu lat zajęcia były zawieszone na kilka tygodni w okresie 

wakacyjnym. Z początkiem września 2015 r. wróciły jednak do stałego rytmu. W warsztatach 

uczestniczyło w tym roku 12 – 15 osób. 

 

 

 

 


