
Sprawozdanie z działalności  

Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie za 2016 rok. 
 

 

Działalność upowszechnieniowa i kulturalna. 

 Większość stycznia upłynęła na przygotowaniach do złożenia wniosku o dofinansowanie                 

z programu „Infrastruktura Biblioteka 2016-2020” MKiDN. To właśnie w związku                           

z aplikowaniem do tego programu 8 stycznia 2016r. w bibliotece odbyło się zebranie 

sołeckie – konsultacje społeczne w związku z planami budowy GBP w Świekatowie. 

Zebranie zwołano na podstawie Uchwały nr XII/71/2015 Rady Gminy Świekatowo, 

prowadziła je Kierownik GBP – Anita Łysek-Gracz, uczestniczyło w nim 17 osób. Wniosek 

o dofinansowanie natomiast złożony został dnia 26 stycznia 2016 r. w Instytucie Książki w 

Krakowie, który to jest operatorem programu. Niestety w tym naborze nie otrzymaliśmy 

dofinansowania. 

 

 W styczniu odbyły się „Ferie 2016 w Bibliotece”. W ramach zajęć dzieci miały 4 spotkania: 

1 – poniedziałek, 25 stycznia 2016r. – puzzle i rebusy; 

2 – wtorek, 26 stycznia 2016r. – zajęcia taneczno-ruchowe; 

3 – środa, 27 stycznia 2016r. – w planach był spektakl teatralny, jednak teatr MASKA z 

Krakowa nie dojechał i w zamian był dzień z bajką; 

4 – czwartek, 28 stycznia 2016r.  – kalambury i krzyżówki. 

Uczestnicy ferii (15 osób) otrzymało na koniec słodkie upominki oraz „Ordery Miłośnika 

Biblioteki”. 

 

 29 stycznia 2016 r. od godziny 21:00 mieliśmy Noc w Bibliotece dla Gimnazjalistów pod 

hasłem „porozmawiajmy o książkach”. Podczas spotkania dyskutowaliśmy o dwóch 

wybranych tytułach – tj. „Gwiazd naszych wina” Johna Greena oraz „Niezgodna” Veroniki 

Roth. Tematem przewodnim rozmowy były problemy jakie dotknęły nastoletnich bohaterów 

oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Rozmawialiśmy też o tym, jaki rodzaj literatury ma 

większy wpływ na czytelnika – obyczajowa czy fantastyka. Po spotkaniu młodzież (11 osób) 

nocowała w bibliotece. 

 

 18 lutego 2016 roku zorganizowany został wyjazd do świeckiego kina Wrzos. Film 

„Planeta Singli” obejrzały z nami 53 osoby.   

 

 Pod koniec lutego (dokładnie 29.02.2016r.) została otwarta wystawa zatytułowana 

„Biblioteka na afiszu” prezentująca afisze, ogłoszenia i plakaty biblioteczne z lat 2007-

2015 – czyli z lat kiedy GBP funkcjonuje jako samodzielna jednostka. Jest to pierwsza z 

cyklu wystaw jakie planujemy na ten rok. Cykl ma odnosić się do 25-lecia reaktywowania 

Gminy Świekatowo i jej samorządności.  

 

 8 marca 2016 r. z okazji Dnia Kobiet każda Pani odwiedzająca bibliotekę otrzymała od nas 

„literackiego tulipana”. Był to tulipan ozdobiony cytatem o kobietach. Rozdałyśmy 20 takich  

kwiatków. 



 

 Jak co roku o tej porze ogłoszony został konkurs Wielkanocny. W tym roku przedmiotem 

zmagań były pisanki. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród, połączone ze 

spotkaniem „przy kawie” odbyło się w dniu 18 marca 2016r. Na tegoroczny konkurs 

wpłynęło nam 25 prac z czego 9 od uczniów SP nr 26 w Bydgoszczy. Oznacza to, że nasz 

konkurs przestał mieć zasięg gminny. Można w tej sytuacji mówić nawet o zasięgu 

wojewódzkim. 

 

 Po raz kolejny Biblioteka zorganizowała wyjazd na Jarmark Wielkanocny w Przysieku. 

Odbył się on 19 marca 2016 roku a pojechało z nami 18 osób.  

 

 1 kwietnia 2016 r. odbył się w bibliotece wernisaż wystawy „Świekatowski kwiecień 91” 

Wystawa prezentowała dokumenty i artykuły prasowe z roku 1991, mówiące o 

reaktywowaniu gminy Świekatowo. Dodatkowym jej elementem była też kronika gminna z 

tego okresu. Wystawa dla zwiedzających dostępna była przez cały kwiecień.  

 

 Biblioteka przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Czytam w podróży Herberta”. Akcja 

polegała na rozdawaniu zakładek do książek zawierających cytaty z utworów Zbigniewa 

Herberta. 6 kwietnia 2016 r. zakładki otrzymało od nas 41 osób. 

 

 W roku 2016 Gmina Świekatowo świętowała 25 lat reaktywowania. Główne uroczystości z 

tym związane (uroczysta sesja Rady Gminy) odbyła się 8 kwietnia 2016 r. Pracownicy 

biblioteki brali czynny udział w przygotowaniu uroczystości. 

 

 13 kwietnia 2016 r. w bibliotece zorganizowane zostało spotkanie informacyjne dla 

potencjalnych beneficjentów programu Działaj Lokalnie IX. Realizatorem programu na 

naszym terenie jest Inkubator Przedsiębiorczości w Świeciu. W spotkaniu uczestniczyło 5 

osób. 

 

 23 kwietnia 2016 r. w Światowy Dzień Książki kontynuowaliśmy akcję rozdawania 

zakładek do książek. Rozdaliśmy ich 15. 

 

 Na początku maja udało nam się uruchomić grupę BIBLIOTEKA w gminnym systemie 

powiadomień MMS. Korzystamy z aplikacji SISMS, każdy kto ma smartfona, może się 

zapisać do grupy.  

 

 W dniach 9 – 20 maja 2016r. odbył się u nas Wiosenny kiermasz torebek. Były to torebki 

ręcznie szyte przez Panią Annę Majzon. Z oferty skorzystało 7 osób, oglądających natomiast 

było o wiele więcej. 

 

 Świekatowskich przedszkolaków zaprosiliśmy na spektakl teatralny zatytułowany „Ostatnia 

książka świata”. Przedstawił go Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa dnia 18 

maja 2016r. Przedstawienie obejrzało 66 osób. Ze względu na brak miejsca w bibliotece 

odbyło się ono w świetlicy wiejskiej w Świekatowie. 

 



 W świetlicy wiejskiej w Świekatowie mieliśmy też kolejną imprezę - spotkanie autorskie z 

Panem Arkadiuszem Niemirskim (20 maja 2016 r. o godzinie 9:00). Było ono 

zorganizowane głównie dla starszych klas Szkoły Podstawowej jednak wstęp był wolny                

i otwarty dla wszystkich mieszkańców gminy. Spotkanie trwało ponad półtorej godziny                     

i uczestniczyło w nim 91 osób. To było jedno z trzech spotkań jakie Pan Niemirski miał w 

naszym powiecie. Dzień wcześniej gościł on w Świeciu, a ze Świekatowa jechał do 

Biblioteki w Lnianie. 

 

 Rok 2016 jest jubileuszowy nie tylko dla naszej Gminy. 30 lat istnienia świętuje też w tym 

roku Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Świekatowie. Z tej właśnie okazji w Bibliotece 

zorganizowano wystawę fotograficzną – „We Love Music”. Stowarzyszenie Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta OSP w Świekatowie było współorganizatorem otwarcia wystawy, które 

odbyło się 3 czerwca 2016 r. Część oficjalna odbyła się w Bibliotece a po niej gości 

zaproszono do świetlicy wiejskiej gdzie odbył się koncert i poczęstunek. W uroczystości 

uczestniczyło ponad 50 osób wśród których byli m.in. Sekretarz Powiatu Świeckiego Iwona 

Karolewska, Prezes BS w Świeciu Brygida Fotta, oraz prezes Świeckiego „Inkubatora 

Przedsiębiorczości” (i jednocześnie prezes LGD Gmin Powiatu Świeckiego) Zdzisław Plewa. 

Wystawa w bibliotece będzie do obejrzenia do końca lipca. 

 

 W  czerwcu ruszyła realizacja projektu Warsztaty taneczne dla grupy „Mażoretki”, na 

który otrzymaliśmy grant w wysokości 3096,00zł. Projekt był finansowany ze środków 

Programu „Działaj Lokalnie” IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego 

przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju 

Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”.  W ramach projektu odbyły 

się warsztaty które poległy na przeprowadzeniu 34 godzin zajęć tanecznych dla 15-osobowej 

grupy dziewcząt (nabór trwał do 15.06.2016r.). Zajęcia odbywały się od czerwca do 

października 2016r, podczas nich dziewczęta uczyły się pracy z pałeczką, pomponem oraz 

ćwiczyły układy choreograficzne. Podczas tych zajęć instruktor miał również wyłowić z 

grona dziewcząt liderkę, która w przyszłości zostanie Tamburmajorką. Dalej – również w 

ramach projektu odbyły się dwa pierwsze występy publiczne Mażoretek wraz z Orkiestrą. 

Były to występy podczas Dożynek Gminnych w Świekatowie 27 sierpnia 2016 r. oraz 

podczas VIII Festiwalu Chleba w Janiej Górze, 10 września 2016r.  Poza wynagrodzeniem 

instruktora, dofinansowanie przeznaczone zostało na zakup pomponów, pałeczek oraz 

jednolitych strojów dla grupy. Oficjalnym zakończeniem projektu było spotkanie w dniu 22 

października, na którym Mażoretkom wręczone zostały zaświadczenia o ukończeniu 

warsztatów.  

 

 17 czerwca 2016 zorganizowany został wyjazd do Opery Nova na musical „My Fair Lady”. 

W wyjeździe uczestniczyło 41 osób. 

 

 Wakacje zaczęliśmy dość intensywnie – wycieczką rowerową. Wyprawę do Rancho OLD w 

Janiej Górze zorganizowaliśmy 2 lipca 2016 roku. Nasza 20-osobowa grupa pojechała tam 

na Festyn rozpoczynający lato zorganizowany przez państwa Lidię i Stanisława Komuda. 

Była jazda na koniu, na kucyku, pokaz pielęgnacji koni, zawody w rzucaniem lassem oraz 

wata cukrowa i bańki mydlane. Mówiąc krótko, było bardzo wakacyjnie.  



 

 Kierownik Biblioteki – Pani Anita Łysek-Gracz była koordynatorem projektu realizowanego 

przez Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Świekatowie „Warsztaty gry na 

instrumentach dętych”, które są finansowane z programu Działaj Lokalnie IX. Biblioteka 

jako bardziej doświadczona instytucja wspierała nowopowstałe Stowarzyszenie swoim 

doświadczeniem ponieważ dla nich to był pierwszy projekt jaki realizowali. Ramy czasowe 

projektu to 1 czerwca – 31 października 2016 roku. Wsparcie biblioteki polegało na tym, że 

pomogliśmy w napisaniu wniosku, czuwaliśmy nad prawidłową realizacją całości oraz 

pomogliśmy rozliczyć projekt. 

 

 7 lipca 2016r. w ramach Dni Świekatowa nasza Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP 

kontynuowała obchody swojej 30 rocznicy istnienia. Wsparliśmy ją, jak mogliśmy – a 

dokładniej pracownicy biblioteki zajęli się przygotowaniem graficznym, wydrukowaniem 

oraz dystrybucja zaproszeń na uroczystość. 

 

 GBP w Świekatowie była współorganizatorem (razem z Urzędem Gminy) Dożynek 

Gminnych. Odbyły się one 27 sierpnia 2016r., na stadionie gminnym w Świekatowie. 

Podczas dożynek zaprezentowano dwa projekty realizowane przy udziale pracowników 

biblioteki – „Warsztaty taneczne dla Mażoretek” oraz „Warsztaty gry na instrumentach 

dętych”. 

 

 20 września 2016 zorganizowany został wyjazd do Opery Nova. Na „Carmen”. Pojechało z 

nami 35 osób. 

 

 Na mocy umowy partnerskiej pomiędzy Gminną Biblioteką Publiczną w Świekatowie a 

Węższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy utworzono Uniwersytet Trzeciego Wieku WSG 

filia w Świekatowie. Uroczyste podpisanie Aktu Powołania odbyło się 10 listopada 2016r., 

uczestniczyli w nim m.in. Dziekan UTW Cezary Kościelak, Starosta Świecki Franciszek 

Koszowski oraz Wójt Gminy Świekatowo Marek Topoliński. Tego dnia zostały też rozdane 

indeksy oraz odbył się pierwszy wykład dla świeżo upieczonych studentów. Mimo iż to 

biblioteka odpowiada za utworzenie UTW w naszej gminie, wykłady odbywają się w 

świetlicy wiejskiej w Świekatowie ze względu na dużą ilość zainteresowanych – obecnie 

nasz uniwersytet liczy 50 studentów. 

 

 25 listopada 2016r. dla wszystkich miłośników turystyki mieliśmy spotkanie autorskie z 

podróżnikiem Michałem Janiszewskim. Tematem spotkania była Wyprawa na Węgry. W 

spotkaniu uczestniczyło 20 osób. 

 

 W listopadzie pojechaliśmy do bydgoskiej Opery Nova. Tym razem na operetkę Imre 

Kalmana „Hrabina Marica”. Wyjazd odbył się 29 listopada 2016r. i uczestniczyły w nim 

53 osoby. 

 

 Dzięki uprzejmości i funduszom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych warsztaty dla Mażoretek mimo zakończenia projektu odbywały się dalej –  do 

końca grudnia. Dziewczęta miały cotygodniowe próby (2 godziny zegarowe) pod okiem 



instruktora. Ponadto Mażoretki wystąpiły w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu na 

spotkaniu Bożonarodzeniowym. Organizatorem uroczystości, która odbył się 18.12.2016r. 

było Przedszkole „Słoneczko” z Dobrcza. 

 

 W listopadzie ogłoszony został coroczny Konkurs Bożonarodzeniowy. W tym roku 

przedmiotem zmagań były Gwiazdy Bożonarodzeniowe. Rozstrzygnięcie i rozdanie nagród 

uczestnikom (w tym roku było to 18 osób ) odbyło się 8.12.2016r. o 15:00. 

 

 Biblioteka zorganizowała wyjazd na Jarmark Adwentowy do Przysieka, który odbył się 10 

grudnia 2016r. Pojechało na niego 19 osób. 

 

 W dniach 5-16.12.2016r. odbył się XVI Kiermasz Książki na który ofertę przygotowała 

Księgarnia i Hurtownia Taniej Książki w Tuliszkowie. 

 

 12 grudnia 2016 roku Biblioteka w Świekatowie przystąpiła do Cyfrowej Wypożyczalni 

Publikacji Naukowych ACADEMICA (CWPN Academica). Uruchomiliśmy 1 terminal 

dzięki któremu nasi czytelnicy mają dostęp do wszystkich zbiorów cyfrowych dostępnych w 

Bibliotece Narodowej. 

 

 Raz w tygodniu od 7 już lat w bibliotece odbywają się Warsztaty rękodzieła (w każdą środę 

o 15:00). Na warsztaty może przyjść każdy chętny jest jednak stałą grupa uczestników, która 

w 2016 roku liczyła 12 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. Są to zajęcia czytelnicze 

ale zajmujemy się na nich też zajęciami manualnymi, ruchowymi itp. W 2016 roku do 

„Klubu” zapisanych było 15 dzieci.  


