
Sprawozdanie z działalności  

Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie za 2017 roku 
 

Działalność upowszechnieniowa i kulturalna 

 GBP w Świekatowie jest organizatorem (z ramienia gminy Świekatowo) Uniwersytetu 

Trzeciego WiekuWSG w Bydgoszczy Filia w Świekatowie. Lista słuchaczy w roku 

akademickim 2016/2017 zawierał 50 osób, w roku akademickim 2017/2018 zawiera 35 

osób. W okresie styczeń – czerwiec 2017 odbyło się 12 wykładów oraz przeprowadzono 

3 ankiety, w okresie październik – grudzień 2017 odbyło się 5 wykładów. Pracownicy 

biblioteki odpowiadają za rekrutację uczestników, kampanię informacyjną, przygotowują 

świetlicę do wykładów. Dodatkowe działania organizowane przez Bibliotekę dla 

studentów UTW opisano jako osobne punkty sprawozdania. 

 

 13-01-2017r., Zebranie z członkami Mażoretek, ilość uczestników 28. Zebranie miało 

na celu podjęcie decyzji organizacyjnych co do funkcjonowania zespołu. Dzięki 

dofinansowaniu z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Mażoretki nadal będą miał instruktora, jednak warsztaty już nie mogą odbywać się               

w Bibliotece, bo dziewczęta do ćwiczenia nowych układów potrzebują dużo miejsca. 

Zespół przeniesie się z ćwiczeniami do Sali w Gimnazjum. Ważnym jest też to, że od 

nowego roku zespół Mażoretek nie będzie już funkcjonował przy GBP w Świekatowie            

a wejdzie w skład Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Świekatowie. (Dla uzupełnienia 

dodam, ze w 2016 roku biblioteka pozyskała fundusze z Działaj Lokalnie IX na 

reaktywację zespołu Mażotertek. Grupa liczyła wówczas 14 osób i do grudnia 2016 

działa przy bibliotece)  

 

 24-01-2017 Wyjazd do bydgoskiego Multikina na film „Ukryte piękno”. Ilość 

uczestników 46 osób. 

 

 Ferie w bibliotece. Ilość uczestników 23 osoby. Zajęcia prowadzone przez Panie Sylwię 

i Dorotę Dembińską dotyczyły następujących tematów: 

 Świeczki żelowe – 6 luty 2017 r. (samodzielne wykonanie); 

 Papier czerpany – 7 luty 2017 r. (samodzielne wykonanie); 

 Nauka na wesoło – 9 luty 2017 r. (chemia i fizyka w kuchni – eksperymenty 

naukowe); 

 Robotyka – 10 luty 2017 r. (zasady działania i programowanie). 

Każde z tych zajęć trwało minimum 2 godziny zegarowe. 

 

 28 lutego 2017 Wyjazd do Multikina w Bydgoszczy na film „Sztuka kochania. Historia 

Michaliny Wisłockiej”. Ilość uczestników 79 osób.  

 

 8-03-2017 r. Loteria dla Pań z okazji Dnia Kobiet. Ilość uczestników 20. Biblioteka 

zorganizowała loterię dla pierwszych dwudziestu Pań, które nas odwiedziły 8 marca. 

Wśród nagród były kubki, książki, ozdoby wielkanocne itp. Wszystkie nagrody trafiły do 

zwycięzców jeszcze przed godziną 13:00. 

 

 10 marca 2017 r. Spotkanie z podróżnikami. Ilość uczestników 15 osób. Natalia 

Krzywoszyńska i Kamil Rzeźnikowski opowiadali nam o swojej wyprawie do Peru.  

 



 21-03-2017 r. Warsztaty wizażu – makijaż odmładzający. Ilość uczestników 15 osób. 

Warsztaty zorganizowane głownie dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku,                  

ale nie tylko. Prowadzący Joanna Kogut.   

 

 8-04-2017 r. Wyjazd na Jarmark Wielkanocny do Przysieka. Ilość uczestników 14 

osób. Już od kilku lat biblioteka jest organizatorem wyjazdów dla dorosłych na jarmarki 

do Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku. 

 

 11-04-2017 r.Rozstrzygnięcie Konkursu Wielkanocnego na najładniejszą pisankę. W 

konkursie wzięły udział24 osoby. Konkurs ogłoszono w marcu. Nagrody przyznano             

w pięciu kategoriach wiekowych oraz dodatkowo wyróżniono osoby niepełnosprawne, 

które zawsze biorą udział w konkursach bibliotecznych. 

 

 6-05-2017 r. Ogólnopolska akcja – V Marsz Nordic Walking Studentów 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ilość uczestników 18 osób. Również świekatowska 

filia UTW WSG brała w tym udział. Dla uczestników wyznaczone zostały dwie trasy – 

do wyboru dłuższa (7 km) lub krótsza (4 km). Po marszu była wspólna kawa                          

w Bibliotece oraz wręczenie certyfikatów. 

 

 12-05-2017 r. Noc Zagadek w Bibliotece. Ilość uczestników 26 osób. Uczestnikami 

nocy w Bibliotece były dzieci w wieku 7 – 12 lat. Startowaliśmy o 21:00 podziałem              

na 4 drużyny (czerwoni, zieloni, niebiescy i żółci). Rywalizacja drużyn polegała na 

zespołowym rozwiązywaniu kalamburów, rebusów i zagadek. Była też wspólna 

krzyżówka oraz poszukiwanie skarbów, którymi były Ordery Miłośników Biblioteki. 

Rozgrywki zakończyły się około 1 w nocy. Noc spędziliśmy śpiąc między regałami                       

i w sali komputerowej, o godzinie 7:00 w sobotę rodzice odebrali swoje pociechy. 

 

 26 maja 2017r. Warsztaty wizażu - stylizacja. Ilość uczestników 8 osób. Prowadzący 

Joanna Kogut. Podobnie jak poprzednio warsztaty były głownie dla Pań z UTW jednak 

inne osoby mogły też wziąć w nich udział. 

 

 6-06-2017 r. Wyjazd do bydgoskiego Multikina na film „Jutro będziemy szczęśliwi”. 

Ilość uczestników 24 osoby. 

 

 9-06-2017 r. Marsz Nordic Walking. Ilość uczestników 7 osób. Podobnie jak za 

pierwszym razem były dwie trasy do wyboru dla uczestników – dłuższa 7 km i krótsza             

4 km. 

 

 14-06-2017 Projekt „Bądź fit – zajęcia z trampolinami”. Ilość uczestników 14 osób. 

Projektpolegał na przeprowadzeniu cyklu zajęć fitness dla dorosłych. Były to zajęcia 

gimnastyczne z trampoliną - 30 godzin zegarowych w rozłożeniu na 20 spotkań po 1,5 

godz. 19 spotkań odbyło się w świetlicy, 1 zajęcia planowane były w plenerze – na plaży 

w Świekatowie podczas dni Świekatowa (19.08.2017r.). Dodatkowo odbył się drugi 

pokaz plenerowy podczas Dożynek Gminnych (26.08.2017r.). Zgodnie                                     

z harmonogramem przeprowadzono jeszcze dwa spotkania z dietetykiem na temat 

odpowiedniego odżywiania się osób aktywnych fizycznie (28.07.2017 i 03.11.2017) oraz 

spotkanie podsumowujące. Ramy czasowe realizacji projektu to czerwiec - listopad 2017. 

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” X Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii 

w Polsce oraz Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej 

„Inkubator Przedsiębiorczości” 

 



 23-06-2017 r. Wyjazd na uroczyste zakończenie roku akademickiego UTW. Ilość 

uczestników 22 osoby. Biblioteka zorganizowała wyjazd do Wyższej Szkoły Gospodarki 

w Bydgoszczy na uroczyste zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku. Po uroczystości zwiedziliśmy Muzeum Fotografii w Bydgoszczy oraz 

pojechaliśmy do Pałacu w Lubostroniu gdzie poza zwiedzaniem czekał na nas uroczysty 

obiad. 

 

 25-06-2017 r. Festyn Świętojański w ramach Dni Świekatowa. GBP jest 

współorganizatorem imprezy wraz z UG oraz Towarzystwem Rozwoju Gminy 

Świekatowo. 

  

 30-06-2017 r. Jedz naturalnie – spotkanie na temat zdrowego odżywiania. Ilość 

uczestników 8 osób. Tematem przewodnim były zioła rosnące w naszym regionie oraz 

sposoby ich zastosowania w codziennej diecie. Prowadzące to Stanisława Iwicka 

(technolog żywienia) oraz Justyna Molnar. 

 

 3-14 lipca 2017 r. „Po drodze z książką”. Ilość uczestników 319 osób.Był to cykl 

animacyjnych spotkań z książką adresowany do najmłodszych czytelników i ich 

rodziców, którego pomysłodawcą była Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w 

Bydgoszczy. Cykl ten realizowany był w bibliotekach gminnych podregionu 

bydgoskiego. Program dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego oraz  Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Partnerem 

projektu było Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bydgoszcz, natomiast 

patronat medialny sprawowały Gazeta Wyborcza, Radio PIK oraz portal mamywsieci.pl. 

W ramach tego cyklu w Świekatowskiej bibliotece odbyły się następujące zajęcia:  

 4.07.2017 r. godz. 10:00 Muzyka i wakacje – poranek muzyczny w wykonaniu 

muzyków z Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Uczestniczyło 40 osób. 

 4.07.2017 r. godz. 12:30 Warsztaty ilustratorskie w oparciu o baśnie hinduskie 

prowadzący Marianna Jagoda-Mioduszewska. Uczestniczyło 26 osób. 

 5.07.2017 r. godz. 16:30 Spektakl teatralny pt. „Ali Baba i czterech rozbójników”             

w wykonaniu Wędrownego Teatru Małe Mi. Uczestniczyło 87 osób. 

 5.07.2017 r. godz. 17:30 Warsztaty teatralno-plastyczne „Trzecia strona kija” 

prowadzone przez aktorów teatru Małe Mi. Uczestniczyło 39 osób. 

 6.07.2017 r. godz. 10:00 Warsztaty animacji poklatkowej, czyli ożywianie na 

ekranie. Zajęcia na podstawie książki pt. „Morze” Wydawnictwa TAKO. 

Uczestniczyło 26 osób. 

 6.07.2017 r. godz. 13:30 „Zwierzę nie jest rzeczą” – spotkanie z Wojciechem 

Cesarzem, autorem serii książek o grzecznym psie Winterze.Uczestniczyło 25 osób. 

 10 lipca 2017 r. godz. 10:00 Seans filmowy dla najmłodszych. Film animowany pt. 

„Basia” zrealizowany na podstawie książek autorstwa Zofii Staneckiej z ilustracjami 

Marianny Oklejak. Uczestniczyło 40 osób. 

 11 lipca 2017 r. godz. 10:00 Spotkanie z Papierowym Teatrem Kamishibai – 

warsztaty „Słucham, tworzę, ilustruję”. Uczestniczyło 21 osób. 

 14 lipca 2017 r. godz. 13:00 Warsztaty kaligrafii, poprowadzone przez Aleksandrę 

Ćwikowską z Krakowskiej Szkoły Kaligrafii, Iluminatorstwa i Dziedzin 

Pokrewnych. Uczestniczyło 15 osób. 

 



 7.07.2017wernisaż wystawyOblicza natury. Była to wystawa fotograficzna Polskiego 

Związku Fotografów Przyrody okręgu Pomorsko-Kujawskiego. Wystawę dostępna dla 

zwiedzających była do końca sierpnia. 

 

 12.07.2017 r. wyjazd do bydgoskiego Multikina na film Juliusza MachulskiegoVolta.            

W wyjeździe uczestniczyło 55 osób. 

 

 29.07.2017 r. plener malarski. „Artystami” uczestniczącymi w nim byli uczniowie szkół 

plastycznych z Mińska (35 osób), które przyjechały do Polski dzięki Międzynarodowemu 

Centrum Dzieci i Młodzieży w Radodzieży. Za pomocą farb, kredek, ołówków i innych 

technik powstały prace obrazujące kościół w Świekatowie, budynek plebani, budynek 

szkoły, Chatę pod Strzechą z Zalesia Królewskiego, wieżę ciśnień oraz świekatowską 

plażę. Powstałe prace zaprezentujemy na wystawie we wrześniu tego roku. Będą one 

stanowiły materiał promocyjny naszej gminy. Razem z GBP w Świekatowie 

współorganizatorami imprezy były Gmina Świekatowo oraz La SiestaEstremo.  

 

 W dniach 27-30.7.2017 r. w bibliotece odbył się Kiermasz torebek. Były to torebki 

szyte przez Panią Annę Majzon. Z możliwości zakupu skorzystało 5 osób oglądających 

było znacznie więcej. 

 

 Biblioteka była współorganizatorem imprez gminnych. Były to Dni Świekatowa 

organizowane wraz z Gminą Świekatowo, Towarzystwem Rozwoju Gminy Świekatowo, 

PSP w Świeciu oraz La SiestąEstremo) - I tura imprezy to był Festyn Świętojański, który 

odbył się 25.06.2017 r.,II tura imprezy odbyła się na Świekatowskiej plaży 19.08.2017 r. 

- oraz Dożynki Gminne, które odbyły się na stadionie w Świekatowie 26.08.2017. 

 

 7.09.2017 r. rozstrzygnięcieWakacyjnego Konkursu Czytelniczego. Uczestnikami 

konkursu byli wszyscy, którzy w okresie 1.07 – 31.08.2017 r. wypożyczyli książki                    

z naszej biblioteki. Nagrody natomiast zostały wręczone trzem pierwszym miejscom               

w pięciu różnych kategoriach wiekowych. Pierwsza kategoria – czytelnicy do lat 5, druga 

kategoria to dzieci w wieku 6 – 12 lat, trzecia to młodzież 13 - 19 lat. Dorośli też byli 

rozdzieleni tak, aby osobno spojrzeć na tych czynnych zawodowo i na emerytów. 

Graniczą był wiek 60 lat. Tak wiec podsumowując przyznano 15 nagród oraz dwa 

wyróżnienia (tytuł Czytelnika Lata).  

 

 21.09.2017 r.spotkanie z kosmetykami firmy Oriflame. Ilość uczestników 7 osób. 

Podczas spotkani można było bezpłatnie skorzystać z badanie cery i pomiarów 

specjalistyczną wagą. Współorganizatorem spotkania były konsultantki firmy Oriflame. 

 

 12.10.2017r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku WSG filia w Świekatowie. Studenci odsłuchali hymnu Gaudeamus 

Igitur, złożyli uroczyste ślubowanie oraz wysłuchali sprawozdania z działalności 

uniwersytetu za 1 roku funkcjonowania. Z ramienia WSG uroczystość prowadził                

prof. dr Marek Chamot, który po inauguracji poprowadził pierwszy wykład. Nasz 

uniwersytet w tym roku liczy 35 studentów.  

 



 6.10.2017r. wernisaż wystawy Letni Plener. Przedmiotem wystawy były prace powstałe 

podczas pleneru malarskiego jaki odbył się w naszej gminie 29.07.2017 roku.  

 

 24.10.2017r wyjazd do bydgoskiej Opery Nova na Falstaffa Giuseppe Verdi.                      

Ilość uczestników47 osób . 

 

 21.11.2017 r. wyjazd do świeckiego Kina Wrzos na film „Listy do M 3”,                            

ilość uczestników 71 osób. 

 

 24.11 – 4.12.2017 r. odbył się XVII Kiermasz książki. Tym razem oferta przeznaczona 

była głownie dla dzieci. Z kiermaszu skorzystało 41 osób. 

 

 10.12.2017 r. w Pruszczu odbył się Kiermasz Świąteczny. GBP w Świekatowie miała 

na nim swoje stoisko, na którym zaprezentowano wyroby powstałe podczas warsztatów 

rękodzieła. 

 

 13.12.2017 r. w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości w Świeciuodbyło się spotkanie 

podsumowujące realizację projektów „Działaj Lokalnie” za 2018 rok. Podczas 

spotkania wręczono też nagrody w konkursie „Opowiedz…” w którym praca złożona 

przez GBP w Świekatowie zajęła 1 miejsce w powiecie. Praca konkursowa to krótki 

filmik promujący realizowany przez nas projekt „Bądź fit – zajęcia z trampoliną”. Film 

można obejrzeć na Youtube, nosi on taki sam tytuł jak tytuł projektu. Nagroda jaką 

zdobyliśmy to czytnik e-booków marki Pocketbook (Touch Lux 3). Czytnik będzie 

dostępny dla naszych czytelników. 

 

 14.12.2017 r. rozstrzygnięcie Konkursu Bożonarodzeniowego. W konkursie wzięło 

udział 20 osób. W tym roku jako pracę konkursową należało zrobić figurkę Gwiazdora. 

Nagrody przyznano w pięciu kategoriach wiekowych oraz osobno wyróżnienia 

przygotowano dla osób niepełnosprawnych biorących udział w naszych konkursach. 

 

 16.12.2017 r. Wyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy do Przysieka. W wyjeździe 

uczestniczyło 16 osób. 

 

 Klub Mola Książkowego – cotygodniowe zajęcia dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 

Spotykamy się w każdy czwartek o 15:00, zajęcia trwają godzinę zegarową. Ilość 

uczestników 16 osób. 

 

 Warsztaty rękodzieła – cotygodniowe warsztaty dla Pań, które odbywają się w każdą 

środę od 15:00 – 17:00. Obecnie spotyka się 10 osób. 

 


