
02.08.2008r.  
Gościliśmy pielgrzymów udających się do Częstochowy.

24.08.2008r. 
Impreza „ Pożegnanie wakacji”  sponsorowana przez Radę Sołecką

w Książkach

W parku przy Gminnym  Ośrodku Kultury w Książkach   odbyła się impreza   plenerowa   „Pożegnanie  wakacji” 
Impreza sponsorowana była przez Radę Sołecką  oraz radnych  z miejscowości Książki. Uczestnicy brali  udział w  różnych zabawach i konkursach   
min. rzut piłką do kosza, rzut do tarczy, bieg z przeszkodami, wyścigi na skoczpiłkach itp.  
Impreza zakończyła się wspólnym grillowaniem  i dyskoteką.





06.09.2008r.
Dożynki Gminne, festyn dożynkowy

               Mieszkańcy Gminy Książki  i zaproszeni  goście uczestniczyli  w  Dożynkach Gminnych .Dożynki 
rozpoczęły się dziękczynną  mszą św. w kościele p.w. Trójcy św. w Książkach . Dożynkowy korowód do kościoła 
przywiedli starostowie – Krystyna Kesler ze Szczuplinek  i Mirosław Macikowski  z Osieczka oraz orkiestra dęta  z 
Iławy  i zespół Książkowianka .W kościele przy ołtarzu dokonano poświęcenia dożynkowych bochnów chleba , które 
od zawsze w polskiej tradycji są symbolem pracy i rolniczego trudu . Poświęcono również owoce i warzywa oraz 
wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa gminy Książki . Po liturgii mszy św. uczestnicy dożynek udali się  
na plac przy Gimnazjum , gdzie odbyła się część wieńcowa z wręczeniem chleba Wójtowi Gminy – Jerzemu 
Polcynowi, który podziękował rolnikom za tegoroczny trud . W części artystycznej wystąpiłą  orkiestra dęta z 
Iławy, zespół Niegrzeczne Aniołki,, kabaret  „ Trzy po trzy” zespół „Książkowianka” oraz Żaneta Grygielewicz-
akompaniament Andrzej Nowak

 



 

 



            

Niegrzeczne Aniołki  z GOK                                                   Żaneta Grygielewicz i Andrzej Nowak                                                                                                                                                                                                                                                                      
          Julita Zych                                      



Informacje prasowe

          Gazeta Pomorska 

 

Wiadomości Wąbrzeskie
                                                                 Wiadomości Wąbrzeskie 
                                                                                  



20 wrzesień 2008r
Uroczystość patriotyczno –religijna  przy Pomniku  Ofiar II Wojny w Łopatkach

Dnia 20  września  2008r odbyła się uroczystość religijno – patriotyczna  przy pomniku ofiar Totalitaryzmu  pod patronatem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji – Zbigniewa Sosnowskiego .
 Obchody zorganizowane zostały przez Gminny  Komitet  Ochrony  Pamięci  Walk  i  Męczeństwa, Wójta  Gminy  Książki oraz księdza  
proboszcza parafii   rzymskokatolickiej   w  Łopatkach .Uroczystość zgromadziła przedstawicieli władz województwa i powiatu , kadrę oficerską , 
żołnierzy , reprezentantów rodzin katyńskich  oraz  mieszkańców Gminy. 
Po uroczystej mszy św.  złożone zostały pod pomnikiem pomordowanych  wieńce i wiązanki kwiatów. 
Asystę honorową uroczystości zapewnił 3 Włocławski Pułk Drogowo-Mostowy im. gen. Karola Sierakowskiego oraz Orkiestra Reprezentacyjna 
Pomorskiego Okręgu Wojskowego oraz Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych  w  Bydgoszczy.
Po zakończeniu uroczystości  odbyła się  prezentację sprzętu bojowego zorganizowana  
przez  3 Włocławski Pułk Drogowo-Mostowy im. gen. Karola Sierakowskiego oraz IV Brodnicki Pułk Chemiczny. Zaprezentował  się również 
szwadron ułanów .
Wszyscy uczestnicy uroczystości zaproszeni zostali  na wspólną grochówkę



25października  2008r.

Kabaret „Trzy po trzy”  w Szczuplinkach z okazji Dnia Seniora 



27.10.2008r. 
Udział wszystkich zespołów i wokalistek z GOK w Festiwalu Pieśni Religijnej

SAKROSONG  w Wąbrzeźnie

Książkowianka 



           Żaneta Grygielewicz                                                                       Karolina Walkowiak Anna Mrowiec

      

„TRIO”                                                                                         

                                                                                                  „NIEGRZECZNE ANIOŁKI”                                
                                                                                                                                                                                            DUET  JONA  I EMILKA



                                                                                        

„SKOWRONKI”

                                                                                                     

                                                                                



29 listopad 2008r. 

Spektakl teatralny – „Królowa śniegu” w wykonaniu Studia Teatralnego ART._RE 
z Krakowa

Przedszkolaki i uczniowie młodszych klas szkół podstawowych miały okazję udać się do GOK na spotkanie ze św. Mikołajem. Dzieci, w ramach 
prezentu  od Mikołaja, obejrzały interaktywne przedstawienie „Królowa śniegu” w wykonaniu, dobrze znanego im już z innych spektakli,  Studia Małych Form 

Teatralnych „ART-RE” z Krakowa. Po przedstawieniu święty  Mikołaj podarował każdemu  widzowi coś słodkiego.





01. 12. 2008r. 
Pokaz wykonywania wyrobów z masy solnej  zorganizowany przez Gminną Radę Kobiet

                                                                                      



06.12.2008r. 

Udział  zespołów dziecięcych i młodzieżowych  
w Festiwalu „Rozśpiewane Dzieciaki”

w Wąbrzeźnie 

                     W dniu 6 grudnia ok. 60 młodych wykonawców mogło zaprezentować  swoje zdolności wokalne na scenie WDK w 
Wąbrzeźnie podczas „Festiwalu Piosenki Jacka Cygana i nie tylko...”.Organizatorzy stworzyli możliwość zaistnienia na scenie 
wszystkim, którzy  chcieli się zaprezentować.  Nie dokonywali żadnej selekcji, nie żądali wcześniej płyt z nagraniami uczestników 
aby ”przepuścić przez sito”
Liczba uczestników bardzo duża, szkoda tylko, że tak mało  wykonawców z placówek wiejskich. Czyżby już takie  placówki  nie 
istniały ?. Występowały min. dzieci i młodzież z Bydgoszczy, Torunia, Radziejowa, Kwidzynia, Kruszwicy ,Jabłonowa itd.  Z 
wiejskich  placówek wystąpił  1 zespół  działający  przy jednej ze szkół naszego powiatu oraz 4 zespoły z GOK z Książek. 6 letnia 
Martyna Ciupak wyśpiewała I miejsce .Jeden z naszych zespołów – „TRIO” otrzymał wyróżnienie. Jest to dla naszej wiejskiej 
placówki bardzo duży zaszczyt.
Na początku lat 90-tych kiedy likwidowano  placówki kultury, Wójt  Jerzy Polcyn  rozpoczął budowę naszego domu kultury.      
Były słowa podziwu i były słowa krytyki.
Dzisiaj cieszymy się, że nasza placówka funkcjonuje, że możemy rywalizować z placówkami z dużych miast.  Gminny Ośrodek 
Kultury może poszczycić się dużym dorobkiem. Od 27 lat działa Klub Seniora, 25 – lecie  obchodził będzie zespół 
„Książkowianka”, 23 lata - zespół dziecięcy „Skowronki”, 17 lat-klub Rękodzieła Artystycznego „Węzełek”,  od 5 lat  dzieci i 
młodzież mogą rozwijać swoje umiejętności  w grupie cyrkowej – „Fokus – Pokus.” Ponadto  działają 3 zespoły wokalne oraz 
śpiewają 4 solistki  
W związku z kończącym się rokiem pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju kultury i życzyć  wszystkim 
mieszkańcom   radosnych Świat Bożego Narodzenia oraz wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.

                                                                   Marianna Ciupak                                                                                                                                                                                                                                                                                    



        

                                                                                                        Martyna Ciupak – lat 6 wyśpiewała  I miejsce

       

                                                                   Zespół „TRIO” zdobył wyróżnienie                                                      



                                                      Duet  „   Jona i Emilka”

                                                                                                                                                     
                                                                                                                

     

  

Zespół „Niegrzeczne Aniołki”                                  
                                                                                                                    „Skowronki”                                                                                                                                                                                                          



                                                                                                                                            
15.12.2008r.

Wigilia dla samotnych zorganizowana wspólnie z Urzędem Gminy i GOPS



           Niech się spełnią świąteczne życzenia:
                te łatwe i trudne do spełnienia.
               Niech się spełnią te duże i te małe,
                 te mówione głośno lub wcale.
        Niech się spełnią wszystkie krok po kroku,
                                      tego życzą  
                           w Nowym Roku 2009
                                         DYREKCJA I PRACOWNICY
                                             GOK W KSIĄŻKACH
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Informacja –Nowości

             





25.01.2009r. 
Uroczyste Obchody 89 Rocznicy  Powrotu Ziem do Macierzy 

oraz 64 rocznicy wyzwolenia Książek,
Dnia 20.01.2009r.  w kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Książkach odbyła się uroczysta msza święta w intencji                                                                
Ojczyzny w 89 ROCZNICĘ POWROTU ZIEM DO MACIERZY oraz 64 rocznicę wyzwolenia Książek.
Przygotowana została  przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną wystawa literacka oraz dokumentacji dotycząca tych 
wydarzeń. Materiały zostały udostępnione przez Miejsko – Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wąbrzeźnie, Gminną Bibliotekę Publiczną oraz 
Gminny Ośrodek Kultury. Bardzo dużo cennych  materiałów  dostarczonych zostało ze zbiorów prywatnych  Pana Wójta Gminy Książki Jerzego 
Polcyna.
Młodzież szkolna złożyła w Grudziądzu  kwiaty na grobie gen.  Stanisława Pruszyńskiego  i gen. Franciszka Zielińskiego

  

NOWOŚCI 



01.02.2009r 
Koncert Kolęd i Pastorałek

01 lutego 2009r. W Gminnym Ośrodku Kultury w Ksiązkach rozbrzmiewały kolędy i pastorałki. Koncert Kolęd i Pastorałek odbywa się w naszym 
domu kultury na zakończenie okresu bożonarodzeniowego już od ponad 20 lat .W tym roku wysłuchaliśmy kolędy i pastorałki  w wykonaniu 
zespołów z GOK ; „Ksiązkowianki” , „ TRIO”, „NIEGRZECZNE ANIOŁKI”  oraz  solistek -Zanety Grygilewicz  i Martyny Ciupak. Wystąpił 
również zespół wokalny przy Szkolnym Kole CARITAS, którego opiekunem jest Pani Magda Kesler.



16.02.2009r.                                           
                                        Ferie zimowe

                          

                                                                                 



ORAZ  KONKURS  NA NAJCIEKAWSZY  STRÓJ  KARNAWAŁOWY 

Ferie w Gminnym Ośrodku Kultury rozpoczęły się balem przebierańców. Szkoda , że niewiele dzieci skorzystało z tej oferty. 
Dzieci, które przyszły świetnie się bawiły . Brały udział w licznych  zabawach i konkursach . 
Podsumowano konkurs na najpiękniejszy strój karnawałowy .
Ze względu na to, że wszystkie stroje były piękne i pomysłowe jury postanowiło przyznać nagrody wszystkim uczestnikom konkursu. 

                 

                      



Spotkanie  Noworoczne  w Łopatkach

W świetlicy wiejskiej w Łopatkach  odbyła się impreza noworoczna  dla dzieci  zorganizowana przez Radę Sołecką w Łopatkach i Szczuplinkach. 
Mamy przygotowały dla dzieci  wspaniały poczęstunek a Gminny Ośrodek Kultury w Książkach  liczne zabawy i konkursy.  Zaśpiewał dla 
młodszych koleżanek i kolegów zesół wokalny „TRIO”
Bardzo dużym zaskoczeniem dla dzieci była wizyta GWIAZDORA, który spóźnienie  tłumaczył  brakiem śniegu. Do Łopatek dotarł , jak 
twierdził –samolotem.

Spotkanie  Noworoczne  w Blizienku

18.02.2009r w remizo – świetlicy w Blizienku odbyła się impreza noworoczna  dla dzieci  i młodzieży zorganizowana przez Radę Sołecką  w 
Blizienku.. Mamy przygotowały dla dzieci  wspaniały poczęstunek a Gminny Ośrodek Kultury w Książkach  liczne zabawy i konkursy.  Zaśpiewał 
dla młodszych koleżanek i kolegów zespół wokalny „TRIO’ .

Dzieci bardzo ucieszyły się z wizyty gwiazdora  a przede wszystkim z rozdanych prezentów

    

 



24 luty2009r
Spektakl Teatralny w wykonaniu aktorów ze Studia Teatralnego ART-RE z Krakowa 

„Wars i Sawa”
Przedstawienie to poetycka wersja opowiadania o legendarnych założycielach 
Warszawy - Warsie i Sawie. Walory poznawcze spektaklu, piękna, autorska muzyka 
oraz bogata scenografia sprzyjają rozwojowi twórczej wrażliwości dziecięcej 
wyobraźni. Poprzez współudział i wspólna zabawę dzieci poznają znaczenie 
uczciwości i szacunku. Spektakl ukazuje ważna role przyjaźni, wskazuje dzieciom 
potrzebę kierowania się w życiu codziennymi zasadami etyki.
  Aktorzy zwracają uwagę dzieci na wartości moralne: opiekuńczość, odpowiedzialność, 
wspólna prace i odwagę. Znakomite opracowanie tekstu stwarza atmosferę nauki i 
rozrywki z mnóstwem wrażeń artystycznych. Inscenizacja przybliża dzieciom kulturę i 
tradycje związane z historią naszego kraju



07.03.2009r.     
Koncert z okazji Dnia Kobiet. „Śpiewy dla Ewy

W przeddzień Święta Kobiet w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach odbył się koncert „ ŚPIEWY DLA EWY” 
W koncercie zaśpiewały zespoły i wokalistki z GOK:  Żaneta Grygielewicz, Jona Szmeichel, Martyna Ciupak  oraz zespół „Ksiazkowianka”, 
„Skowronki”,  „Trio” oraz „Niegrzeczne Aniołki”.
Po koncercie wszystkie panie zaproszone zostały na  pokaz kosmetyczny ,  dowiedziały  się jak pielęgnować cerę aby zachować długo młody wygląd, 
dobrać odpowiednie kosmetyki.  Wszystkie Panie otrzymały upominki.





24.04.2009r     
Uroczystość  religijno – patriotyczna przy pomniku ofiar  w Brudzawkach

                     
Dnia 24 kwietnia 2009r odbyła się uroczystość religijno – patriotyczna  przy pomniku ofiar  w Brudzawkach.  Obchody zatytułowane „ Pamieć 
Golgoty   Polaków” zorganizowane zostały przez Wójta Gminy Ksiazki  - Jerzego Polcyna i Gminny Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
pod patronatem   V-Ministra MSWiA Zbigniewa Sosnowskiego.  Uroczystość zgromadziła przedstawicieli władz województwa i powiatu , kadrę 
oficerską , żołnierzy , reprezentantów rodzin katyńskich  oraz  mieszkańców Gminy.
Podczas uroczystości wręczony został  na ręce córki  Wandy Purskiej akt mianowania na wyższy stopień policyjny posterunkowego Seweryna 
Branickiego . Akt wręczony został przez  V-Ministra MSWiA Zbigniewa Sosnowskiego.
Po uroczystej mszy św.  złożone zostały pod pomnikiem pomordowanych  wieńce i wiązanki kwiatów. 
 Uroczystościom towarzyszyła   wystawa pod patronatem Wójta Gminy Ksiazki  „Ludzie ludziom zgotowali ten los”  przygotowana przy współpracy 
z Muzeum  Pomorskiego Okręgu Wojskowego i Muzeum Dyplomacji Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  oraz 
wystawa „Pamiątki z okresu II wojny światowej.”  
Wystawa pamiątek regionalnych przygotowana została  przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną w Książkach oraz Miejską i 
Powiatową Biblioteką Publiczną w Wąbrzeźnie.

   



Informacje  prasowe- CWA





Informacja prasowa -CWA

                                                                                                                                                      



                                                                                                                                  
01-03.05.2009r. 
Pobyt w Grodzie Kopernika Zespołu  Canta Convensis  z Kowna, spotkanie integracyjne , 

wymiana doświadczeń, wspólny koncert

W dniach 01-03 .05.2009r. gościliśmy w Grodzie Kopernika Polonię oraz Zespół Canta 
Convensis  z Kowna. 
Pobyt  współfinansowany był przez Urząd Marszałkowski oraz Fundację Pomoc Polakom na 
Wschodzie. 
Organizatorem  był  Wójt  Gminy Książki  oraz Gminny Ośrodek Kultury w Książkach .
W pierwszym dniu pobytu  uczestnicy zwiedzili FORT IV , gospodarz zapewnił wiele atrakcji, 
które na długo pozostaną w pamięci zarówno młodzieży  jak i dorosłych gości. Wielką 
atrakcją było wieczorne zwiedzanie fortu  przy świetle pochodni . Przewodnik przekazała 
historię FORTU IV oraz poinformowała o wielu bardzo atrakcyjnych miejscach w Grodzie 
Kopernika .
Miłym zaskoczeniem dla naszych  gości w kolejnym dniu pobytu było  spotkanie w Urzędzie 
Marszałkowskim  z   V-ce  Marszałkiem Franciszkiem  Złotnikiewiczem, który przedstawił  
strukturę organizacyjną Urzędu oraz  bardzo ciekawie promował nasze województwo a w tym 
również i Toruń. Na uczestników czekały drobne upominki.
 Po spotkaniu wszyscy udali się na zwiedzanie starówki. Pani przewodnik starała się aby 
pokazać    najbardziej  atrakcyjne miejsca .Zachęcała do przyjazdu do Torunia  , informowała 
o wielu atrakcyjnych miejscach, lecz na skutek krótkiego pobytu nie jesteśmy w stanie  ich 
pokazać.
W godzinach popołudniowych w FORCIE IV odbyło się spotkanie integracyjne w którym 

uczestniczyli ;   zespół „ Książkowianka” pracownicy  kultury,  chór  działający przy Związku 
Nauczycielstwa    Polskiego w Toruniu, władze Gminy Ksiażki oraz  społeczeństwo. 

W godzinach wieczornych odbył się koncert w którym wystąpił zespół  Canta Convensis  z Kowna, zespół „Ksiązkowianka” z 
GOK w Książkach oraz chór Związku Nauczycielstwa Polskiego z Torunia. 
W ostatnim dniu pobytu  goście  nasi  zaśpiewali w Kościele Garnizonowym  w Toruniu.
Wizyta w Polsce dla naszych rodaków  na długo pozostanie w pamięci którzy zauroczeni byli pięknem Torunia . 







                                             Informacje prasowe 
CWA Wiadomości Wąbrzeskie



                                                                                                                                     
03.05.2009r.                  

Akademia z okazji  Konstytucji 3 Maja

       INFORMACJA PRASOWA – WIADOMOŚCI  WĄBRZESKIE 



09.05.2009r.     
                                                 Święto Białej Laski 

W Gminnym Ośrodku Kultury uroczyście obchodzono Dzień Białej Laski  zorganizowany 
przez Powiatowy Związek Niewidomych w Wąbrzeźnie. W programie artystycznym  
wystąpił – Zespół Książkowianka, zespół „TRIO”, Zaneta Grygielewicz i  Jona Szmeichel.



18.05.2009r     

Udział w Festiwalu ULUBIONE PIĘŚNI JANA PAWŁA II
W  WDK w Wąbrzeźnie

                                                                                                                                                                                                INFORMACJA PRASOWA - CWA



                                                       

         

                              Zespół  Ksiązkowianka Żaneta  Grygielewicz



20.05.2009r.      
Podsumowanie konkursu 

„ZABYTEK WART ZADBANIA”
wystawa „DAWNIEJ A DZIŚ”

 



Informacja prasowa

Informacja prasowa

                    



                                                                                 
                                                               

                                                             W-ce wojewoda Dariusz Kurzawa
                                                                                                                                                   i Wanda Kowalik – Fundacja im.J.Remera 

Nagrodę odbiera Grzegorz Polcyn Nagrodę odbiera Wojtek Dymowski
24.05.2009r       



Koncert Pieśni Maryjnych i o Matce

Informacja –Wiadomości Wąbrzeskie 

                                                                         
                                                                                                                                                     Informacja prasowa CWA



            

                              

                      

  Informacja prasowa -Nowości 



02.06.2009r. 

Spotkanie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Toruniu .

Zespół „Ksiazkowianka” oraz pracownicy Urzędu gminy zostali zaproszeni przez Uniwersytet  Trzeciego wieku na spotkanie integracyjne.
Spotkanie odbyło się w Forcie IV. Uczestnicy  podzielili się swoim dorobkiem, wymienili doświadczenia, wspólnie śpiewali i bawili się .



06.06.2009r.

Spektakl teatralny Studia Teatralnego ART. RE z Krakowa- „Wilk i Zając”
 Gminny Osrodek Kultury wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną zorganizował  imprezę dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka .Impreza  
sponsorowana była przez Urzad Gminy w Ksiazkach, Dzieci obejrzały bajkę „Wilk i zając „ w wykonaniu Studia Małych Form Teatralnych 
ART._RE  z Krakowa. Teatr  ten od wielu lat gości w Ksiązkach, spektakle  w wykonaniu aktorów  tego Studia dzieciom bardzo podobają się 
.Aktorzy nie tylko grają na scenie  ale również    bawią się z dziećmi wspólnie tworząc scenariusz.
Następnie odbyła się dyskoteka , oraz gry, zabawy i konkursy.



06.06.2009r.     
                                               Wyjazd młodzieży  do Lednicy

Wyjazd sponsorowany był prze Wójta i Rade Gminy w Ksiazkach. W wyjeździe uczestniczyły 32 osoby. 

06. 06 Lednica 2009r.

W strugach deszczu przechodzili przez Bramę III Tysiąclecia uczestnicy XIII Spotkania Młodych. Na Lednicę przyjechało w tym roku ponad 75 
tysięcy osób z Polski i Europy. 
Pogoda oszczędzała zebranych na polach lednickich aż do punktu kulminacyjnego Spotkania, jakim każdego roku jest przejście o północy przez 
Bramę Rybę. Kilka minut przed godz. 24 na pielgrzymów spadł solidny deszcz, który jednak nie zepsuł dobrych nastrojów uczestników Lednicy. 

A o ten dobry nastrój zadbali organizatorzy Spotkania, przetykając co pewien czas modlitewne skupienie i powagę radosnym śpiewem i tańcami.
Oficjalnie XIII Spotkanie Młodych rozpoczęło się w sobotnie popołudnie, ale już od rana lednickie pola zapełniały się przybyszami z najdalszych 
zakątków Polski i Europy. Część z nich przybyła na miejsce specjalnym pociągiem "Św. Jacek", który jedną ze stacji pośrednich miał w Poznaniu. 
Tu, na Dworcu Głównym PKP, młodzież udającą się do Lednicy przywitał Ryszard Grobelny. Prezydent Poznania pojawił się także nad jeziorem 
lednickim, gdzie wziął udział w uroczystej mszy św. odprawionej przez prymasa Józefa Glempa.

Obok prymasa Glempa, jednym z gości specjalnych tegorocznej Lednicy był Szewach Weiss. Urodzony w naszym kraju były ambasador Izraela w 
Polsce, odmówił pod Bramą Rybą modlitwę w języku hebrajskim. 

- Nie jest ważne jakiego języka się używa. Pamiętajcie, że my wszyscy, zarówno ja, jak i wy modlimy się do jednego Boga - zwrócił się do zebranych 
na polach lednickic
Tysiące osób zgromadzonych pod Bramą Rybą wysluchało również tradycyjnego przesłania papieża. Benedykt XVI przypominał, ze wybór 
Chrystusa, jako najwyższej wartości w życiu człowieka, powinien być świadomy i jak najczęściej odnawiany. 

Tych słów papieża wysłuchali m.in. Marek i Ania, którzy na Spotkanie Młodych przyjechali spod Częstochowy. 

- Jesteśmy tu już po raz trzeci, choć także po raz pierwszy po dłuższej przerwie. Byliśmy bowiem na II i III Spotkaniu. Lednica przez ten czas 
mocno się zmieniła. Jest zdecydowanie więcej osób niż kiedyś. Niektórzy niestety nie do końca wiedzą po co tu przyjeżdżają. Jednak większość 
młodych osób pojawia się na Lednicy po to, aby się pomodlić, w skupieniu porozmawiać z Bogiem. To było dziś widać chociażby podczas mszy św.
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                                                                         03.07-12.07.2009r.
                                                                         Grupa dzieci i młodzieży z Trok(Litwa) w Książkach 
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Występy dzieci  i młodzieży z Trok 
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                                       1.07.-  31.08.2009r      

Zajęcia wakacyjne:

Podczas wakacji oprócz realizowanych projektów  
prowadzone były zajęcia z pedagogiki zabawy,  
plastyczne, muzyczne, teatralne, cyrkowe, gry, 
zabawy, konkursy, dyskoteki dla dzieci i młodzieży 
imprezy w parku połączone z pieczeniem kiełbasek, 
wspólną zabawą, śpiewaniem

Nowości
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NOWOŚCI                                                                                              WIADOMOŚCI WĄBRZESKIE
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                            04.07.2009r.    

Udział  kabaretu „Trzy po trzy” w festynie w Płużnicy
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W okresie od 07.07.- 31.07.2009r.
realizowany był projekt

„DUZI I MALI NA JEDNEJ SALI”
 w ramach 

ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY  POLEGAJĄCY  NA ŁĄCZENIU POKOLEŃ
dofinansowany  przez Urząd Marszałkowski

           Projekt „ Duzi  i  mali  na jednej  sali” skierowany był do 30 osobowej grupy dzieci i młodzieży  wytypowanej wspólnie z  Gminnym Ośrodkiem  Pomocy 
Społecznej. przede wszystkim z rodzin ubogich oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.  
Realizowany był wspólnie z Klubem Seniora działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Książkach. 
Dofinansowanie:
Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Urząd Gminy Książki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach
Do udziału w projekcie włączyły się również Panie z Klubu Rękodzieła Artystycznego „Węzełek” działającego przy GOK w Książkach.
Celem projektu było przyjemne i pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji  a podjęte inicjatywy przyczyniły  się do:   

  ●   stworzenia osobom młodym okazji do nawiązania i pogłębiania kontaktów z  osobami    starszymi
●  stworzenia osobom starszym okazji do nawiązania i pogłębiania kontaktów z dziećmi i młodzieżą

                                                     ●  zmniejszenia dystansu  dzielącego pokolenia
                                                     ●  pokazania osobom młodym jak i starszym , korzyści płynących z kontaktów międzypokoleniowych
                                                     ●  zmianę negatywnego wizerunku osoby starszej ,
                                                     ●  pokazanie iż wiedza i doświadczenie ludzi starszych  są dużą wartością  w współczesnym świecie

●  przełamanie wzajemnych uprzedzeń  i stereotypów  jakie są wpisane  w relacji młodych z seniorami
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Pierwszy dzień - to spotkanie integracyjne, które pozwoliło przybliżyć do siebie te dwie grupy pokoleniowe, młodych i starszych.
 Aby przybliżyć  młodemu pokoleniu  warunki w jakich  żyli i pracowali ich dziadkowie zorganizowany  został  wyjazd do Skansenu w Stanisławkach . Uczestnicy 
obejrzeli  dawny sprzęt gospodarstwa domowego  oraz sprzęt  rolniczy. 
Następnie odbyła się  biesiada w gospodarstwie agroturystycznym, ognisko i śpiewanie piosenek ludowych , piosenek z lat  dzieciństwa  i młodości dziadków.



69
Drugi dzień– wykorzystano umiejętności  babć   do przygotowania   pokazu kulinarnego z zaangażowaniem dzieci i młodzieży .Dzieci  pod okiem dorosłych same  
przygotowały ciasto  na placki ziemniaczane oraz  na smaczne placuszki z jabłkami  
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Trzeci dzień -  zajęcia przy komputerze   -wielką radość sprawiła dzieciom  nauka obsługi komputera osób starszych .                                                                                                   
W ten sposób mogły odwdzięczyć się za smakołyki które wspólnie przygotowywali.  

Czwarty dzień – zajęcia rękodzieła artystycznego , seniorzy uczyli dzieci i młodzież  wykonywania papierowych kwiatów  oraz zabawek z wełny i resztek materiału,                                  
robótek na szydełku i drutach oraz malowania obrazów . Młodzież uczyła  malowania na szkle  i wyrobów z masy solnej. Jak zwykle wspólnie zostały upieczone smaczne gofry.
Po smacznym posiłku wszyscy obejrzeli   spektakl teatralny „Stoliczku nakryj się” w wykonaniu  Studia Teatralnego ART.-RE z Krakowa .
Była to impreza otwarta w której uczestniczyło ok. 100 osób.
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Szósty dzień –  Na zakończenie wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe dyplomy a dzieci i młodzież nagrody za bardzo aktywny udział w zajęciach. 
Śpiewano piosenki  z dawnych lat i współczesne.  Następnie wspólne grillowanie , gry , zabawy, konkursy z udziałem gości zaproszonych przez dzieci i młodzież. 
Dzieci otrzymały słodycze ufundowane przez Wójta Gminy Książki  oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach
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CWA



75



76



77

                                    25.07.2009r    
   Udział  zespołów , wokalistek oraz grupy cyrkowej w festynie  w Radzyniu

Kabaret „trzy po trzy”

Julita  Zych                       Żaneta Grygielewicz i Andrzej Nowak                 Zespół „TRIO”
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                                   Jona Szmejchel     Grupa Cyrkowa „FOKUS – POKUS” 
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02.08.2009r.                                  Pielgrzymami udającymi się do Częstochowy  w GOK w Książkach 
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19.08.2009r.   
„Pożegnanie wakacji” w Blizienku
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Nowości
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22.08.2009r.     
               Dożynki  Wiejskie w Książkach

Nowości 

                       Sołtys Wsi – Eugeniusz Dylewski 



83



84



85



87

                                       

          25.08.2009r.                                        „Pożegnanie wakacji” w Zaskoczu



                                                         29 sierpień 2009r. 88

KSIĄŻKOWSKI DZIEŃ KULTURY 

CWA
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                              05.09.2009r.  

Dożynki Gminne, 
konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz na

 najatrakcyjniejsze stoisko dożynkowe
pn.  Mądrość ludowa wypływa z przysłowia”

                                       CWA

                                                                                                    Wiadomości Wąbrzeskie 



92



93



94



95



96



99

Informacja CWA
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                                                                                                                                                             CWA



97

                          11.09.2009r.     
Podpisanie  umowy  z Urzędem Marszałkowskim 

                         w ramach Odnowy Wsi na   remont Gminnego Ośrodka Kultury 
Książkach  oraz Świetlicy Wiejskiej  w Osieczku
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                                                          16.09.2009r.- 23.09.2009r.      

Obchody 70 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej
              



                                                                                        Uroczystość religijno -  patriotyczna  przy pomniku w Łopatkach  wystawa 
                           pt. „POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE”– oraz wystawa pt. „REGIONALNE
                           PAMIĄTKI Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ”
                    
                        Wystawy przygotowano przy współpracy  z Muzeum  Pomorskiego Okręgu
                           Wojskowego i Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu
                           Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy , Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
                           Publicznej w Wąbrzeźnie oraz mieszkańców Gminy Książki   
                           Koncert  pt. „OPOWIEDZ NAM MOJA OJCZYZNO”
                           prelekcja pt. „POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE”– 
                           mgr  Anny Popielarczyk- Pałęga, doktorantki Instytutu Historii i  Stosunków
                           Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
                           projekcja filmu pt. „Monte Casino
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WYSTAWA 
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   8  listopad  2009 r.

Fotorelacja  z nakręcania filmu promującego  Gminny Ośrodek Kultury w Książkach 
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11.11.2009r.   
Akademia z okazji Święta Niepodległości.

Z okazji Święta Niepodległości w kościele parafialnym  pw. Trójcy Świętej 
w Ksiazkach  odprawiona została msza sw. w intencji Ojczyzny. 
Podczas mszy św. za a następnie w Gminnym Ośrodku Kultury  odbyła się 
uroczysta akademia . Montaż słowno – muzyczny pt „BÓG – HONOR  - OJCZYZNA”
w którym wystąpili uczniowie kl. V  Szkoły Podstawowej w Ksiazkach ,  
przygotowany został  przez Panią  Marlenę Barszczewską.. 
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                05.11.2009r.  

                                               Jubileusz 25 lecia zespołu „Książkowianka”

                        
      5 grudnia 2009r. zespół „Książkowianka” z Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach 
obchodził jubileusz 25-lecia działalności artystycznej. Zespół” Ksiązkowianka „ 
powstał. z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Książkach w marcu 1984r. 
Założycielką tego zespołu była przewodnicząca KGW -Pani Helena Kulasa . 
Po raz pierwszy na scenie wystąpił w maju 1984 r podczas jubileuszu 35 KGW. 
Opiekę nad zespołem sprawował Gminny Ośrodek Kultury . Początkowo zespół 
składał się z ok.40 osób lecz z dnia na dzień skład zespołu wykruszał się. 
Od początku istnienia zespołu pozostały tylko 2 osoby – Pani Bogumiła 
Ozga oraz Barbara Cisek . Były chwile, że myśleliśmy, że to już koniec działalności 
„Książkowianki” ale udało się zespół reaktywować i dzisiaj cieszymy się z jego sukcesów .
Obecnie liczy 12 osób Repertuar zespołu jest różnorodny . Śpiewa utwory religijne, patriotyczne 
oraz rozrywkowe. 
Występował na wielu scenach w naszym województwie. W roku 2007r. gościł na Litwie i nawiązał 
współpracę z zespołem Canta Convensis z Kowna . 
Obecny skład zespołu : Bogumiła Ozga, Barbara Cisek, Helena Salamon, Krystyna Kesler, 
Barbara Wiśniewska, Krystyna Szamszur , Krystyna Heberlej, Janina Janowska, Janina Inglot, 

Aleksandra Domżalska , Teresa Świętoń, Jadwiga Kanclerz. W uroczystości jubileuszowej uczestniczył Wójt Gminy 
Książki Jerzy Polcyn z małżonką , Pani Gabriela Janowska – Przewodnicząca Rady Gminy w Książkach oraz Pani Elżbieta Kępińska – 

Skarbnik Gminy. Swą obecnością spotkanie zaszczycił również ksiądz proboszcz Henryk Trąpczyński. Oprócz kwiatów i życzeń Panie otrzymały 
ufundowane przez władze gminną nowe stroje oraz koce. Podczas uroczystości nie zapomniano o tych, którzy odeszli – Henryku Betlejewskim, 
Władysławie Szalinie, Wandzie Dejewskiej , Helenie Heberlej, Helenie Nawrotkiewicz oraz założycielce zespołu Helenie Kulasa . 
Uczczono ich pamięć minutą ciszy. Po uroczystości zespół udał się na cmentarz aby zapalić znicze na ich grobach . 
Program artystyczny przygotowany został przez Gminny Ośrodek Kultury, wykonawcy zaprezentowali utwory z repertuaru tegoż zespołu.

                                                                                                                                           
                                                                                                                                           Autor: Marianna Ciupak Dyrektor GOK Książki
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Podziękowania otrzymują Barbara Cisek i Bogumiła Ozga śpiewające w zespole od 25 lat
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Oprócz kwiatów i życzeń  i pamiątkowych dyplomów Panie otrzymały ufundowane przez władze gminną nowe stroje oraz koce.
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Program artystyczny przygotowany został przez Gminny Ośrodek Kultury, wykonawcy zaprezentowali utwory z repertuaru tegoż zespołu.

               Martyna Ciupak                                 Hania Nowak i Jurek Cyran                                  Marta Lisińska i Jurek Cyran                                Marianna Ciupak                            Żaneta Grygielewicz 
      „ Jestem sobie Książkowianka”                 „Jak mnie kochasz to mnie bierz”                                     „W zielonym gaju”                                „Miłość  ci wszystko wybaczy”                     „Cicha woda”
  

                 Jurek Cyran                                                                „Gdzie jeszcze  tak dobrze jest ludziom jak tu”                                     Marek Jedamski
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                                       Na zakończenie Zespół zaśpiewał kilka  ulubionych utworów ze swojego repertuaru  oraz  „Łzy Matki”.
                             Utwór ten dedykował tym, którzy odeszli -założycielce zespołu Helenie Kulasa, Henrykowi Betlejewskiemu, 
                                         Władysławowi  Szalinie, Wandzie Dejewskiej , Helenie Heberlej, Helenie Nawrotkiewicz .
                                                                               Uczczono ich pamięć minutą ciszy. 
                                                 Po uroczystości zespół udał się na cmentarz aby zapalić znicze na ich grobach .
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18 grudzień 2009r.
„Wigilia dla samotnych”
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                           ZDROWYCH I RADOSNYCH
                        ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
                                              ORAZ
                      SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU       
               2010                        
                                            ŻYCZĄ:

                            DYREKTOR I PRACOWNICY
                   GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
                                   W KSIĄŻKACH
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10 styczeń 2010 R.

XVIII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Po raz jedenasty Gmina Książki zagrała w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Sztab utworzony został przy Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach. W 
skład sztabu weszła Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Książkach, Gminny 
Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach.

Mimo mroźnej pogody 16 wolontariuszy przeszkolonych przez st. sierż. Mariusza 
Jabłońskiego, pod opieką nauczycieli Gimnazjum w Książkach – Krzysztofa 
Buchmieta, Anny Celmer, Katarzyny Brytan oraz Doroty Lisińskiej, kwestowało w 
miejscowości Osieczek, Łopatki i Książki. Najwięcej szczęścia miała grupa 
kwestująca w Osieczku - Aleksandra Krzyżanowska i Agata Straszewska, które 
uzbierały 436,97 zł.

Łączny dochód, który został przekazany do Fundacji, wyniósł 3.500,13 zł. 
Pieniądze przeliczyła komisja w składzie - Ewa Dymowska, Urszula Zakrawacz, 
Wiesława Dymowska, Anna Wasielewska oraz Barbara Cisek.

Zbiórce pieniędzy towarzyszyła licytacja gadżetów WOŚP oraz licytacja 
przedmiotów darczyńców - Artura Galczewskiego, Andrzeja Rochnowskiego i 
Mileny Betyna.

Podczas „orkiestry” można było kupić smaczne ciasto, jabłuszka, kawę i herbatę. O 
stoisko zadbały Janina Boroch, Alicja Kulas, Jadwiga Kanclerz, Grażyna Rodzik, 
Marzena Lisińska, Eugenia Mierzwa, Milena Betyna , Krystyna i Michał Heberlej 
oraz piekarnia w Ksiązkach. Dochód ze sprzedaży przekazany został na rzecz 
WOŚP.

Również o to ażeby zwiększyć środki na ten zaszczytny cel postarali się Fiona i 
Shrek wykonując pamiątkowe zdjęcia. W postacie te wcielili się Agata Lisińska i 

Łukasz Murawski. .W programie artystycznym wystąpiły zespoły wokalne i taneczne ze Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Książkach oraz z Gminnego Ośrodka 
Kultury. Za pomoc w zorganizowaniu XVIII Finału WOŚP dziękuję wszystkim wymienionym oraz Wójtowi Gminy Książki, OSP w Książkach za wspaniałe „światełko do 
nieba”, Pawłowi Bobrowiczowi – za przeprowadzenie licytacji, Andrzejowi Nowakowi za pomoc organizacyjną i poprowadzenie wspólnie z Mateuszem Baradziejem „ mini 
dyskoteki” dla młodzieży, zaangażowanemu społeczeństwu oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach. 

                                                                                                                                                                                                                    Marianna  Ciupak – Szef Sztabu 
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         22.01.2010r

Choinka noworoczna  w Łopatkach przygotowana wspólnie z Radą Sołecką .



130

128



131

                            24.01.2010r.
Uroczyste Obchody 90 Rocznicy  Powrotu Ziem 
do Macierzy oraz 65rocznicy wyzwolenia Książek – 
patronat Wójt Gminy Książki.

Montaż słowno – muzyczny „WOLNOŚĆ KRZYŻAMI SIĘ MIERZY „ przygotował 
Gminny Ośrodek Kultury w Ksiązkach.
Wystawę  historyczną   przygotowano  wspólnie Gminną Biblioteką Publiczna w Książkach.
Materiały udostępniła  Miejska  i Powiatowa Biblioteka Publiczną w Wąbrzeźnie .
Wystąpił zespół „Skowronki”, „Ksiazkowianka”, Jona Szmejchel, Ania Nowak, Martyna 
Ciupak
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                                      18.01.2010r- 31.01.2010r

Ferie zimowe- odbywały się zajęcia plastyczne, teatralne, cyrkowe, muzyczne,
gry zabawy , konkursy, kawiarenka internetowa, rozgrywki  w tenisa i piłkarzyki.

Ferie zakończono balem przebierańców 
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REMONT GMINNEGO OSRODKA KULTURY  ORAZ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W OSIECZKU
dofinansowany ze środków unijnych w ramach  działania Odnowa i rozwój wsi
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Jakie działania prowadzone są w GOK Książki?
Chyba nadal nie wiele osób wie, co dzieje się w Gminnym Ośrodku Kultury oraz jakie działania prowadzimy na rzecz naszej gminnej społeczności.Właściwie 
powinienem zacząć od tego, że GOK jest otwarty dla wszystkich - od osób najmłodszych do osób w podeszłym wieku. Każdy może do niego przyjść, złożyć 
swoją propozycję na ręce Pani dyrektor Marianny Ciupak i jestem pewien, że każda propozycja zostanie rozpatrzona i tylko jeśli Pani dyrektor będzie miała czas 
to na pewno zajmie się tym od ręki i wyda opinię na temat propozycji. Skąd to wiem? Ponieważ sam przybliżałem Pani dyrektor nie raz mniej lub bardziej mądre 
pomysły, które od ręki były komentowane oraz od razu podejmowaliśmy działania dążące do konsensusu w danej sprawie i działań organizacyjnych (jeśli tylko 
pomysł był dobry). Tak na prawdę wystarczy tylko chcieć coś zrobić i oczywiśćie nie tylko złożyć propozycję ale później pomóc w organizacji danego 
przedsięwzięcia. Czas najwyższy już skończyć z erą ludzi, którzy dostają wszystko podane na talerzu a później i tak wybrzydzają - czas najwyższy zacząć 
działać. Jeśli tylko znajdzie się osoba chętna do działania, na pewno nie zostanie z Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach wyrzucona.

Przechodząc do konkretów - GOK Książki ma dość szeroką ofertę przygotowaną zarówno dla dzieci, młodzieży jak i osób starszych. Istnieje wiele kół 
zainteresowań oraz zespołów i cały czas jest możliwość aby powstawały nowe. Jeśli powstanie nowego zespołu wiązałoby się z kosztami możemy spróbować 
napisać projekt o dofinansowanie lub poszukać sponsorów. Poza zespołami i kołami zainteresowań Gminny Ośrodek Kultury w miarę możliwości stara się 
organizować czas wolny dzieci i młodzieży w okresach wakacyjnych. Objawia się to chociażby poprzez organizowanie warsztatów, zajęć rozwijających 
kreatywność wśród dzieci i młodzieży, czasami organizacji zajęć dość nietypowych jak np. te które organizujemy w tegoroczne wakacje a mianowicie warsztaty 
lepienia z gliny o których pewnie niedługo szerzej napiszemy na stronie internetowej oraz oczywiście zakupem nowego sprzętu jak np. trampoliny. Poza tym, 
każdy kto tylko chce, może w czasie poza lekcyjnym skorzystać z kafejki internetowej czy też pograć w tenisa stołowego.

Jak widać oferta jest dość szeroka i cały czas może się rozszerzać jeśli tylko osoby zainteresowane będą tego chciały. Myślę, że w naszym GOK-u panuje dość 
spokojna i zdrowa atmosfera, nikt nikogo nie gryzie, nikt na nikogo nie krzyczy za złe pomysły. Trzeba się tylko przemóc i przyjść a na pewno przyjmiemy nowe 
osoby chcące się rozwijać z otwartymi ramionami.

Autor: Andrzej Nowak - moderator strony GOK Książki.
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Udział zespołu „Skowronki „ oraz  wokalistek - Jony Szmeichel ,
Jagody Orłowicz, Martyny Ciupak w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej „AWANS”.
Jona  Szmeichel zdobyła wyróżnienie.



10 kwiecień 2014r. 138a

Katastrofa polskiego Tu-154 w Smoleńsku

                                                                                                                                                                                                 
              
                                                                                                                     Tu-154M nr 101, który uległ katastrofie (zdjęcie z 2008 roku)

        Do katastrofy lotniczej doszło w Smoleńsku w sobotę, 10 kwietnia 2010 roku o godz. 8:41:06 czasu 
środkowoeuropejskiego letniego (CEST) (10:41:06 ówczesnego czasu moskiewskiego letniego) Zginęło w niej 96 osób, 
wśród nich: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką], ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, 
wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, 
pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, 
organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską na uroczystości 
związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu. Katastrofy nie przeżyła żadna z osób 
obecnych na pokładzie. W katastrofie zginęło 95 osób. 

Mieszkańcy Książek składają hołd ofiarom katastrofy 
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  30.04.2010r
Uroczystość  religijno – patriotyczna  pod Pomnikiem Pomordowanych w Brudzawkach

Uroczystością patriotyczną w miejscowości Brudzawki  w gminie Książki 30 kwietnia 
zakończyły się kujawsko-pomorskie regionalne obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.
Patronat nad uroczystością  – 70 LAT TRAGEDII KATYŃSKIEJ” objęli Marszałek 
Sejmu Bronisław Komorowski, Wojewoda Kujawsko-Pomorski  Rafał Bruski , Marszałek 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
Ze względu na katastrofę pod Smoleńskiem uroczystość   nabrała wyjątkowego wymiaru.
Składając hołd ofiarom zbrodni sprzed 70 lat czciliśmy również pamięć poległych w 
katastrofie.
W uroczystości m.in. uczestniczyli Zbigniew Sosnowski – V-ce Minister MSWiA, Senator 
Jan Wyrowiński, Senator Michał Wojtczak oraz przedstawiciele władz województwa i 
powiatu , kadra oficerska , żołnierze, reprezentanci  rodzin katyńskich , szkoły oraz  
mieszkańcy Gminy.
Przy pomniku zostało posadzonych 8 dębów  upamiętniających ofiary katastrofy: 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, ministra Janusza 
Krupskiego , duchowieństwa, generalicji, parlamentarzystów, wszystkich ofiar katastrofy 
oraz Leona Małolepszego- zamordowanego w Katyniu , którego prochy spoczywają przy 
pomniku w Brudzawkach.
Uroczystą liturgie sprawował Andrzej Suski – biskup toruński przy współudziale płk 
Bolesława Lichnerowicza. Po uroczystej mszy św.  złożone zostały pod pomnikiem 

pomordowanych  wieńce i wiązanki kwiatów. 
Uroczystościom towarzyszyła  wystawa w Gminnym Ośrodku Kultury  „BÓL I PAMIĘĆ -70 LAT TRAGEDII KATYŃSKIEJ”  pod 
patronatem  Ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego oraz Wojewody Kujawsko –
                                             Pomorskiego Rafała Bruskiego.     
   Wystawę przygotowano przy współpracy z: 
 - Okręgowym  Muzeum Wojskowym  w Bydgoszczy 
- Fundacją generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 - Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Wąbrzeźnie
 - Gminną Biblioteką Publiczną w Książkach 
  Oraz prywatnych zbiorów Wójta Gminy Ksiązki  Jerzego Polcyna .
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Wygłoszone zostały dwie prelekcje :
- archeolog  dr  Dominiki Siemińskiej- pracownika naukowego Wydziału Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu oraz Anny 
Popielarczyk –Pałęga, doktorantki Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu  Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Wyświetlony został również  film dokumentalny - „BÓL I PAMIĘĆ – 70 LAT TRAGEDII KATYŃSKIEJ”  -  
-pomysłodawcą i  i współreżyserem  jest Wójt Gminy Książki mgr inż. Jerzy Polcyn.
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                                           02.05.2010r.        

Uroczysta akademia z okazji   3 Maja.
W programie artystycznym wystąpili uczniowie z Gimnazjum

w Książkach
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21.05 2010r.    
Przegląd Scenek Dramowych.

Organizator Gimnazjum w Książkach. Współpraca- Gminny Ośrodek Kultury
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29.05.2010r       

Królewna Śnieżka –spektakl teatralny dla dzieci z okazji Dnia Dziecka  w wykonaniu studia 
teatralnego ART.-RE z Krakowa

W przeddzień Dnia Dziecka gościliśmy W Gminnym Ośrodku Kultury  grupę teatralną „ART-RE” z Krakowa. Przybyli goście zaprezentowali przedstawienie 
pt. „Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków”. 

Bardzo dzieciom  podobała się bajka, zwłaszcza wtedy gdy sami mogły wziąć w niej udział i jak prawdziwi aktorzy wystąpić na scenie. Bajka uczy, że warto 
pomagać innym i przestrzega przed łatwowiernością w stosunku do obcych.
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30.05.2010r       

Koncert „Dla Ciebie Mamo i Tato oraz  Pieśni Maryjnych
W koncercie wystąpił zespół Książkowianka i Skowronki  oraz wokaliści – Martyna Ciupak, Karolina Węgrzyn, Monika Komorowska 
W koncercie mógł wystąpić każdy chętny uczestnik.
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13.06.2010r                       Festyn Rodzinny Łopatki 2010
W niedzielne popołudnie mieszkańcy wsi Łopatki uczestniczyli w Festynie Rodzinnym zorganizowanym przez Radę Sołecką w Łopatkach.
Mamy przy kawie świętowały spóźniony "Dzień Matki" i wysłuchały piosenek w wykonaniu dzieci z zespołu "Skowronki" oraz Martyny Ciupak. Tatusiowie wraz z dziećmi korzystali z 
atrakcji przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Książkach.
Dla wszystkich uczestników przygotowano ciasto oraz kiełbaski z grilla a dzieci dodatkowo z okazji Dnia Dziecka otrzymały słodycze. Mimo kapryśnej w tym dniu pogody nikt się nie 
nudził. 
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             26.06.2010r

         Udział pracowników GOK oraz zespołu „Ksiązkowianka  w Festynie Rodzinnym 
w Szczuplinkach, oraz w  Świętojankach.

Organizator – Rada Sołecka w Szczuplinkach.
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         19.06.2010r.    

Wyjazd zespołu „Książkowianka „ na jubileusz  20 lecia zespołu „ZŁOTY   WIEK”
i 10-lecia działalności Stowarzyszenia „ UŚMIECH” do Gruty
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                                         23-24 czerwiec 2010r.           

REJS Gdynia - Karlskrona

90 osób uczestniczyło w "REJSIE DLA SENIORÓW".
Chociaż oferta skierowana była do seniorów, rozpiętość wiekowa uczestników była duża a 
atmosfera miedzy pokoleniami wspaniała.
Na promie czekała przyjazna i gościnna załoga.
Organizatorzy rejsu zadbali o wiele atrakcji m.in.: blok rozrywkowy w C-view Bar - bingo, 
dancing, dyskoteka, muzyczny koncert życzeń, Show Barmańskie, Show Kulinarne, Quiz 
Muzyczny oraz dostępne otwarte pokłady słoneczne ze wspaniałym widokiem na archipelag 
Karlskrony.
Romantyczny nastrój, świeże powietrze a przede wszystkim udział młodzieży w rejsie sprawiły, 
że wszyscy poczuli się młodzi duchem.
Zarówno seniorzy jak i młodzież wrócili z rejsu bardzo zadowoleni.
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                  01.07.2010r.    

Powitanie wakacji – impreza w parku przy GOK
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     07.07.2010r.    

Impreza wakacyjna w Blizienku zorganizowana wspólnie z Radą Sołecką 
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                                           11.07.2010r.   

Impreza wakacyjna w Zaskoczu zorganizowana wspólnie z Radą Sołecką
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                                 29.07.2010r.

                                          Otwarcie nowego placu  zabaw  wybudowanego przez gminę Książki   

                                                                w ramach „ Odnowy wsi”

Otwarcia dokonała Przewodnicząca Rady Gminy w Książkach Pani Gabriela Janowska 
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12-17.07. 2010     

Realizacja projektu dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach 
złożonego w konkursie  wniosku   pn. „Wakacyjna przygoda z gliną”  

 Dofinansowanie również  UG i GOPS.  
Warsztaty przeprowadził  Tomasz Poraziński z Pracowni Rękodzieła Artystycznego z 
Koronowa. W projekcie uczestniczyło ok. 30 dzieci.
"PRZYGODA Z GLINĄ" - czyli jak w GOK-u spędzaliśmy tydzień wakacji
Gminny Ośrodek Kultury w Książkach pozyskał kolejne środki w kwocie 4800,00 zł. 
biorąc udział w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski, w ramach 
ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY składając ofertę pn. 
„Wakacyjna przygoda z gliną”. 
Wsparcie finansowe otrzymał GOK również z Urzędu Gminy i GOPS.
W ramach tego przedsięwzięcia przeprowadzone zostały warsztaty ceramiczne przez 
Pracownię Rękodzieła Artystycznego „GARNIEC” z Koronowa. Warsztaty poprowadził 
Tomasz Porazinski.
W warsztatach udział wzięła 20 osobowa grupa dzieci i młodzieży, przede wszystkim 
aktywnie działających przy GOK, w tym dzieci niepełnosprawne. W znalezieniu 
uczestników pomagał GOPS w Książkach.
Uczestnicy mieli okazję tworzyć ceramikę różnymi technikami, narzędziami z 
zastosowaniem wielu sposobów zdobienia.
Oprócz warsztatów ceramicznych przygotowano dla dzieci szereg różnych zabaw. Na 
zakończenie przygotowano wystawę prac, konkurs ze zdobytej wiedzy oraz wspólną 
zabawę 

w gronie gości zaproszonych rodziców i koleżanek.
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02.08.2010       

Spotkanie z pielgrzymami udającymi się do Częstochowy



16 sierpień 2010r.

Wycieczka do Skansenu w Szymbarku
 40 osobowa grupa z Gminy Książki uczestniczyła w wyprawie do Szymbarku. Wyprawę 
zaplanowano na cały dzień. Po drodze do Skansenu uczestnicy zatrzymali się w Wieżycy - 
najwyższym szczycie Polski północnej (329 metrów n.p.m.) gdzie z tarasu widokowego 
mogli obejrzeć piękny widok na okolicę.

Co zobaczyliśmy w Skansenie w Szymbarku? 

Najdłuższa deska świata - przy stole z niej zrobionym może jednocześnie zasiąść nawet 230 
osób. Warto było przy nim spocząć i posłuchać historii opowiadanych przez kaszubską 
przewodniczkę.

Prawdziwy bunkier - tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski, z czasów II Wojny 
Światowej. Do schronu wchodzi się wąskimi korytarzami, pod stopami błoto. Czuć 
stęchliznę, chłód i ciemność. Tu wojnę nie tylko słychać, ale i da się wyczuć. Na 
zwiedzających niesamowite wrażenie zrobił dwuminutowy seans.

„Dom do góry nogami” - dom na głowie to nie tylko dziwadło, to symbol naszych czasów - 
świata pełnego sprzeczności i zagrożeń (komunizm, terroryzm), których twórcami są ludzie - 
tak widzi nasz świat Daniel Czapiewski - pomysłodawca utworzenia takiego budynku. - 
Ten dom był budowany tak, jak stoi. Najpierw dach potem ściany i na końcu podłoga - mówi 
przewodnik, pracownik Centrum Edukacji i Promocji Regionu, która uprzedza o dziwnym 

wrażeniu po wejściu do środka .Nie wszyscy decydują się na wejście do tego "pokręconego miejsca”.

Pociąg do nikąd? - uczestnicy dowiedzieli się w jakich warunkach transportowano polskich zesłańców na Syberię. Na stacji stoi pociąg do nikąd. Na 
lokomotywie zachowała się wielka czerwona gwiazda, jeden z symboli Związku Radzieckiego. "Podróż” takim transportem trwała nawet 3 
miesiące. W jednym bydlęcym wagonie tłoczyło się minimum 50 osób. Surowe deski wagonów widziały niejeden ludzki dramat. Większość 
pasażerów takich pociągów do Polski już nie wróciła – informuje przewodnik.

Dom Sybiraka - typowy dom w jakim mieszkali Polacy zsyłani na Sybir. Surowy wystrój wnętrza w zestawieniu z wyeksponowanymi na ścianach 
zdjęciami z życia polskich wygnańców potęguje tragizm ich losów. Dom, zanim trafił do Polski przebył transportem 8100 km. Po drodze został 163 
razy sprawdzony przez rosyjskie i białoruskie służby. Podobno ten dom ma 240 lat - poinformowała pani przewodnik.



W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w hucie porcelany Lubliana, gdzie można było kupic po bardzo atrakcyjnej cenie wiele wyrobów 
porcelanowych
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24.08.2010r.

             Jubileusz 50-lecia par małżeńskich – organizator – Wójt Gminy Ksiązki ,                                                                
oprawa artystyczna GOK , w programie artystycznym  wystąpił  zespół Książkowianka oraz wokalistka Żaneta Grygielewicz
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28 sierpnia 2010 r. 

„INTEGRACYJNY FESTYN DOŻYNKOWY  PROMUJĄCY GMINĘ KSIĄŻKI".

Mieszkańcy gminy Książki i zaproszeni goście uczestniczyli w "INTEGRACYJNYM FESTYNIE DOŻYNKOWYM PROMUJĄCYM GMINĘ 
KSIĄŻKI".

Dożynki rozpoczęły się dziękczynną mszą św. w kościele Św. Katarzyny w Osieczku. Dożynkowy korowód do kościoła przywiedli starostowie - Anna 
Bukała z Brudzawek i Piotr Łęgowski z Osieczka. W kościele przy ołtarzu dokonano poświęcenia dożynkowych bochnów chleba, które od zawsze w 
polskiej tradycji są symbolem pracy i rolniczego trudu. Poświęcono również owoce i warzywa oraz wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa gminy 
Książki. Po liturgii mszy św. uczestnicy dożynek udali się do świetlicy wiejskiej w Osieczku, gdzie odbyła się część wieńcowa z wręczeniem chleba Wójtowi 
Gminy - Jerzemu Polcynowi, który podziękował rolnikom za tegoroczny trud. W części wieńcowej tradycyjnie już wystąpił zespół Książkowianka. 

Dożynki to również okazja do podsumowania Gminnego Konkursu "Piękna Zagroda". 

W kategorii "Najbardziej zadbana zagroda wiejska" 
I miejsce - Anna i Przemysław Pelka - Łopatki 
II miejsce - Maria i Andrzej Kaczor - Blizno 
III miejsce - Barbara i Jan Polak - Blizno 

W kategorii "Najbardziej zadbaną działkę siedliskową" 
I miejsce - Sylwia i Dariusz Wiśniewscy - Książki 
II miejsce - Anna i Piotr Witomscy - Łopatki 
III miejsce - Józefa Wzorek - Szczuplinki 

W organizację festynu włączyła się Parafia pw Św. Katarzyny w Osieczku, Urząd Gminy, LGD 
Wieczno, wszystkie Rady Sołeckie z terenu gminy, Koła Gospodyń Wiejskich oraz zespół 
"Książkowianka" z Gminnego Ośrodka Kultury kultywujący tradycje i obrzędy związane również ze 
świętem plonów.
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Dzięki wsparciu finansowemu z LGD Wieczno oraz PROW mogliśmy wzbogacić naszą ofertę dożynkową.

Organizatorzy festynu dożynkowego przygotowali stoiska promujące Gminę Książki oraz stoisko z materiałami reklamującymi działania o ważnym dla 
mieszkańców wsi Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 oraz działalnością Urzędu Marszałkowskiego.

Odbył się konkurs wiedzy dot. PROW oraz LGD Wieczno. Z przeprowadzonych konkursów wynika, że społeczeństwo wiejskie w dużej mierze orientuje się 
na co można pozyskać fundusze z PROW. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody, rozdane zostały materiały promocyjne.

Przygotowano również stoisko z tradycyjnym chlebem ze smalcem i ogórkiem oraz z pieczywem - drożdżówki, rogale itp. grochówkę oraz  pieczone kiełbaski. 
Uczestnicy dożynek obejrzeli popisy zespołu "BASTA". Festyn zakończył się tradycyjną zabawą dożynkową.
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31 sierpnia 2010r.
Impreza kończąca wakacje.

Pogoda nieco pokrzyżowała plany , ale mimo to wielu z zaproszenia skorzystało. 
Organizatorzy przygotowali dla uczestników wiele atrakcji . Przygotowano 
konkurs plastyczny: „Wakacyjna przygoda” konkursowe  popisy  cyrkowe i 
wokalne , gry i zabawy. 
Odbył się również  konkurs wiedzy o  funduszach unijnych i Unii Europejskiej . 
Dzieci,  a zwłaszcza te najmłodsze, fundusze unijne kojarzą przede wszystkim z 
placem zabaw, remontem Gminnego Ośrodka Kultury oraz nowymi chodnikami.
Wszyscy uczestnicy  konkursów otrzymali nagrody oraz drobne upominki.
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18.09.2010   
        6-ścio osobowa grupa młodzieży z Książek uczestniczyła w bezpłatnych warsztatach szkoleniowych  w Europejskim 
Centrum Wymiany Młodzieży w Chełmnie. Szkolenie zorganizowane było przez Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica w 

ramach programu Wąbrzescy Demokraci.
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                       17- 23.09.2010r

Obchody 71 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej   
 

Dnia 18 września 2010r. odbyła się uroczystość religijno – patriotyczna  przy pomniku ofiar  w Łopatkach.  Obchody zatytułowane „ Pamieć Golgoty   Polaków” 
zorganizowane zostały przez Wójta Gminy Książki  - Jerzego Polcyna , Gminny Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa pod patronatem   Wicewojewody 
Kujawsko-Pomorskiego DARIUSZA KURZAWY

 W uroczystości uczestniczył przedstawiciel MON – Jacek  Reichel , senator Michał Wojtczak ,  przedstawiciele władz województwa i powiatu , kadra 
oficerska , żołnierze, kombatanci,  rodziny katyńskie  oraz  mieszkańcy gminy. 
Podczas uroczystości wręczone zostały  medale „Pro Memoria’ .
Po uroczystej mszy św. celebrowanej przez płk Jarosława Antoszewskiego  złożone zostały pod pomnikiem pomordowanych  wieńce i wiązanki kwiatów. 
Uroczystą  oprawę uroczystości zapewniał Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych  
w  Bydgoszczy oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Elbląga.
Uroczystościom towarzyszyła wystawa   pod patronatem Wójta Gminy Książki pt. „ WYSTAWA PAMIĄTEK RODZINNYCH Z OKRESU II WOJNY 
ŚWIATOWEJ”, która została przygotowana przez Gminny Ośrodek Kultury  i Gminną Bibliotekę Publiczną w Książkach . 

      

179



180





181

20.09.2010r.

                 „ŚWIĘTO ZIEMNIAKA”
20 września br  Klub Seniora  działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach   zorganizował wyjazd na Święto Ziemniaka. Tym razem Seniorzy 
świętowali u Pana Andrzeja Ramlaua, w gospodarstwie agroturystycznym nad jeziorem w Osieczku .Dzięki  gościnności gospodarza  wszyscy uczestnicy bawili się  
wesoło. Podczas biesiady nie zabrakło ziemniaków w mundurkach , które można było zjeść z masłem lub z olejem rzepakowym oraz tradycyjnego chleba ze smalcem i 
ogórkiem. Były śpiewy i tańce. Przeprowadzonych zostało wiele konkursów. Zwycięzcy otrzymali drobne upominki .
W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Książki. 
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26.09.2010r.

Wyjazd  20 osobowej grupy młodzieży do Gdańska 
zorganizowany przez grupę nieformalną "MAKA" 
działającą przy GOK w Książkach.Grupie tej 
przewodniczy Andrzej Nowak. 
Wyjazd w ramach projektu „MŁODZI AKTYWNI 
PODRÓŻ Z APARATEM



185

Otwarcie  Wystawy  fotograficznej  przygotowanej w ramach  projektu
 „MŁODZI AKTYWNI PODRÓŻ Z APARATEM „ przez grupę młodzieżową MAKA.

Konkurs fotograficzny dla uczestników wyjazdu ogłoszony przez dyrektora GOK Pt.  „WYBIERAMY MISTRZA FOTO” 
Podsumowanie konkursu  fotograficznego –„WYBIERAMY MISTRZA FOTO” wyboru mistrza foto dokonała publiczność oraz 

Projektu 
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20.10.2010r           Dzień Seniora



07.11.2010                                                                    187

 „ŚPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI TAK SZYBKO 
ODCHODZĄ”

KONCERT z udziałem zespołu Książkowianka, Skowronki , oraz wszystkich 
wokalistów z GOK.„ Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...” 
po takim tytułem odbył się o7 listopada  w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach 
koncert zaduszkowy . Nad tymi słowami zastanawiamy się zazwyczaj wtedy, gdy już 
ktoś odchodzi, kiedy kogoś już w naszym życiu brak, zauważamy, że nam zabrakło 
czasu, by go kochać i słuchać, brać z niego przykład, zdajemy sobie sprawę jak bardzo 
był dla nas ważny i jak bardzo go kochaliśmy.
 Właśnie   te tematy zawarte były w  recytowanych utworach   ks. Jana 
Twardowskiego i innych autorów oraz śpiewanych piosenkach .
W koncercie zaśpiewali – Oliwia Kowalkowska, Maciej Schoter. Karolina Węgrzyn, 
Martyna Ciupak , Jona Szmejchel, Żaneta Grygielewicz oraz zespół Skowronki” i 
zespół „ Książkowianka.
Recytacja – Marianna Ciupak.
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11.11.2010       

Uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

W programie artystycznym wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Książkach 
Przeddzień Święta  Niepodległości w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach odbyła się uroczysta akademia. W przedstawieniu pt. 
„Lekcja historii” wystąpili uczniowie kl. IV i V z kółka teatralnego „PSZCZÓŁKI ZE SZKÓŁKI „ ze Szkoły Podstawowej w 
Książkach pod kierownictwem Pani Marleny Barszczewskiej.
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16 LISTOPADA 2010R.
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  13.11.2010

11 osób związanych z grupą "MAKA" uczestniczyło w wyjeździe do Warszawy zorganizowanym przez Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica. Głównym celem 
wyjazdu było spotkanie z kierownikiem Fundacji Wspomagania Wsi.
Kolejnym ważnym celem wycieczki było zwiedzenie Muzeum Powstania Warszawskiego.
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23.11.2010

„ANDRZEJKI” – Klub Seniora 

Wróżby,  konkursy i zabawę andrzejkową  poprowadzili pracownicy i stażyści GOK.
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6 grudzień 2010r.

W WDK w Wąbrzeźnie   odbył się festiwa Pliosenki Jacka Cygana i nie 
tylko….
pt. "Rozśpiewane Dzieciaki"
podczas którego zespół Skowronki wykonał piosenkę 
"A ja wolę moją mamę". Za utwór ten został nagrodzony III miejscem oraz 
odtwarzaczem DVD.
W festiwalu uczestniczyli:

                                                                                                                                Martyna Ciupak                                Maciej Schoter

             

             Monika Komorowska                           Jona Szmeichel                            Oliwia Kowalkowska                            Karolina Węgrzyn
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16.12.2010

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 

                              na którym można było kupić ozdoby wykonane podczas zajęć Klubu 
Rękodzieła Artystycznego  oraz podczas zajęć w ramach

 ARTYSTYCZNE SOBOTY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”. 

Możliwość sprzedaży mieli wszyscy chętni. 
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  WIGILIA DLA SAMOTNYCH
                                                        
              Organizator : Wójt Gminy Ksiązki oraz GOPS.
                             W spotkaniu uczestniczyło ok. 60 osób. Oprawa artystyczna  Gminny Ośrodek Kultury .
                          Kolędy zaśpiewał zespół „Książkowianka” oraz „Skowronki
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Dnia 22 grudnia 2010 r.

Betlejemskie Światło Pokoju 2010
w Gminnym Ośrodku  Kultury w Książkach

                                                                                                                                               

                Dnia 22 grudnia 2010 r. delegacja harcerzy  73 Drużyny  ZHP z Książek  przyniosła  
             przy śpiewie kolędy Betlejemskie Światło Pokoju do Gminnego Ośrodka Kultury . 
             Pracownicy  przyjęli  z wielkim wzruszeniem  a następnie złożyli życzenia
             bożonarodzeniowe ,dziękując za pamięć w tym szczególnym okresie przedświątecznym.
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   BAL SYLWESTROWY 2010/11- ORGANIZATOR GOK
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        Oprócz działalności kół zainteresowań, klubów i sekcji prowadziliśmy, kiedy to było tylko możliwe 
zajęcia  pn. ARTYSTYCZNE SOBOTY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”
co  było połączone z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży,  Były  to zajęcia otwarte z 
dziedziny muzyki, plastyki, oraz sztuki cyrkowej.
Co najmniej raz na kwartał dzieci , młodzież oraz dorośli  mogli zaprezentować się  w programie 
„ ARTYSTA W KAŻDYM Z NAS”./ prezentacje wokalne i cyrkowe podczas imprez organizowanych przez 
GOK oraz wystaw/.
Przy GOK funkcjonuje salka komputerowa w której  zainstalowane są 3 komputery z dostępem do Internetu.  
Młodzież może korzystać z „piłkarzyków”oraz stołów tenisowych .Zainteresowanie młodzieży tą formą 
działalności jest  duże.
W  Gminnym Ośrodku Kultury  w Książkach odbywają się narady, spotkania, szkolenia, zebrania, pokazy, 
sesje, posiedzenia komisji – łącznie odbyło się  ok. 80
W tym -19 wynajmy odpłatne- pozostałe wynajmy to wynajmy nieodpłatne.
Nieodpłatnie z pomieszczeń GOK korzysta Związek  Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz Związek  
Kombatantów RP oraz Byłych Więźniów Politycznych.
Nieodpłatnie z pomieszczeń GOK korzystał  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  wydając żywność.
Ze względu na remont GOK  działalność GOK była  ograniczona. 
Gminny Ośrodek Kultury w Książkach współpracuje ze Szkoła Podstawową, Gimnazjum,  Gminną 
Biblioteką Publiczną ,Kołami Gospodyń Wiejskich, z Ochotniczą Strażą Pożarną, Klubem Aktywnych Kobiet 
w Łopatkach,  Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów , Gminną Radą Kobiet oraz Szkołą 
Podstawową i Gimnazjum w Książkach oraz Radami Sołeckimi.

Dziękuję wszystkim , którzy przyczyniają się do upowszechniania kultury, za całoroczny trud , 

za współpracę  i zaangażowanie społeczne 

Marianna Ciupak 
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RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ SZCZĘSLIWEGO NOWEGO ROKU 2011

ŻYCZY
DYREKTOR GOK Z PRACOWNIKAMI



Kronikę  prowadziła
Marianna  Ciupak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury W Książkach

Książki, 31.12.2010r.


