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Prowadziła – Marianna Ciupak , dyrektor GOK 
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                                                          Podczas dzisiejszej zbiórki padł rekord
                                                     - zebraliśmy 4490,78 zł +  10 Euro.
                                                                Jest to około 1000 zł więcej niż w roku ubiegłym.

                                Dziękujemy wszystkim za aktywny udział
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19.01.2011

Dzień Babci i Dziadka

Seniorzy z Klubu Seniora przy Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach  
świętowali  Dzień Babci i Dziadka.

W  bardzo atrakcyjnym programie artystycznym  wystąpiły dzieci  
z przedszkola z Książek.
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23.01.2011

Obchody 91 rocznicy Powrotu Ksiażek do Macierzy oraz  66 rocznicy wyzwolenia książek spod  okupacji hitlerowskiej

Z okazji 91 ROCZNICY POWROTU ZIEM DO MACIERZY
ORAZ  66 ROCZNICY WYZWOLENIA KSIĄŻEK SPOD  OKUPACJI HITLEROWSKIEJ 

w Gminnym  Ośrodku Kultury w Książkach
odbył się na koncert

pt. ”OPOWIEDZ  NAM MOJA  OJCZYZNO…”
Uroczystości towarzyszyła  wystawa przygotowana wspólnie

z Gminną Biblioteką Publiczną w Książkach. Materiały na wystawę udostępniła MiPBP w Wąbrzeźnie.
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29 styczeń 2011r.

Koncert kolęd i pastorałek
 

 

Od 1987r. w każdą ostatnią  niedzielę stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury
w Książkach odbywa się koncert kolęd i pastorałek.

W ubiegłym roku nie odbył się ponieważ  odbywał  się remont sali.
W koncercie pt.

 „Gdzie jest nasze Betlejem,
nasze polskie Betlejem”

wystąpiła  Jona Szmeichel, Martyna Ciupak
oraz zespoły; Książkowianka i Skowronki.

Koncert zakończono pastorałką „Józefie stajenki nie szukaj,
którą  zaśpiewali  wszyscy wykonawcy wraz z publicznością.
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30.01 .2011r 

Uczymy się od najlepszych - Sztuka Graffiti
W dniach od 28 stycznia do około 3 lutego w toruńskim przejściu podziemnym przy dworcu PKP Toruń 
Wschodni powstaje nowe graffiti, które zastąpi zniszczone i wysłużone stare malunki. Renowacja odbywa się 
w ramach projektu "Nie ważne kim jesteś - bądź sobą" z cyklu projektów "Sztuka Ulicy" realizowanych przez 
studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych w Toruniu. Sponsorem projektu jest MZD w Toruniu. Dlaczego 
zamieszczamy tutaj tę informację? Ponieważ nie zabrakło na miejscu akcentu Książkowskiego. Jednym z 
koordynatorów i pomysłodawców akcji jest Andrzej Nowak - przewodniczący grupy MAKA. Jeśli natomiast 
chodzi o powstające malunki to w ramach przeszkolenia uczestniczy w nim także Mariusz Rodzik - członek 
ww. grupy. Obserwał on poczynania dwóch głównych grafficiarzy, którzy fachem tym zajmują się już od 
ponad 11 lat i w ciągu najbliższych dni także zacznie malować. Mamy nadzieję, że umiejętności, które uzyska 
dzięki projektowi przydadzą mu się             w tworzeniu kolejnych, własnych projektów. 

Autor: Andrzej Nowak - Administrator strony internetowej GOK.
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Ferie zimowe 2011r.
W dniach 1, 8 i 11 lutego 2011r. odbywały się zajęcia plastyczne podczas których dzieci malowały na szkle oraz  farbami plakatowymi i akwarelą. Dużą frajdą dla  
dzieci było wspólne  namalowanie na dużym płótnie pejzażu zimowego.
Podczas zajęć  każdy  mógł wykonać własnoręcznie „walentynkę” oraz przygotować strój karnawałowy na bal przebierańców.
Przygotowano również wystawę prac plastycznych  oraz dekorację na bal walentynkowo- karnawałowy..
Zajęcia plastyczne poprowadziła  stażystka Anna Jasińska.

Dużym zainteresowaniem dzieci  cieszyły się warsztaty ceramiczne, które odbywały się w dniach od 2 do 4 lutego 2011r.  
Warsztaty poprowadziła Marta Lisińska. „Fachu” tego nauczyła się , będąc stażystką w GOK , 
podczas realizacji projektu „Wakacyjna przygoda z gliną”
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Podczas przerw w prowadzonych warsztatach dzieci i młodzież mogła pozjeżdżać na dmuchanym zamku, który został rozstawiony na sali oraz pograć w tenisa.
Gry w tenisa  dzieci i młodzież uczył Pan Stanisław Maciaszek – emerytowany nauczyciel WF. Cieszy  to, że osoby  te włączyły się bezinteresownie  w organizacje 
tegorocznych ferii.
Poza tym  dzieci i młodzież spędzała wolny czas  w  salce komputerowej.

Dnia 5 lutego 2011r.  odbyło się spotkanie noworoczne w świetlicy wiejskiej w Łopatkach. Blok rozrywkowy został przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury .
Sołtys wraz z Radą Sołecką zadbał o słodki poczęstunek dla dzieci i młodzieży oraz o noworoczne paczki.
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W dniu 9 lutego 2011r. odwiedziliśmy dzieci i młodzież  w Blizienku.
Tutaj jak zwykle mamy i babcie przygotowały dzieciom słodki poczęstunek . Dzieci otrzymały paczki noworoczne o które zadbał sołtys wsi wraz z Radą Sołecką   a 
GOK zadbał  ażeby uczestnicy świetnie się bawili

W drugim tygodniu  ferii w GOK dzieci wykonywały „ walentynki”, uczestniczyły w  konkursach  i zabawach. Jak zwykle dużą atrakcją
 był zamek dmuchany i trampolina.

W dniu 10 lutego 2011r.  dzieci  spotkały się z mł.asp. Barbarą  Biestek  - która przeprowadziła z dziećmi pogadankę na temat 
 bezpiecznych ferii, bezpiecznego poruszania się na drodze, bezpiecznych zabawach zimowych  oraz krótko przedstawiła prace w policji.
 Dzieci otrzymały broszurki, naklejki oraz opaski odblaskowe.
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W dniu 11 lutego 2011r. odbył  się turniej tenisa stołowego .

W grupie młodszej / szkoła podstawowa/
 I miejsce zajął Bartosz Dąbrowski , 
II miejsce – Karolina Węgrzyn 
 III miejsce –Kaja Mikowska.
W grupie starszej/gimnazjum i młodziez starsza/:
I miejsce- Patryk Trojanowski
II miejsce – Łukasz Suchocki 
III miejsce – Mariusz Suchocki
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W ostatnim dniu zajęć  tj. w dniu 12 lutego  2011r. dzieci obejrzały  przedstawienie „Doktor Dolittle i przyjaciele” w wykonaniu aktorów ze 
Studia ART.-RE z Krakowa

oraz uczestniczyły w karnawałowo – walentynkowym balu przebierańców.
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                               26 marca  2011r. 

Uroczyste otwarcie wystawy 
         „Z DALEKA I  Z  BLISKA”

Cecylii Szymańskiej

Cecylia Szymańska jest mieszkanką Dębowej Łąki .

Już od lat dziecięcych interesowała się plastyką a przede wszystkim rysowaniem i 
malowaniem. 

Brała udział w  konkursach szkolnych uzyskując doskonałe wyniki.
 Bardzo chciała doskonalić swoje umiejętności oraz  uczyć tej pięknej sztuki innych.

Po ukończeniu szkoły podstawowej  postanowiła podjąć edukację w
Liceum Pedagogicznym w Grudziądzu  w klasie o profilu plastycznym . Należała 

tutaj do kółka plastycznego gdzie pod okiem fachowców  rozwijała swoje 
umiejętności.

Dalszą  edukację podjęła  w Studium Nauczycielskim  –  o kierunku wychowanie 
plastyczne.

Następnie  studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych  Uniwersytetu Mikołaja K Kopernika w Toruniu.
Dyplom otrzymała w roku 1989 w pracowni prof.  Mieczysława Ziomka.
Uczyła plastyki w Szkole Podstawowej w Dębowej Łące oraz Łobdowie.

Tematyka prac jest różnorodna: pejzaże , kwiaty, natura martwa, a nawet portrety. Maluje to co ją otacza ,to  co jest  najbliżej , to co jest najbliższe jej sercu
 ale również  to co ją zauroczyło  mimo, że jest  daleko. Stąd tytuł wystawy „ Z DALEKA I Z BLISKA”

Wśród prac znajdą się zarówno obrazy olejne, jak i akwarele czy rysunki.
Co roku uczestniczy w plenerach organizowanym przez  Sekcję plastyczną „PLENER” przy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Toruniu.

Zorganizowała wiele wystaw.
Ukończyła szereg kursów udoskonalających.
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27-29.04.2011
Obchody 71 rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Uroczystości religijno- patriotyczne odbyły się pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego  Piotra Całbeckiego. Organizatorem uroczystości był Gminny Komitet Ochrony Pamięci 

Walk  i Męczeństwa oraz Wójt Gminy
Przed uroczystą msza odbył się koncert pieśni patriotyczno – religijnych w wykonaniu zespołu 

Książkowianka
Pod patronatem Wójta Gminy Książki  czynna była wystawa

„PAMIĘTAMY - 71 ROCZNICA TRAGEDII KATYŃSKIEJ”
ORAZ  „POLKA 1939-1945”

Wystawa była czynna od 28.04. do  05 maja 2011r.
Wystawę przygotowano przy współpracy z:

-Pomorskim  Muzeum Wojskowym w Bydgoszczy
- Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Wąbrzeźnie

- Fundacją Generał  Elżbiety  Zawackiej w Toruniu
29.04. 2011r.– odbyła się promocja książki Jerzego Polcyna –

LOS CZŁOWIECZY - BÓL I PAMIĘĆ– O OFIARACH  HITLEROWSKIEGO I SOWIECKIEGO 
NAJEŹDŹCY

oraz projekcja filmu dokumentalnego „BÓL I PAMIĘĆ
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Uroczyste obchody Beatyfikacji Jana Pawła II.
Obchody rozpoczęły się otwarciem w dniu 28.04.2011 r. wystawy "JAN PAWEŁ II 
OREDOWNIK PRAWDY". Prezentowane podczas wystawy materiały zostały udostępnione 
przez mieszkańców Książek. W dniu 30 kwietnia odbył się konkurs recytatorski twórczości 
Karola Wojtyły. Komisja w składzie: Ks. Henryk Trąpczyński, katechetka Magda Kesler i 
kier. GBP Barbara Cisek przyznała I miejsce Aleksandrze Sołtys z Rywałdu, dwa drugie 
miejsca- Annie Mrowiec z Książek i Jarosławowi Szczepaniakowi z Zaskocza, III miejsce 
Karolinie Węgrzyn z Łopatek oraz dwa wyróżnienia - Bartoszowi Pastuszakowi z Łopatek 
oraz Karolinie Sołowiej z Książek. 1 maja odprawiona została uroczysta msza święta 
dziękczynna. Po mszy świętej odbył się koncert w hołdzie Janowi Pawłowi II "TOBIE 
OJCZE ŚWIETY". W koncercie zaśpiewali: Szkolne Koło Caritas ze Szkoły Podstawowej w 
Książkach , zespół "Skowronki", zespół "Ksiazkowianka",Karolina Węgrzyn, Monika 
Komorowska, Martyna Ciupak i Maciej Schroter. Nie jedna osoba podczas koncertu uroniła łzę 
radości z tego, że mamy w niebie orędownika, Wielkiego Polaka - Jana Pawła II
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03 MAJA 2011R.
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26 05. 2011r.

                         Wyjazd do  Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu
                                na koncert z okazji „Dnia Matki”

Ok. 50 osób skorzystało z zaproszenia Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu.
W tym szczególnym dniu odbył się wieczór z przebojami najpopularniejszych wokalistów nie tylko polskiej, 

ale też europejskiej sceny.
Przewijały się różne gatunki muzyczne, przeboje m. in. Anny Jantar, Wioletty Willas, 

Piotra Szczepanika, ale także Lizy Minelli, Toto Cotugno oraz Madonny. 
      W gronie wykonawców, którzy zaprezentowali się przed publicznością znalazły się laureatki wielu ogólnopolskich 

przeglądów wokalnych, ale nie tylko.
Wokalistom akompaniował Zbigniew Poliszczuk, szef i pomysłodawca całego wieczoru.
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OBCHODY DNIA DZIECKA W NASZEJ GMINIE 
01.06.2011r.       

Impreza  z okazji Dnia Dziecka w Łopatkach przygotowana wspólnie z Radą Sołecką, gry, zabawy, konkursy, zamek, trampolina
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04.06.2011r.    
Dzień Dziecka w  GOK

4 czerwca  Gminny Ośrodek Kultury  w Książkach zaprosił dzieci  do  wspólnego  świętowania do swojej siedziby.  
Dzieci obejrzały spektakl” Czerwony Kapturek „  w wykonaniu Studia Teatralnego ART.-RE z Krakowa  a następnie  biesiadowały w parku przy GOK. 
Jak zwykle największym powodzeniem cieszył się dmuchany zamek oraz trampolina. 
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10.06.2011r.

Dzień Dziecka w Blizienku impreza  przygotowana wspólnie z Radą Sołecką ,
gry, zabawy, konkursy, zamek, trampolina

.. 
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15.06.2011r. 

                      Dzień Dziecka w  Zaskoczu , impreza  przygotowana wspólnie z Radą Sołecką ,gry, zabawy, konkursy ,zamek, trampolina
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04 czerwiec 2011r. Wyjazd do Lednicy

Dnia 4 czerwca br. odbyło się spotkanie młodych nad jeziorem Lednickim. 
Temat tegorocznego spotkania brzmiał "JP II - Liczy się świętość". Celem 
przewodnim spotkania było dziękczynienie za beatyfikację Ojca Świętego Jana 
Pawła II. Nie mogło zabraknąć tam też delegacji z Książek.

W wyjeździe uczestniczyła grupa ok. 40 osób w tym Andrzej Nowak oraz 
Mariusz Rodzik. Organizatorem wyjazdu była parafia Świętego Antoniego w 
Toruniu. Grupa zebrała się o godzinie 9:00 przy kościele parafialnym. Na placu 
przed kościołem dowiedzieliśmy się podstawowych rzeczy na temat 
bezpieczeństwa, tego jak powinniśmy się zachowywać podczas pobytu na 
polach lednickich. Dowiedzieliśmy się także, że nasza grupa została w sposób 

szczególny wyróżniona przez prezydenta miasta Torunia. Ojciec Jan Góra - 
organizator spotkania młodych w Lednicy w tym roku poprosił wszystkie grupy, które przyjeżdżają na pola Lednickie o to, aby przywieźli ze sobą 
klucze. Klucze, które przywoziliśmy symbolizowały klucze do naszych serc, otwarcie się na Boga. Ojciec Jan prosił także o to aby delegacje miast 
przywiozły klucze do miast, które miały być symbolem zaufania. Klucze np. od domu daje się osobie zaufanej, takiej co do której jesteśmy pewni że 
nas nie okradnie, nie zgubi klucza. Takim zaufaniem obdarzaliśmy Ojca Jana Górę wręczając mu klucze do poszczególnych miast. Prezydent miasta 
Torunia wręczył naszej grupie klucz do miasta Torunia.

Wyjechaliśmy około godziny 9:20. Podróż przebiegła spokojnie i już około godziny 12:30 byliśmy na polach Lednickich. Tutaj niestety nie obyło się 
bez problemów. Ze względu na formalności nie chciano wpuścić naszej grupy na pola jednak po wyjaśnieniu wszystkich niedomówień udało nam się 
dostać do sektora, który został dla nas wyznaczony. Pierwsze co zwróciło naszą uwagę to wielka sieć rybacka rozpostarta za bramą rybą, na której 
wisiał wielki obraz Jana Pawła II. Oczywiście pogoda i tym razem nie zawiodła choć co niektórzy narzekali że było zbyt gorąco i... mieli rację. 
Było strasznie gorąco co jednak nie przeszkadzało nam w modlitwie, śpiewie, skakaniu oraz tańcu.

Do godziny 16:00 odmówiliśmy różaniec w kilku językach, podobnie koronkę do miłosierdzia Bożego. Resztę czasu spędziliśmy na próbach śpiewu 
oraz tańców Lednickich i poszukiwaniu zimnej wody pitnej, którą niestety było bardzo ciężko dostać. W tym roku wyjątkowo nie jeździł wóz 
strażacki polewający ludzi wodą z armatki wodnej więc trzeba było sobie radzić na inne sposoby.

Około godziny 16:00 zostaliśmy poproszeni o przygotowanie się do procesji z kluczami miast. Zgodnie z prośbą chwilę później staliśmy już na 
drodze trzeciego tysiąclecia prowadzącej pod samą Bramę Rybę. Procesja trwała około godziny ze względu na przejazd Prymasa Polski abpa Józefa 
Kowalczyka, który odbył się w międzyczasie. Mieliśmy dzięki temu okazję być na wyciągnięcie ręki od Prymasa. Po uroczysty przejeździe Prymasa 
nad naszymi głowami pojawił się helikopter Mi-8. Ten sam, którym w 1997 r. nad Lednicą leciał Jan Paweł II. Tak samo jak wtedy przeleciał 
najpierw nad Drogą III Tysiąclecia, po czym trzykrotnie okrążył 
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pola Lednickie. Było to bardzo wymowne i niesamowite przeżycie. Gdy doszliśmy już pod samą Bramę Rybę, która jednocześnie była wielkim 
ołtarzem eucharystycznym klucz odbierał od nas sam Ojciec Jan Góra. Pochwalił nas za nasz klucz i podziękował za to, że go dostarczyliśmy i za 
to że jesteśmy na Lednicy.

Po procesji z kluczami wróciliśmy do naszego sektora po to aby rozpocząć nabożeństwo 8 Pereł Lednickich oraz uczestniczyć w uroczystej mszy 
świętej sprawowanej przez Prymasa Polski - abpa Józefa Kowalczyka oraz Prymasa Czech - abpa Dominika Duke. Podczas nabożeństwa 8 Pereł 
odnowiliśmy między innymi nasze przyrzeczenia chrzcielne oraz sakrament bierzmowania. Podczas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych niektórzy 
zostali dość pokaźnie oblani przez księdza Adama wodą z jeziora Lednickiego, którą każdy kapłan otrzymał aby na nowo ochrzcić obecnych na 
polach. Oczywiście nie zostaliśmy dłużni księdzu i także odnowiliśmy jego chrzest.

Gdy uroczystości się już kończyły podjęliśmy decyzję o tym, że nie zostaniemy na ostatnim elemencie uroczystości - przejściu pod bramą rybą. 
Decyzja była argumentowana tym, że podczas przejścia panuje wielki ścisk, którego niektórzy nie wytrzymują i mdleją. Uznaliśmy, że tak będzie 
bezpieczniej.

Zmęczeni o godzinie 24:00 przeszliśmy do autobusu (ok. 5 - 6 km pieszo). Każdy miał czas na to aby przemyśleć całe spotkanie lednickie czy też 
porozmawiać z innymi uczestnikami wyjazdu. Niektórzy doszli do wniosku, że się nie wyśpiewali na polach więc po drodze ostatkami sił śpiewali 
piosenki. Każdy wracał z jakąś pamiątką z Lednicy - wszyscy otrzymali symboliczne klucze a niektórzy podczas drogi powrotnej brali na pamiątkę 
kamyki z drogi III tysiąclecia.

Do Torunia wróciliśmy około godziny 3:00. Zmęczeni ale bardzo szczęśliwi rozeszliśmy się do domów aby indywidualnie przemyśleć całe spotkanie 
Lednickie. Na wielu osobach, szczególnie tych, którzy byli tam pierwszy raz spotkanie to odcisnęło trwałą pieczęć w sercu.

Autor: Andrzej Nowak - administrator strony GOK Książki
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24.06.2011r

Noc Świętojańska w Szczuplinkach

W dniu tym zorganizowano wyjazd do Szczuplinek  na „Swiętojanki” W imprezie uczestniczyli  przede wszystkim seniorzy oraz panie z zespołu Książkowianka. 
Uczestnicy najpierw uwili wianki a następnie puszczali je na jeziorze. 
Spotkanie zakończono wspólną zabawą. 
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WAKACJE 2011

W okresie wakacyjnym  w Gminnym  Ośrodku Kultury w Książkach  
realizowane były dwa  projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
Środki   na realizację  tych przedsięwzięć Gminny Ośrodek Kultury w Książkach  
pozyskał   składając  dwa wnioski  na  konkurs  nr 13/POKL/9.5/2010 w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,Priorytet IX Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach, Działanie 9.5,Oddolne inicjatywy edukacyjne  na 
obszarach wiejskich. Projekty dofinansowane są  przez Unię Europejską ze środków 
EFS. 
Na konkurs wpłynęło  ponad 280 wniosków a do realizacji wybrano  ok. 110  
wniosków . Wśród nich znalazły się właśnie obydwa wnioski złożone przez naszą 
instytucję

Od 28 czerwca do 11.sierpnia 2011r. odbywał  się  kurs „WIKLINIARSTWO 
I FLORYSTYKA SZANSĄ NA ATRAKCYJNY ZAWÓD” 
współfinansowanego z EFS w ramach działania  9.5  Oddolne inicjatywy 
edukacyjne na obszarach wiejskich 
– GOK otrzymał  100% dofinansowanie  w kwocie 43 065,55 zł. 
W kursie uczestniczyło 30 kobiet .17 kobiet uczyło się florystyki  , 13 kobiet 
wikliniarstwa.
Kurs obejmował zajęcia praktyczne i teoretyczne. Wszyscy uczestnicy projektu 
osiągnęli zamierzone rezultaty: nabyli umiejętności wykonywania  wyrobów 
z wikliny oraz umiejętności florystyczne. Kurs zakończony został egzaminem i 
wydaniem zaświadczeń. Na zakończenie przygotowano wystawę prac.

Od 11.lipca do 06.sierpnia 2011r. odbywały się warsztaty pt.   „EDUKACYJNE WAKACJE OD JUNIORA DO SENIORA”W ramach tego projektu prowadzone były 
warsztaty  z bibułkarstwa, deocupage oraz malowania na szkle.. Grupą docelową warsztatów było 75 osób -dzieci, młodzież  oraz seniorzy .Uczestnicy projektu podzieleni 
zostali   na trzy  25 osobowe   grupy mieszane - seniorzy, dzieci, młodzież .

11-15 lipca 2011r.-  odbyły się warsztaty  bibułkarstwa.  
 25-29 lipca 2011r.- DECOUPAGE
01- 05 sierpnia 2011r.-MALOWANIE NA SZKLE  
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Bibułkarstwo
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ZAKOŃCZENIE PROJEKTU 

„EDUKACYJNE WAKACJE OD JUNIORA DO SENIORA”
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WYSTAWA  PRAC WYKONANYCH PODZCAS WARSZTATÓW 
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20.07 do 24.07.2011r.

 „Kreatywne gry i zabawy- gimnastyka 
szarych komórek w Książkach”

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Od 20-24  lipca 2011r.  w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach 
odbywały się  warsztaty kreatywnego myślenia dla młodzieży gimnazjalnej 

i licealnej .Zajęcia były  prowadzone przez trzech studentów UMK w 
ramach programu „PROJEKTOR-wolontariat studencki „

„PROJEKTOR – wolontariat studencki” to ogólnopolski program Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Rozwoju 
Wolontariatu.  Program ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych 

dzieci i młodzieży mieszkającej na wsi i w małych miastach.  Różnorodne 
gry i zabawy są dla uczestników projektu nie tylko okazją do rozwijania 
kreatywności, ale także dostarczają mnóstwo radości, ćwicząc  refleks, 

zdolność zapamiętywania, przedsiębiorczość i umiejętność pracy w grupie.
Podczas zajęć uczestnicy warsztatów  tworzyli film metodą zdjęć 
poklatkowych, grali w gry fabularne RPG i LARP, oraz uczyli się 

samodzielnie  wykonywać gry planszowe.
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21.08 do 25-08.2011r. 

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży  
- WŁASNOŚĆ=JASNOŚĆ  

pod hasłem – „Własną firmę dziś buduję, akcje na giełdzie 
w Książkach kupuję!”

w ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności 
„PROJEKTOR - wolontariat studencki”

Zajęcia prowadzone były  pod hasłem: "Własną firmę dziś buduję, 
akcje na giełdzie w Książkach kupuję!"

Celem  projektu było  przekazanie najmłodszym wiedzy na temat 
własności prywatnej/państwowej, prywatyzacji, giełdy oraz 

akcjonariatu obywatelskiego. Dzieci poprzez zabawę poznawali  
tajniki funkcjonowania giełdy i inwestowania pieniędzy. 

Przygotowana  gra symulacyjna miała również za zadanie 
kształcić wśród najmłodszych postawę przedsiębiorczości.

Projekt skierowany był do uczniów szkoły podstawowej oraz 
gimnazjum w wieku od 10 do 15 lat.
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Projektor w Książkach czyli Małpi Król sadzi Fasolki i ma układy z Mafią

W dniach od 20 do 24 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach odbywały się zajęcia dla młodzieży w wieku od 12 do 18 lat w 
ramach ogólnopolskiego programu Projektor - Wolontariat studencki realizowanego przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności. Zajęcia 
realizowane w ramach programu polegają na tym, że studenci przyjeżdżają do małych miejscowości i poprzez prowadzenie zajęć z dziećmi i 
młodzieżą zachęcają do uczenia się i studiowania. Pokazują, że nauka nie musi być trudna i nieprzyjemna a wręcz przeciwnie - może być 
bardzo owocna a jednocześnie dawać wiele radości. Zajęcia poprowadzili - Paulina Pamuła, Wojciech Nędza oraz Janusz Jankowski.

Dzień Pierwszy

Pierwszy dzień warsztatów jest z reguły dniem najtrudniejszym - zarówno dla prowadzących jak i osób, które przychodzą na warsztaty. 
Wiąże się to z tym, że zarówno prowadzący jak i grupa przychodząca na warsztaty nie znali się wcześniej. W tym wypadku wszelkie 
bariery kontaktowe jednak bardzo szybko upadły. Na początku tego dnia zajęć zostały przeprowadzone zabawy, które miały na celu 
zapoznać grupę nie tylko z prowadzącymi ale także pozwolić uczestnikom poznać się między sobą. Zabawy te to między innymi 
"Wydzierane Ludki" oraz "Kto tak jak ja". Zabawy te przyniosły wiele uśmiechu na twarzach uczestników jednak było to tylko 

wprowadzenie do tego, co działo się później a o czym napiszę w dalszej części artykułu. Kolejnym etapem było spisanie kontraktu między uczestnikami a 
prowadzącymi. Kontrakt do ostatniego dnia zajęć był przestrzegany przez wszystkich uczestników. Tego dnia też odbyło się wiele zabaw praktycznych, które miały 
pokazać uczestnikom zajęć co wpływa na naszą kreatywność. Rozwiązaliśmy też kilka bardzo trudnych zagadek logicznych.

Dzień Drugi

Drugi dzień warsztatów rozpoczął się dość niepozornie - od gry, którą zakończył się dzień pierwszy. Był to dla prowadzących znak, że nie 
dość, że uczestnicy już po pierwszym dniu wychodzą zadowoleni to jeszcze wynoszą z zajęć zwiększony poziom własnej inicjatywy oraz 
pomysły na spędzanie wolnego czasu, które starają się wprowadzać w życie. Gra polegała na tym, że uczestnicy przylepiali sobie nawzajem 
na czoła taśmę malarską z wypisaną sławną osobą a później poprzez zadawanie pytań innym uczestnikom, na które oni mogli odpowiadać 
tylko tak lub nie musieli się domyślić "kim są". Ten dzień przeznaczony był w dużej mierze na gry rozrywkowe. Uczestnicy poznali zasady 

gry Tabu, dowiedzieli się jak sadzić fasolki i później zbierać je z zyskiem oraz zagrali w jak się później okazało w bardzo brutalną grę Jungle Speed (która zresztą do 
końca warsztatów pozostała jedną z najbardziej lubianych i powtarzanych gier). Oczywiście nie zabrakło też zajęć rozwijających kreatywność. Tego dnia uczestnicy 
starali się jak najbardziej kreatywnie rozrysować kartkę, na której były tylko... kółka. Oczywiście zaczęło się od rysowania twarzy a skończyło się na łączeniu 
poszczególnych kółek w kompilacje takie jak okulary czy uszy słonia.

Dzień Trzeci

Dzień trzeci poświęcony został grom RPG. Oczywiście nie obyło się bez zabaw i gier, które uczestnicy poznali już podczas kilku 
poprzednich dni zajęć. Na początku dnia zajęć trzeba było podjąć bardzo ważną decyzję - o czym następnego dnia będziemy kręcić film 
poklatkowy i jakie materiały do tego będziemy potrzebować. Padło wiele propozycji i spośród nich wyłoniliśmy kilka, które połączyliśmy 
wspólnie w jeden, rozbudowany pomysł. Przejdźmy jednak do gier RPG. Nie były to standardowe gry RPG - różniły się od tych 
komputerowych tylko (albo i aż) tym, że odbywały się w świecie rzeczywistym. Oczywiście najbardziej zainteresowani grami byli chłopacy, 

http://www.gokksiazki.pl/zdjecia/art_projektor/0.jpg
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jednak dziewczyny też nie pozostawały bez wykazywania inicjatywy podczas grania. Tego dnia dowiedzieliśmy się jak stworzyć kartę postaci, jak prowadzi się 
taką grę oraz jak wygląda granie w nią. Późnym popołudniem po ciężkim dniu zajęć odbył się grill integracyjny podczas którego graliśmy w poznane wcześniej gry 
na świeżym powietrzu do stosunkowo późnych godzin wieczornych.

Dzień Czwarty

Dzień czwarty był dla nas chyba najbardziej pracowitym dniem. Zajęliśmy się przygotowaniem filmu poklatkowego. Aby przygotować taki 
film trzeba przygotować wiele materiałów i dobrze przemyśleć, jak chcielibyśmy aby film wyglądał. Temat, który wybraliśmy poprzedniego 
dnia to mecz piłki nożnej z szalejącą piłką. Niestety pogoda nam nie sprzyjała więc temat został zmodyfikowany w taki sposób aby można 
było go zrealizować na sali GOK. Wszystko poszło nam wyśmienicie i już następnego dnia oglądaliśmy wstępny efekt pracy grupy. Gdy 
skończyliśmy robić zdjęcia do naszego filmu zaczęliśmy zastanawiać się nad tym co ma się dziać kolejnego dnia - czyli nad LARP-em. Po 

długich i burzliwych ustaleniach doszliśmy do wniosku, że LARP obrazował będzie pracę CSI. Gdy zostało ustalone czego będzie dotyczył LARP prowadzący 
przedstawili nam grę Mafia. Wszyscy tak dobrze się bawili przy tej grze, że nikt nie chciał wracać do domów.

Dzień Piąty - ostatni

Dzień piąty był tak na prawdę podsumowaniem całych zajęć, wszystkich gier, które wcześniej poznaliśmy. Uczestnicy musieli wykazać się sprytem i 
refleksem, który zdobyli podczas grania w grę Jungle Speed, roztropnością myślenia, której nauczyli się grając w fasolki, stosowaniem różnych 
sposobów rozmowy dla uzyskania zamierzonych celów, którą to zdolność uzyskali dzięki graniu w grę Mafia oraz zdolność logicznego myślenia, 
którą rozwinęli dzięki poznaniu gier RPG. Był to dzień poświęcony LARP-om czyli grom terenowym. W naszym Gminnym Ośrodku Kultury 
czwartego dnia trwania warsztatów miał się odbyć w nocy koncert słynnej gwiazdy. Niestety przed koncertem gwiazda została zabita. Uczestnicy 
w roli śledczych CSI oraz uczestników bezpośrednich oraz pośrednich zdarzenia musieli znaleźć dowody oraz osobę, która popełniła zabójstwo. Gra 
przebiegła bardzo sprawnie - uczestnicy wykazali się wyżej wymienionymi umiejętnościami i już po ponad dwóch godzinach trwania gry odkryli kto 
jest zabójcą - Rzecznik Prasowy stanął przed sądem. Kara nie ominęła także właściciela klubu oraz organizatora imprezy, którzy chcieli sfałszować 

dowody. Uczestnicy warsztatów przy okazji trwania gry dowiedzieli się jak w łatwy sposób ściągnąć odciski palców, jak szukać dowodów itd. itp.

Ale to jeszcze nie koniec...

Warsztaty dobiegły końca. Uczestnicy wyszli z nich z nowymi doświadczeniami, zdolnościami oraz rozwiniętą pomysłowością. Wszyscy żałowali, że studenci, 
którzy prowadzili zajęcia musieli wracać do siebie. Zadeklarowali jednak, że czuli się u nas tak świetnie, że będą do nas wracać gdy tylko będzie taka możliwość. 
Paulino, Wojtku, Januszu - cieszymy się, że skorzystaliście z naszego zaproszenia i dziękujemy za przeprowadzenie tak ciekawych zajęć. Niech moc będzie z wami... 
i wracajcie do nas jak najczęściej :)

Autor: Andrzej Nowak - administrator strony GOK Książki
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24 sierpień 2014r.                                                             Otwarcie wystawy   z GOK w Książkach  w Wąbrzeskim Domu Kultury

„ŚWIAT WIKLINY”
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                                  27.08.2011r

Zakończenie wakacji

W dniu tum uroczyście zakończono wakacje. Odbyły się gry, zabawy i konkursy. Dzieci mogły poskakać na trampolinie i pozjeżdżać na zamku dmuchanym.
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03.09.2011r
Dożynki Gminno - Powiatowe 2011

Mieszkańcy powiatu wąbrzeskiego i zaproszeni goście uczestniczyli w PIKNIKU 
RODZINNYM z okazji GMINNO - POWIATOWEGO ŚWIETA PLONÓW.
Współorganizatorem  dożynek był Gminny Ośrodek Kultury w Książkach , który wchodził 
w skład komitetu organizacyjnego .
Dokonano również podsumowania Gminnego i Powiatowego Konkursu Piękna Zagroda.
Dokonano również podsumowania konkursu "NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC 
DOŻYNKOWY POWIATU WĄBRZESKIEGO"
Po części oficjalnej wszyscy bawili się wspólne z Agencją Reklamową RLV z siedzibą w 
Ciechocinku.
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10.09.2011r. 

Pielgrzymka rowerowa z Bobrowa do Rywałdu
Gościliśmy w GOK  pielgrzymów udających się do 

    Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej
Spotkanie przygotowano wspólnie z ks. Proboszczem Henrykiem Trąpczyńskim
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11.09.2011r. 

Pielgrzymi  udający się z Książek do Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej
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17  września  2011r

                                                                       UROCZYSTOŚĆ RELIGIJNO – PATRIOTYCZNA   W ŁOPATKACH 

 Przy pomniku ofiar w Łopatkach   odbyła się uroczystość religijno – patriotyczna  pod 
patronatem Jana Stanisława Ciechanowskiego Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych oraz dr hab. Mirosława Golon-Dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku.
Obchody zorganizowane zostały przez Wójta  Gminy  Książki oraz księdza  proboszcza parafii   
rzymskokatolickiej   w  Łopatkach .Mszy św. przewodniczył  Ksiądz Kanonik płk Zenon 
Surma Dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
W uroczystości  uczestniczył senator Michał Wojtczak, poseł Marzenna Drab, Mirosław 
Golon-Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku  oraz  prof. Adam Sudoł z Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
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. 
Podczas uroczystości wystąpił zespół „Książkowianka”.
Asystę honorową  zapewnił 3 Włocławski Pułk Drogowo-Mostowy im. gen. Karola 
Sierakowskiego oraz Orkiestra Reprezentacyjna Pomorskiego Okręgu Wojskowego  z Torunia.
Uroczystościom towarzyszyła również    wystawa  pt.”1939-1945” przygotowana przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Książkach . 
Materiały na wystawę zostały udostępnione przez Muzeum w Brodnicy , 4 Brodnicki Pułk Chemiczny, 3 Włocławski Pułk Drogowo-

Mostowy, Fundację  gen. Elżbiety Zawackiej oraz  Wójta Gminy Książki Jerzego Polcyna.
Wystawę można było  zwiedzać od 17 -24.09.2011r. Zwiedziło ją  ok. 300 osób.
Zwiedzały ją również grupy zorganizowane  ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  Książkach. 
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01.10.2011r

Otwarcie Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie 
W uroczystości tej uczestniczył zespół :Książkowianka

Stoisko kulinarne przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich z Książek i Blizienek oraz Rada Sołecka z Książek.
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11.10.2011r.
Święto Ziemniaka

Klub Seniora jak co roku uroczyście obchodził Święto Ziemniaka.
Na stole górowały przysmaki głównie z ziemniaków.

Wszyscy wspólnie bawili się.
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12.10.- 26.10.2011r

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży  -
NAUKA JĘZYKA WŁOSKIEGO

w ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności PROJEKTOR - Wolontariat Studencki

Oferta skierowana była dla dzieci i młodzieży od 10 lat. Podczas   nauki języka włoskiego  uczestnicy nie tylko uczyli się podstawowych słów i zwrotów używanych  
w codziennych sytuacjach ale poznawali historię i kulturę  Włoch
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15.10- 29.10.2011r.
Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży  

- NAUKA TAŃCA IRLANDZKIEGO-
w ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności PROJEKTOR - Wolontariat Studencki

Celem projektu była nauka podstawowych kroków oraz układów tanecznych. Poznanie kultury Irlandii .Zachęcenie do aktywności fizycznej.
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28.10- 25.11.2011r.
Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży  

- ARCY- TWÓRCZO-
w ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności PROJEKTOR - Wolontariat Studencki
Celem projektu  był: rozwój wyobraźni, kreatywności i umiejętności manualnych dzieci od 10 roku życia.

Zajęcia warsztatowe obejmowały  wykonanie ręcznie  biżuterii, wykonywanie kwiatów  z bibuły włoskiej oraz ozdób świątecznych.
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Obchody Święta Niepodległości 2011
W przeddzień Święta Niepodległości w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach odbyła się uroczysta akademia. W przedstawieniu pt. "Moja Ojczyzna" wystąpili 
uczniowie kl. IV - VI z kółka teatralnego "PSZCZÓŁKI ZE SZKÓŁKI" ze Szkoły Podstawowej w Książkach pod kierownictwem Pani Marleny Barszczewskiej.

11 listopada o godz. 10.00 w kościele pw. Trójcy Świętej odprawiana została uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny . Podczas mszy św. zaśpiewał zespół 
"Książkowianka".

Delegacja z Gminy Książki z Wójtem Jerzym Polcynem uczestniczyła również w obchodach organizowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.                         
Na uroczystości udała się wraz z grupą harcerzy z 73 Drużyny Harcerskiej "Skarbiec" z Książek. Delegacja wraz harcerzami na cmentarzu komunalnym złożyła 
kwiaty pod pomnikiem ku czci poległych w obronie ojczyzny w latach 1918 - 1921, uczestniczyła w mszy świętej w kościele garnizonowym oraz w uroczystości pod 
pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie także złożyła pamiątkową wiązankę kwiatów. Z dużym zainteresowaniem wszyscy obejrzeli inscenizację 
historyczną w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej 63. Toruńskiego Pułku Piechoty oraz wysłuchali koncertu Orkiestry Garnizonu Toruń. 
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15.11.2011r.
JUBILEUSZ PAR MAŁŻEŃSKICH

Gminny Ośrodek Kultury był współorganizatorem Jubileuszu 50 lecia par małżeńskich. 
Jubileusz obchodziło 15 par z terenu naszej gminy .

Z programem okolicznościowym wystąpił zespół Książkowianka.
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30.11.2011r.
Dzień Seniora połączony z Andrzejkami

W Gminnym Ośrodku Kultury  seniorzy świętowali swoje święto 
– Dzień Seniora.

Świętowano nieco później jak co roku   ale za to bardzo uroczyście.
Dla Seniorów zaśpiewał zespół Książkowianka.
Uroczystość połączona została z „Andrzejkami” . 

Chętnych do  wróżb nie brakowało, Najwięcej chętnych było do lania wosku.
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04 grudnia 2011r.

                                                           Z okazji 

„MIKOŁAJEK” 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach  odbyło się barwne, interaktywne przedstawienie 
teatralne "Koziołek Niematołek" w wykonaniu ART-RE Studia Małych Form Teatralnych, 
Scenografii i Reżyserii w Krakowie. Dzieci poznały śmieszne przygody znanego i lubianego 
bohatera książek i filmów – Koziołka Matołka, który w tym przedstawieniu wcale nie był 

matołkiem. Zabawne sytuacje, piosenki oraz dialogi wywoływały ogrom śmiechu. 
Zaangażowanie dzieci do wspólnej zabawy „na scenie” przysporzyło wiele emocji. Widzowie byli 

zauroczeni kolorową scenografią oraz świetną, pełną ekspresji grą aktorów, których nagrodzili 
gromkimi brawami.
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12.12 - 22.12.2011r

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży
„WARSZTATY BEZ PRĄDU”

w ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności PROJEKTOR - Wolontariat Studencki
Celem projektu było  pokazanie dzieciom i młodzieży sposobów na spędzenie wolnego czasu bez komputera. Zachęcenie ich do tworzenia własnych                                     

gier i zabaw urozmaicających czas wolny spędzany ze znajomymi.
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14.12.2011r.

Kiermasz Świąteczny 
Kiermasz przygotowany został wspólnie z Klubem rękodzieła artystycznego 

„Węzełek” . Panie z klubu również uczyły wykonywania ozdób świątecznych. 
Swoje rękodzieło zaprezentowali również podopieczni z Domu Opieki 

Społecznej w Bliźnie.
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15.12.2011r.

Wigilia dla samotnych 
Organizatorem był  Wójt Gminy  oraz GOPS w Książkach.

GOK przygotował program artystyczny oraz odpowiedni wystrój sali.
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16.12 do 06.01.2011r.

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży

„W RYTMIE ULICY - ZAKRĘĆ SIĘ W TAŃCU”
w ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności PROJEKTOR - Wolontariat Studencki

Celem projektu było  zapoznanie uczestników z podstawami tańca ulicznego (nowoczesnego).
W projekcie uczestniczyła młodzież gimnazjalna oraz dzieci kl. starszych szkoły podstawowej.
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23 grudnia
Już jutro będziemy obchodzić w naszych domach wigilię Bożego Narodzenia. 
W związku z tym świąteczny nastrój zagościł także w Gminnym Ośrodku Kultury i mijający tydzień upłynął w nim właśnie pod znakiem świąt 
Bożego Narodzenia. 
W przededniu Świąt Bożego Narodzenia harcerze 73 Drużyny ZHP z Książek przynieśli przy śpiewie kolęd Betlejemskie Światło Pokoju do Gminnego 
Ośrodka Kultury. 
Pracownicy przyjęli z wielkim wzruszeniem lampion a następnie złożyli życzenia bożonarodzeniowe, dziękując za pamięć w tym szczególnym okresie 
przedświątecznym. Otrzymaliśmy także bardzo dużo kartek świątecznych z różnych instytucji, za które bardzo serdecznie dziękujemy. 



111



112

Podsumowanie roku……

Oprócz działalności merytorycznej w Gminnym Ośrodku Kultury  w Książkach odbywały się narady, spotkania, szkolenia, zebrania, sesje, posiedzenia komisji – łącznie odbyło 
się  ok. 50 Były to wynajmy nieodpłatne.   Wynajmów  odpłatnych było 34
Nieodpłatnie z pomieszczeń GOK korzysta Związek  Kombatantów RP oraz Byłych Więźniów Politycznych. Nieodpłatnie  z pomieszczeń korzysta KGW , Gminna Rada 
Kobiet , ZG OSP , oraz Klub Sportowy Zryw.
Zaplanowano dochody własne  w kwocie 9000,00–  wykonano  w wysokości 13.300,00 zł co stanowi  148% .
Gminny Ośrodek Kultury pozyskał również środki unijne składając  wniosek  w ramach  Małych Projektów  na realizację zadania  „  ZAKUP PRZENOŚNEJ SCENY ORAZ 
ŁAWEK DLA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  W KSIĄŻKACH  PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ” – kwota dofinansowania ze środków 
unijnych  – 13 854,00 zł całkowity koszt  24 344,98 zł. 

W ramach  prowadzonej  kawiarenki internetowej  mieszkańcy   mogli nieodpłatnie korzystać z   dostępu do Internetu.     

Wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w GOK, lub których  GOK był współorganizatorem  umieszczone są  na naszej stronie internetowej. Można znaleźć tam zarówno 
zdjęcia, filmy, informacje oraz   artykuły prasowe. Prowadzenie  strony internetowej przyczyniło się to do wzrostu rangi organizowanych imprez, udziału większej ilości 
uczestników oraz promocji naszej gminy nie tylko w kraju ale i za granicą.

Gminny Ośrodek Kultury w Książkach współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną, Kołami Gospodyń Wiejskich, z Ochotniczą Strażą Pożarną, Klubem Aktywnych Kobiet
w Łopatkach, Gminną Radą Kobiet oraz Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Książkach, z 73 Grupą Harcerską "Skarbiec" z Książek oraz Radami Sołeckimi.

Marianna Ciupak – dyrektor GOK
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XX FINAŁ WOŚP 
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Dnia 20.01.2012r.  uroczyście obchodzono
92 ROCZNICĘ POWROTU KSIĄZEK DO MACIERZY.

W Gminnym Ośrodku Kultury  odbyła się uroczysta akademia. Program artystyczny rozpoczęto 
polonezem, którego zatańczyli uczniowie kl. V. Naukę tańca poprowadziła Pani Anna 
Pawlikowska. Montaż słowno – muzyczny pt” ROK 1920,” w którym wystąpiła młodzież  ze 
szkolnego  kółka teatralnego, przygotowany został  przez Panią Marlenę Barszczewską .
W uroczystości uczestniczyli – Starosta Wabrzeski Krzysztof Maćkiewicz , zastępca 
Burmistrza  Wabrzeźna -  Wojciech Bereza  , Przewodnicząca Rady Gminy  w Książkach  
Anna Turbak , Wójt Gminy Książki  Jerzy Polcyn , młodzież szkolna, nauczyciele oraz 
mieszkańcy naszej gminy.
Uroczystościom towarzyszyła przygotowana  przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną 
Biblioteke Publiczną wystawa  literacka oraz dokumentacji dotycząca tych wydarzeń  
Materiały zostały udostępnione przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w 
Wąbrzeźnie, Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Gminny Ośrodek Kultury.  Cenne  materiały  
udostępnione zostały  ze zbiorów prywatnych  Państwa M.W. Deżakowskich z Książek . 

Po akademii  harcerze  wraz z Panem Starostą ,zastępcą Burmistrza oraz władzami Gminy 
Książki udali się do Grudziadza  gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze   na grobach gen.  

Stanisława Pruszyńskiego  i gen. Franciszka Zielińskiego
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29.01.2014r.

                         Wieczór kolęd i pastorałek 2012
Od 1987r. w każdą ostatnią niedzielę stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach 
odbywa się koncert kolęd i pastorałek. Koncert, pt. "PANIE ,TYLKO CIEBIE POTRZEBA 
DZIŚ NAM", który odbył się 29 stycznia był koncertem jubileuszowym. Kolędy i pastorałki 
rozbrzmiewały po raz 25. Koncert swoją obecnością uświetnili: Wójt Gminy Książki -     Jerzy 
Polcyn z małżonką, Ks. Kanonik Henryk Trąpczyśki - proboszcz parafii Książki oraz  Ks. 
Proboszcz Grzegorz Nadolny z Osieczka. Podczas koncertu zaśpiewał zespół "Książkowianka", 
zespół dziecięcy "Skowronki", wokalistki i wokaliści: Oliwia Kowalkowska, Karolina Węgrzyn, 
Martyna Ciupak, Karolina Polcyn, Nikola Fic, Irena i Dorota Angowska, Julia Skonieczna, 
Maciej Schroter oraz duet Jona Szmeichel (wokal) i Andrzej Nowak (akompaniament). Koncert 
zakończono uroczystą kolędą "Pójdźmy wszyscy do stajenki" którą zaśpiewali wszyscy 
wykonawcy wraz ze zgromadzoną publicznością. Na zakończenie Ks. Proboszcz Henryk 
Trąpczyński podziękował organizatorom za zorganizowanie koncertu.
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Pierwsze w nowym roku zajęcia Klubu Rękodzieła Artystycznego „Węzełek” 

Panie uczą się wyplatania z ratanu. Instruktażu udziela Pani Stanisława Polcyn 
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Pierwsze w nowym roku zajęcia cyrkowe 
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ZAŚLUBINY Z MORZEM

                                W dniu 10 lutego 2012r  delegacja z Gminy Książki  wraz z grupą  
dzieci  i młodzieży  oraz harcerzami  z 73 Drużyny Harcerskiej ”Skarbiec” z Książek  
z pocztem sztandarowym  uczestniczyli  w  uroczystości  upamiętniającej  92 rocznicę  
zaślubin Polski z  morzem.  Uroczystości  rozpoczęły się na rynku miejskim w Pucku. 
Następnie  w asyście Orkiestry i Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej 
nastąpił przemarsz do Fary  gdzie Metropolita Gdański ks. abp. Sławoj Leszek Głódź 
odprawił uroczystą mszę świętą .Główne uroczystości obchodów odbyły po 
zakończeniu mszy w puckim porcie. Po odegraniu Hymnu Kaszubskiego nastąpiła  
ceremonia wręczenia Pierścieni Hallera i krzyży „Pro Mari Nostro” nadanych przez 
Ligę Morską i Rzeczną.  Z pokładu śmigłowca Marynarki Wojennej na wody Zatoki 
Puckiej został złożony wieniec.  Uroczystości zakończyły  się  złożeniem kwiatów 
przy pomniku gen. J. Hallera., któremu w 1919 roku powierzono dowództwo Frontu 
Morskiego .Kwiaty złożyła również  delegacja z Książek .W drodze powrotnej 
uczestnicy zwiedzili okręt „Błyskawica” który  od 1976 roku pełni rolę okrętu-muzeum  
.
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Wywiad Pauliny Szulc (CWA) z Andrzejem Nowakiem (GOK Książki).

Małe miejscowości nie ograniczają, a mogą rozwijać - doskonałym przykładem na to, że nie trzeba uciekać do metropolii, by coś osiągnąć jest osoba Andrzeja Nowaka, pracownika 
Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach, m.in. inicjatora współpracy z "Projektorem" - Wolontariatem Studenckim.

P – Paulina Szulc (CWA)

A – Andrzej Nowak (GOK Książki)

P: Od kiedy pracujesz w GOK-u i co jest przedmiotem Twoich działań. 

A: Żeby odpowiedzieć na to pytanie trzeba sięgnąć daleko w moją przeszłość, czyli dojść do tego od czego się to wszystko zaczęło. W GOK-u działam od najmłodszych lat . Jeśli 
dobrze pamiętam wszystko zaczęło się od śpiewania w zespole dziecięcym "Skowronki", do którego zapisała mnie moja mama, później dodatkowe lekcje angielskiego organizowane w 
GOK-u, nauka gry na keyboardzie pod okiem Pana Marka Jedamskiego, granie z zespołem "Skowronki", z czasem praca z wokalistkami - Żanetą Grygielewicz, Joną Szmeichel, Anną 
Nowak, zespołami Niegrzeczne Aniołki, Trio. Nie obyło się też bez występów na Wąbrzeskich przeglądach piosenki religijnej - Sakrosong, do których przygotowaliśmy się także przy 
Gminnym Ośrodku Kultury. W międzyczasie udzielałem się także jako wolontariusz w Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Gminy Książki, które współpracowało z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury. Tam właśnie stawiałem swoje pierwsze kroki w pisaniu projektów o dofinansowania oraz tworzeniu stron internetowych za co do dzisiaj jestem wdzięczny moim 
mentorom - Marcinowi Jasińskiemu (strony internetowe) oraz Grzegorzowi Banasiowi, Bogumile Ulikowskiej i mojej kuzynce - Monice Rodzik, z którymi składałem pierwsze 
wnioski o dofinansowania. Bez wątpienia największy wpływ na to jak kształtowało się moje podejście do działania w kulturze miała Pani Marianna Ciupak - Dyrektor GOK. To 
dzięki niej rozwija się Gminny Ośrodek Kultury a jednocześnie otwierają się nowe możliwości rozwoju dla takich osób jak ja - osób chcących robić coś nie tylko dla siebie ale też dla 
innych a niekoniecznie mających środki na np. zakup instrumentów. Bardzo dobrze wpłynęło na mnie też to, że Pani dyrektor zgadzała się na większość moich pomysłów, nawet 
takich, które pokazywały mi, że nie do końca jestem przygotowany np. do organizacji imprez. Miałem dzięki temu szansę uczyć się na własnych błędach. 

Na chwilę obecną mam podpisaną z GOK-iem umowę o dzieło. Do moich obowiązków należą - tworzenie strony internetowej GOK, materiałów multimedialnych takich jak filmy, 
reportaże czy też artykuły. Często jednak wykraczam poza moje obowiązki wynikające z umowy - tzn. nadal pracuję z zespołami, przygotowuję podkłady muzyczne, przekazuję 
swoje umiejętności innym. Wychodzę z założenia, że talent nie kończy się gdy posiądzie się już wszystkie umiejętności z danej dziedziny, talent zaczyna się wtedy, gdy te 
umiejętności zaczynamy przekazywać innym. 

P: Przypuszczam, że PROJEKTOR znalazł się w Książkach dzięki Tobie - opowiedz jak się znalazłeś w tym wolontariacie, jakie Ty projekty przeprowadzałeś. 

A: Po części jest to prawda - to ja zaproponowałem Pani Dyrektor GOK współpracę z programem PROJEKTOR - Wolontariat Studencki. Moja przygoda z programem projektor 
zaczęła się dość niepewnie, około rok temu. Koleżanka ze studiów zaproponowała mi, że skoro tyle działam w swoim środowisku, to może byłbym zainteresowany wolontariatem 
studenckim, w którym ona działa. Zaprosiła mnie na jedno ze spotkań promocyjnych, które prowadziła na moim wydziale Pani Magdalena Jasińska - Regionalny Koordynator 
Programu na rejon toruński. O pierwszym terminie spotkania kompletnie zapomniałem, udałem się dopiero w drugim terminie. Po spotkaniu zostawiłem swoje dane jednak 
podchodziłem bardzo sceptycznie do projektów realizowanych przez studentów - wolontariuszy. Główne pytanie jakie sobie zadawałem to to czy można zrealizować fajny projekt 
dla dzieciaków i młodzieży, trwający 5 dni mając do wydania tylko 150 zł? Wydawało mi się to nie możliwe. Stwierdziłem jednak, że jest to swego rodzaju wyzwanie, które można 
podjąć i warto było. Tak jak wspomniałem kilka dni później zaproponowałem Pani Mariannie Ciupak współpracę z Projektorem. Jeśli chodzi o moje własne projekty to zrealizowałem 
tylko jeden projekt mający na celu odciągnąć dzieci i młodzież od komputera i pokazać, że gry towarzyskie są dużo fajniejsze niż ich komputerowe odpowiedniki. W ramach projektu 
zakupione zostały gry towarzyskie, które zostały przekazane GOK-owi po zakończeniu projektu i do dzisiaj są bardzo często wykorzystywane przez dzieci i młodzież. Musze też 
wspomnieć, że jako inicjator współpracy z projektorem staram się być na wszystkich zajęciach realizowanych w ramach programu w GOK-u. 
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W sumie uczestniczyłem już w 12 projektach. 

P: Opowiedz o dotychczasowych projektach w Książkach. 

A: Dotychczas w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach zostało zrealizowanych 12 projektów. Pierwszy projekt odbył się w lipcu ubiegłego roku a na chwilę obecną realizowane 
są dwa duże projekty. Najważniejsze we współpracy z Projektorem jest to, że zajęcia oferowane przez studentów są bardzo różnorodne i tak też było w przypadku projektów 
realizowanych w Książkach. Dzieci uczyły się nie tylko jak kreatywnie spędzać czas ale także zupełnie za darmo zaznajomiły się z podstawami języka włoskiego, tańca ulicznego, 
tańca irlandzkiego. Dzieci i młodzież wiedzą już także jak działa giełda papierów wartościowych. Zajęcia są nie tylko ciekawe ale także bardzo rozwijające i przede wszystkim - 
darmowe. Często studenci nawet nie zdają sobie sprawy jak wiele radości dają dzieciakom i młodzieży, dla których przygotowują zajęcia. 

P: Jesteś studentem pedagogiki, bardzo angażujesz się w pracę z dziećmi - to trochę niecodzienny wybór życiowej drogi przez mężczyznę, skąd tyle pasji w pracy z dziećmi? 

A: Może nie tyle z dziećmi co z młodzieżą. Od kiedy działam w GOK-u niezwykle ważne stały się dla mnie kontakty z młodzieżą. Aby jeszcze bardziej zrozumieć to jak postępują 
ludzie młodzi i dlaczego tak postępują wybrałem właśnie studia związane z pedagogiką. Początkowo chciałem studiować animację społeczno - kulturową na którą jednak się nie 
zdecydowałem ze względu na to, że studiując w Warszawie nie miałbym możliwości działania przy GOK-u w Książkach. Przez pół roku studiowałem edukację dorosłych, na chwilę 
obecną studiuję pedagogikę medialną. Większość doświadczenia zdobywam jednak w pracy z młodzieżą w GOK-u a nie na studiach. Studia przekazują wiedzę teoretyczną, która nie 
jest w stanie zastąpić praktyki a jedynie ją dopełnia. Tak naprawdę moje studia idealnie odzwierciedlają moje zainteresowania - z jednej strony pedagogika czyli praca z dziećmi i 
młodzieżą, z drugiej media i to jak wpływają one na kształtowanie się światopoglądu. 

P: Nie brakuje Ci czasem do nich cierpliwości - z tym właśnie wiążesz swoją przyszłość? 

A: Bez wątpienia moją wymarzoną pracą byłaby praca w ośrodku kultury. Pytasz czy mam cierpliwość do młodzieży. Ja w młodzieży widzę potencjał, często nawet wtedy, kiedy 
młodzież sama tego nie widzi. Do tego nie potrzeba cierpliwości a bardziej umiejętności zachęcenia młodzieży do odkrywania w sobie tych pokładów talentów, które w nich drzemią i 
tworzenia warunków do tego aby te umiejętności rozwijać. Staram się robić to jak najlepiej tylko umiem i daje mi to wiele satysfakcji. Taki przykład z życia - niedawno napisała do 
mnie jedna z dziewczyn, gimnazjalistek, z którą od około pół roku współpracuję, że bardzo się zdziwiła gdy zorientowała się, że jest rozpoznawalna dzięki temu co robi w GOK-u i 
że bardzo pozytywnie to na nią wpłynęło. Sprawia mi wielką radość to, że dzięki temu, że odkryłem w kimś talent, z którego może nawet on sam sobie nie zdawał sprawy, ktoś 
zaczyna być rozpoznawany i dzięki temu dalej chce się rozwijać. 

P: Co poza Projektorem, GOK oferuje najmłodszym? 

A: Gdybym miał odpowiedzieć w pełni treściwie na to pytanie pewnie nie starczyłoby na to miejsca w tym artykule. Prawdopodobnie jesteśmy jedną z niewielu wiejskich placówek, 
które praktycznie codziennie prowadzą jakieś zajęcia dla dzieci i młodzieży i to nie tylko od poniedziałku do piątku ale także w soboty i bardzo często w niedziele. GOK stwarza 
praktycznie nieograniczone możliwości w rozwijaniu się w różnych kierunkach - od zespołów, nauki gry na gitarze, zajęć plastycznych, nauki gry na keyboardzie po rozwijanie 
swoich umiejętności dziennikarskich czy też naukę tradycyjnych metod wyplatania z różnych materiałów takich jak ratan, wiklina. Aktywnie współpracujemy także ze szkoła 
podstawową. Pełną ofertę zajęć można znaleźć w dziale aktualności, kalendarz oraz koła i zespoły na naszej stronie internetowej (www.gokksiazki.neostrada.pl). Oczywiście jeśli 
ktoś chciałby aby zorganizowane były zajęcia, których nie ma w naszej ofercie może to zgłosić w GOK-u a my postaramy się zrobić wszystko aby takie zajęcia zorganizować czy też 
zawiązać jakąś konkretną grupę. Tak było chociażby w przypadku zajęć z nauki gry na gitarze. Przeprowadziliśmy w gimnazjum ankietę, z której wynikało, że młodzieży brakuje 
takich właśnie zajęć więc zorganizowaliśmy je przy pomocy Pana Mariusza Keslera. 

P: Oferta GOK-u jest dość szeroka, ale czy Twoim zdaniem taka malutka miejscowość nie jest ograniczeniem dla dzieci i młodzieży - czy w małych miejscowość można się rozwijać? 

A: Nigdy ograniczeniem nie jest miejsce, wręcz przeciwnie - im mniejsza społeczność tym łatwiej jest się zintegrować w dobrym działaniu. Ograniczeniem możemy być jedynie my 

http://www.gokksiazki.neostrada.pl/
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sami. Trzeba to rozpatrzyć zarówno pod kątem organizatorów zajęć jak i rodziców i samych dzieci. Przykład? Chociażby Książki - niby mała społeczność a dzieje się u nas dużo 
więcej niż w niektórych większych miejscowościach. Głównym problemem jest to, czy dana miejscowość chce się rozwijać kulturalnie. Jeśli będzie chciała i znajdzie dobrego, 
kreatywnego zarządcę kultury to droga do dobrych działań stoi otworem. Trzeba pamiętać także, że dobry zarządca kultury to tylko pół sukcesu - potrzebni są jeszcze aktywni 
ludzie, którzy nie będą chcieli przychodzić na gotowe imprezy czy też działania ale włożą trochę pracy i serca w ich organizację. Podejrzewam, że nie ma nic bardziej budującego dla 
zarządcy kultury jak widok zintegrowanej społeczności działającej dla dobra wspólnego. Często ludzie nie mają świadomości tego, jak bardzo demotywujące jest to, gdy przyjdą na 
imprezę, do której nie przyłożyli palca i zaczynają narzekać. Wracając jednak do tego, czy można się rozwijać w tak małych miejscowościach jak Książki - oczywiście, można i ja 
chyba jestem najlepszym tego przykładem. Bardzo dużą rolę odgrywają tutaj rodzice, bo to rodzic dowiaduje się jaką ofertę przygotował dla jego dziecka ośrodek kultury i to od 
rodzica zależy czy pośle dziecko na zajęcia czy pozwoli mu siedzieć, często bezczynnie w domu. To rodzic decyduje czy dziecko pozna kulturę czy nie, czy będzie w niej aktywnie 
uczestniczyło. Cały problem polega na tym, że od takiego rodzica posyłającego dziecko na dane zajęcia wymaga się pewnej aktywności. Na przykład - chcemy, żeby nasze dziecko się 
rozwijało kulturowo więc posyłamy je do kina ale efekt będzie zdecydowanie lepszy, gdy my też udamy się na dany seans. 

P: Jakie są planowane działania projektorowe w niedalekiej przyszłości? 

A: Mamy nadzieję, że współpraca między GOK-iem a akcją PROJEKTOR - Wolontariat Studencki będzie dalej się rozwijała. Wielkimi krokami zbliżają się wakacje a więc czas 
projektów pięciodniowych, mam nadzieję, że w GOK-u odbędzie się takich projektów co najmniej kilka i że studenci będą wyjeżdżali od nas tak samo zadowoleni jak zawsze a dzieci 
będą szczęśliwe uczęszczając na tak ciekawe zajęcia jakie są im proponowane. 

P: Wąbrzeźno zazdrości Projektora Książkom - czy możesz powiedzieć, dlaczego nie ma możliwości aktywnego działania w Wąbrzeźnie? 

A: Trzeba pamiętać o tym, że zajęcia w Książkach to nie tylko Projektor. Zajęcia projektorowe stanowią jedynie pewną część oferty przygotowanej przez GOK i jego pracowników. 
Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie ponieważ nie znam społeczności Wąbrzeźna. Patrząc jednak na działania realizowane w całej Polsce odnoszę wrażenie, że im większa 
społeczność tym więcej wymaga się od działaczy kultury ale jednocześnie tym mniej społeczność ta angażuje się w działania a w szczególności w ich organizację. Mam nadzieję, że 
pod tym względem niedługo wiele będzie się zmieniać i nowe pokolenie, które zaczyna wchodzić w okres organizacji życia społecznego zacznie kłaść większy nacisk na integrację w 
działaniu niż na integrację w bezczynności. 

P: Co możesz uznać za swój największy sukces? 

A: Właściwie dwie rzeczy - pierwsza to wszystkie osoby, w których udało mi się odkryć czy też pomóc rozwinąć talent i które są z tego powodu szczęśliwe i talent ten rozwijają 
pokazując się szerszej publiczności. Drugi - to że ktoś chce robić ze mną wywiad :) Jest jeszcze jedna rzecz, do której dążę - integracja skłóconej społeczności i pokazanie ludziom, że 
kłócąc się nic nie osiągają. Tylko w zgodzie można stworzyć nową, dobrą jakość. 
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BAL  KARNAWAŁOWY
Ferie w Gminnym Ośrodku Kultury rozpoczęły się  karnawałowym balem 
przebierańców. Bal odbył się w niedzielę  12 lutego 2012r.  Mimo mroźnej pogody na 
bal przybyło ok.40 dzieci. Dzieci były bardzo aktywne i  świetnie się bawiły . Brały 
udział w licznych  zabawach i konkursach .Jak zwykle najwięcej radości przyniósł 
taniec  z miotłom oraz balonami. 
Wszystkie dzieci otrzymały słodycze.
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Oprócz  realizowanego  projektu INSPIRACJA-KREACJA-AKCJA     w 
ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR - 
wolontariat studencki ciekawe zajęcia z dziećmi i młodzieżą pn „WEHIKUŁ 
CZASU” przeprowadziła 9-osobowa  grupa gimnazjalistów  z Książek.
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16 LUTY 2014R. 

– SPOTKANIE NOWOROCZNE W BLIZIENKU 
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18 luty 2014r.

Spotkanie Noworoczne w Łopatkach 
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       „Nauka nie poszła w las”
 – tak śmiało można powiedzieć o  uczestnikach wakacyjnych projektów realizowanych w 2011r.  W wakacje w GOK w Książkach  realizowane były dwa 

projekty ze środków unijnych – „Wakacyjne wakacje od juniora do seniora „ oraz „Wikliniarstwo i florystyka szansą na atrakcyjny zawód”  . Uczestnicy projektów 
zadeklarowali, że  zdobytą wiedzę i umiejętności będą przekazywać  w ramach zajęć prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach.  W ramach współpracy 
ze szkołą Podstawową w Książkach od października 2011 r w GOK prowadzone są w każdy poniedziałek  zajęcia plastyczne  . W  zajęciach uczestniczą dzieci kl. III 
wraz z opiekunką Panią Urszulą Zakrawacz, uczestniczką projektu „ Edukacyjne wakacje od juniora do seniora” . Dzieci podczas zajęć wykonały techniką decoupage  
upominki mikołajkowe oraz świąteczne. Również   wykonały ozdoby świąteczne.   Panie z Klubu rękodzieła artystycznego” Węzełek „ które  brały udział w obydwu 
projektach także  przekazują  swoją wiedzę i umiejętności na zajęciach  klubu. Również wykonały  upominki  oraz ozdoby  świąteczne.  Zorganizowany został  
kiermasz świąteczny , na którym  uczyły   jak wykonać  upominki i dekoracje świąteczne. Obecnie  Panie spotykają się  ażeby nauczyć się  wyplatania  z ratanu. 
Fachową wiedzą służy Pani  Stanisława Polcyn.
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KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 
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21 kwiecień 2014r

Inspiracja - Kreacja - Akcja. Relacja z podsumowania w klubie studenckim 
"OdNowa"
W dniach od 13 lutego do 21 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach odbywały się dwa projekty z 
cyklu Inspiracja - Kreacja - Akcja. Ośrodek w Książkach był jedną z pięciu instytucji biorących udział w programie. 
W ramach działań w GOK - u odbyło się 12 spotkań warsztatowych prowadzonych przez studentów, w których 
uczestniczyły dzieci z gminy Książki - po 6 spotkań w ramach każdego z projektów. Studenci podczas zajęć 
przekazywali dzieciom wiedzę m.in. o dziennikarstwie, tworzeniu reportaży, fotografii oraz powstawaniu gazety. 
Pomogli także dzieciom na nowo odkrywać lokalną historię.

Dnia 21 kwietnia dzieci wraz z opiekunami udali się do toruńskiego Studenckiego Klubu Pracy Twórczej „OD 
NOWA” aby wraz ze studentami prowadzącymi zajęcia zaprezentować przygotowane przez siebie w ramach projektu 

materiały – zdjęcia, filmy, przedstawienia teatralne połączone z formami multimedialnymi. W podsumowaniu uczestniczyły także dzieci i młodzież z innych 
miejscowości biorących udział w projekcie – z Gostycyna, Unisławia, Złotorii oraz Gniewkowa. Podczas spotkania dzieci miały okazję nie tylko zapoznać się z 
prezentacjami przygotowanymi przez inne miejscowości ale spotkały się także z wolontariuszami, którzy już wcześniej prowadzili zajęcia w Książkach. Dzieci 

poznały także Magdę i Damiana Jasińskich – koordynatorów akcji PROJEKTOR – Wolontariat 
Studencki rejonu toruńsko – bydgoskiego.

Dzieciom z Książek należy się szczególna pochwała za perfekcyjne zaprezentowanie się na scenie 
mimo stosunkowo krótkiego czasu, jaki miały na przygotowanie się do występu. Po zakończeniu 
swoich prezentacji dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach złożyły podziękowania na ręce 
Pani Magdy Jasińskiej oraz studentów prowadzących zajęcia w GOK w Książkach.
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Po zakończeniu wszystkich prezentacji studenci – wolontariusze programu Projektor podziękowali Magdzie i Damianowi Jasińskim za zainicjowanie akcji oraz 
koordynację programu wręczając kwiaty oraz odśpiewując sto lat z okazji roku od rozpoczęcia współpracy Torunia z programem Projektor.

Uwieńczeniem spotkania była wspólna fotografia wykonana 
przed klubem studenckim „Od Nowa”. Dzieci były 
zachwycone wyjazdem i cieszyły się z możliwości spotkania 
z koordynatorami akcji oraz ze studentami – 
wolontariuszami.

Wszystkie materiały przygotowane przez dzieci – serwis 
informacyjny, komiks, gazetę oraz zdjęcia uczuć można 
znaleźć na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Książkach w dziale zrealizowane projekty. Warto 
zajrzeć także do działu galerie zdjęć, w którym można 
obejrzeć fotorelację z projektów dzień po dniu oraz film 
nakręcony podczas gali zakończenia programu Inspiracja – 
Kreacja – Akcja w Toruniu.

Autor: Andrzej Nowak - administrator strony GOK Książki

http://www.gokksiazki.pl/projekty_zrealizowane.html
http://www.gokksiazki.pl/projekty_zrealizowane.html
http://www.gokksiazki.pl/projekty_zrealizowane.html
http://www.gokksiazki.pl/galeria.html
http://www.gokksiazki.pl/galeria.html
http://www.gokksiazki.pl/galeria.html
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KOMIKS  WYKONANY PRZEZ UCZESTNIKÓW  INSPIRACJA - KREACJA – AKCJA
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ZDJĘCIA UCZUĆ

wykonane podczas  projektu INSPIRACJA - KREACJA – AKCJA
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UROCZYSTOŚĆ RELIGIJNO-PATRIOTYCZNA
W dniu 27 kwietnia 2012r. przy pomniku ofiar dwóch totalitaryzmów w miejscowości Książki – Brudzawki odbyła się  pod patronatem ministra  Jana 
Stanisława Ciechanowskiego uroczystość  religijno-patriotyczna upamiętniającą 72 rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 2 rocznicę katastrofy smoleńskiej .  
W uroczystości uczestniczył w imieniu Ministra obrony Narodowej płk Jacek Treichel.  Urząd do  Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  
reprezentował  dyrektor Departamentu Jacek Dziuba ,  IPN –  dr  hab. Mirosław Golon, Wice Marszałek Senatu Jan Wyrowiński , Senator Michał 
Wojtczak oraz przedstawiciele władz województwa i powiatu , kadra oficerska , żołnierze, reprezentanci  rodzin katyńskich , szkoły oraz  mieszkańcy 
Gminy.
Mszy Świętej przewodniczył ks. kanonik płk Zenon Surma, słowo boże wygłosił ks. dr Jan Kalinowski.
Po uroczystej mszy św.  złożone zostały pod pomnikiem pomordowanych  wieńce i wiązanki kwiatów. Zapalono znicze pod dębami upamiętniającymi  ofiary  
zbrodni katyńskiej  oraz katastrofy smoleńskiej. Podczas uroczystości  posadzono kolejny dąb ku czci ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego  kapelana Rodzin 
Katyńskich.  
Na zakończenie uroczystości  V-ce  Marszałek  Senatu  Jan Wyrowiński wręczył Wójtowi Gminy Książki  Jerzemu Polcynowi  medal „Dobro 
Rzeczypospolitej Najwyższym Prawem”  przyznany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej  jako wyraz uznania za dotychczas podejmowane inicjatywy.
Asystę honorowa uroczystości zapewniła kompania honorowa 3 Pułku Drogowo-Mostowego oraz orkiestra wojskowa z Torunia.
Uroczystościom towarzyszyła  wystawa  :
-„KATYŃ –PAMIĘTAMY”
-„ II ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ”

- Wystawa prac konkursowych
„LOSY CICHYCH BOHATERÓW „TAMTYCH DNI”POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ I SOWIECKĄ WRZESIEŃ 1939 – MAJ 1945 W MOIM 
REGIONIE”przygotowana wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną . Materiały na wystawę udostępnione zostały  przez Muzeum Wojsk Lądowych w 
Bydgoszczy, Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wąbrzeźnie, Jerzego Polcyna – Wójta Gminy Książki ,Gminną Bibliotekę Publiczną W 
Książkach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Książkach.
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W dniu tym dokonano podsumowania konkursu historycznego ”LOSY CICHYCH BOHATERÓW „TAMTYCH DNI”POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ I 
SOWIECKĄ WRZESIEŃ 1939 – MAJ 1945 W MOIM REGIONIE”

Organizatorem konkursu  był Wójt Gminy Książki.
Patronat nad konkursem objęli :
Wojewoda Kujawsko – Pomorski oraz Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty
Współorganizatorami konkursu :
Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku i w Bydgoszczy



Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Gminny Ośrodek Kultury w Książkach 

Prace oceniała Komisja w składzie:
1.  dr Teresa Maresz -Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy -Przewodnicząca 
2. dr hab. Sławomir Zonenberg -Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - członek
3. dr Tomasz Ceran- Instytut Pamięci Narodowej w Bydgoszczy-członek 
4. dr Anna Popielarczyk – Pałęga - Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy- członek

Na konkurs wpłynęło 46 prac w tym 2 prace  w formie prezentacji multimedialnej.
SZKOŁY  PODSTAWOWE
I miejsce  Wiktor Ratajczak  (Mamlicz)
II miejsce Hubert Tomasiewicz (Włocławek)
III miejsce Małgorzata Witkowska (Jarantowice)
Wyróżnienie:
1. Aneta Kobierska (Książki)
2. Bartłomiej Kozikowski (Szabda)
GIMNAZJUM        
I miejsce Edyta Ziorkowska (Wąbrzeźno)
II miejsce Jan Skrzynecki (Bydgoszcz)
III miejsce Mikołaj Gomółka ( Nowe)
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
I miejsce Magdalena Chojnicka (Lipno)
II miejsce Ariel Wiśniewski (Lipno)
III miejsce Maria Strulak (Lipno)
III miejsce Michał Ziemiński (Lipno)
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W podsumowaniu konkursu uczestniczył rektor  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. dr hab. inż. Józef Kubik oraz prorektor ds. .Organizacji i 
Rozwoju dr hab. Bernard Mendlik, prof. nadzw  UKW.  Uniwersytet Mikołaja Kopernika reprezentował  dr hab. Mirosław Golon, prof. UMK, Wojewodę 
Kujawsko – pomorskiego oraz Kujawsko – Pomorskiego  Kuratora Oświaty  Andrzej Siemianowski Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty.

Nagrodzeni oraz wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe  książki  w których  zamieszczone zostały   nagrodzone  prace . Wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie.
Sponsorami konkursu byli -  Nowa Energia w Gdyni oraz Green Bear Corporation Poland  z  Warszawy.
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3 MAJA  2014R. 

Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w kościele parafialnym  pw. Trójcy Świętej w 
Ksiazkach  odprawiona została msza sw. w intencji Ojczyzny podczas której 
zaśpiewał zespół „Książkowianka”  Następnie w Gminnym Ośrodku Kultury  odbyła 
się uroczysta akademia. W programie okolicznościowym wystąpiła młodzież z 
Gimnazjum w Książkach.
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11 MAJA - WYSTAWA – „KSIĄŻKA PAMIĘCIĄ LUDZKOŚCI”
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OBCHODY DNIA MATKI 

Mamy z Gminy Książki bardzo uroczyście obchodziły swoje święto,  Dzień Matki. 
Przy kawie i ciastku spotkały się w Gminnym Ośrodku Kultury  już23 maja 2012r a z 
okolicznościowym programem artystycznym wystąpiły dzieci z miejscowego przedszkola. 
Jeszcze nigdy nie gościliśmy na naszej scenie tak dużej liczby  tak utalentowanych artystów. 
Wystąpiło ponad 100 dzieci . Były inscenizacje, piosenki i tańce a w oczach mam łzy 
wzruszenia. 

27 maja , 30 osobowa grupa skorzystała z zaproszenia Centrum Kultury - Teatr  w 
Grudziądzu oraz Stowarzyszenia   Rodzin Katolickich  i uczestniczyła z okazji Dnia Matki     
w koncercie Studia Piosenki Zbigniewa Poliszczuka. Spotkanie zakończyło się słodkim 
poczęstunkiem.
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Dzień Dziecka w Książkach 
. 

2 czerwca  2012r.  Gminny Ośrodek Kultury  zaprosił wspólnie  Gminną Biblioteką 
Publiczną  w Książkach dzieci i młodzież na imprezę z okazji Dnia Dziecka. 
.Imprezę zaplanowano w parku przy GOK, ale ze względy na deszczową  pogodę  
odbyła się na sali. Chętnych dzieci nie brakowało. Były gry, zabawy, konkursy.  
Jak zwykle największym powodzeniem cieszył się dmuchany zamek oraz 
trampolina. 
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Dzień  Dziecka w Łopatkach  i Blizienku 
W dniu 08 czerwca 2012r. Rady Sołeckie ze Szczuplinek i Łopatek  przygotowały   dla 
mam i ich pociech wspólną imprezę  z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Uroczystość 
odbyła się   w świetlicy wiejskiej w Łopatkach . 
09 czerwca 2012r Rada Sołecka w Blizienku  zorganizowała imprezę  z okazji Dnia 
Dziecka dla najmłodszych mieszkańców swej miejscowości. Chociaż imprezy były nieco 
spóźnione ale  warto było czekać ponieważ  Sołtysi  wraz z Radami  Sołeckimi  i 
aktywnymi rodzicami   zadbali  ażeby  dzień ten dzieci zapamiętały na długo.  Wszystkie 
dzieci otrzymały słodycze  , mamy upiekły smaczne  ciasto , tatusiowie smaczne kiełbaski  
a pracownicy Gminnego Ośrodka zadbali ażeby nikt w tym dniu się  nie nudził.  Były gry, 
zabawy i konkursy .Jak zwykle największym powodzeniem cieszył się dmuchany zamek 
oraz trampolina. 
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Blizienko
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16 czerwiec 2012r

Klub Rękodzieła Artystycznego „WĘZEŁEK”  reprezentował Gminę Książki na Jarmarku Ciechocińskim
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Kilka słów o poszukiwaniu nowych dróg rozwoju osobistego.
Pisząc ten felieton znajduję się w pociągu. Wracam z trzydniowej konferencji HotZlot organizowanej przez redakcję 
portalu dobreprogramy.pl dla jego użytkowników. Konferencja jest organizowana corocznie od 6-ciu lat i ma charakter 
ogólnopolski. W tym roku w spotkaniu uczestniczyło 160 osób wyłonionych w ramach losowania spośród użytkowników 
portalu. Zostałem zaproszony na konferencje bez losowania dlatego, że od pewnego czasu prowadzę bloga w ramach 
serwisu organizującego zlot. Uczestnictwo w konferencji zmotywowało mnie do stworzenia felietonu, który właśnie 
czytasz a który chciałbym poświęcić poszukiwaniu nowych dróg rozwoju osobistego.

Żyjemy w czasach, w których bardzo ważną rzeczą jest rozwój osobisty. Polega on nie tylko na rozwijaniu swoich pasji ale 
także na poszerzaniu horyzontów, poznawaniu nowych ludzi oraz stwarzaniu sobie możliwości do dalszego rozwoju. 
Dlaczego jest to takie ważne i dlaczego już w najmłodszych latach powinno się na to zwrócić szczególną uwagę? Mam 
wielu znajomych, którzy kończą studia na różnych kierunkach i niestety często mają problem ze znalezieniem pracy. Wbrew 
pozorom nie wynika to wcale z wysokiego poziomu bezrobocia czy też z małej ilości miejsc pracy. Bez wątpienia są to 
problemy, z którymi boryka się nasz kraj jednak bardzo często dzieje się tak, że osoby kończące studia nie mają nic poza 
dyplomem. Pod określeniem „nic” kryją się przede wszystkim dodatkowe kursy, praktyka, zaświadczenia o pracy w formie 
wolontariusza i znajomości. Obecnie pracodawcy poszukujący pracowników, którzy będą mieli bardzo dobre wynagrodzenie 
nie patrzą tyle na ukończone studia (choć jest to ważne) co na konkretne umiejętności. Te natomiast zdobywa się przede 
wszystkim na drodze praktyki. Często z rozmów z osobami, które w życiu coś osiągnęły wynika, że albo nie podchodziły do 
studiów, albo ich nie ukończyły. Przykładów można mnożyć bardzo wiele. Takimi osobami są m.in. Bill Gates czy Steve 
Jobs. Jest też wiele osób, które znam osobiście. Oczywiście nie jest tak, że osoby te nie robiły nic w życiu i wszystko „zostało 
im dane”. Przytoczone przeze mnie przykłady skupiały się na rozwijaniu swoich pasji i tym czego dotyczy ten felieton – 
poszukiwaniu nowych dróg rozwoju osobistego. Bardzo ważne jest to aby wiedzieć, czego się chce od życia. Cel ten nie musi 
być bardzo mocno sprecyzowany trzeba jednak robić wszystko aby go osiągnąć nawet jeśli jest to bardzo czaso i 
pracochłonne i nie otrzymuje się za to wynagrodzenia. Brak wynagrodzenia nie zawsze oznacza brak profitów. Podam dwa 
przykłady, z którymi stykam się w swoim życiu. Przykład pierwszy to prowadzenie bloga na portalu dobreprogramy.pl. 
Oczywiście za tworzenie wpisów nikt mi nie płaci jednak dzięki temu, że prowadzę bloga miałem możliwość uczestniczenia 
w HotZlocie co wiązało się z trzydniowym zakwaterowaniem w luksusowych warunkach w Zamku na skale, w 
miejsocwości Lądek – Zdroj. Otrzymałem także wiele gadżetów promocyjnych tj. plecak na laptopa, kilka pendrive’ów, 
smyczek, programy i gry oraz innych cennych rzeczy. Miałem też możliwość poznania bardzo ciekawych osób z takich firm 
jak Microsoft, Intel, Samsung, Transcendent, GG Network, Opera i przede wszystkim redakcję serwisu dobreprogramy.pl. Z 
każdym można było osobiście porozmawiać, wymienić się spostrzeżeniami i to nie tylko na panelach dyskusyjnych ale także 
w rozmowie face to face. Nie tylko dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy i miałem okazję przetestować urządzenia, 
które jeszcze nie są na rynku ale także zorientowałem się jak przebiega proces rekrutacji w wyżej wymienionych firmach co 
pokazało mi nowe perspektywy rozwoju. Mimo tego, że nie było zbyt wiele wolnego czasu organizatorzy przygotowali 
imprezę dla uczestników, podczas której można było się wyszaleć i zintegrować nie tylko z uczestnikami ale także z 
osobistościami z wyżej wymienionych firm. Drugi przykład, który chciałem przytoczyć to działalność w akcji „Projektor – 
Wolontariat Studencki”. Tutaj także jak sama nazwa wskazuje działamy w formie wolontariusza a co się z tym wiąże za 
naszą pracę nie otrzymujemy wynagrodzenia. Dzięki tej formie działalności możemy za darmo zwiedzić wiele miejsc w 
Polsce, poznać nowych ludzi i cieszyć się nowymi doświadczeniami. Co więcej – otrzymujemy na każdy projekt poza 
wyżywieniem i noclegiem 150 zł na zakupy związane z realizowanym projektem czyli np. realizując projekt o grach 
komputerowych możemy zakupić parę tytułów, które będziemy na naszych zajęciach prezentować. Oczywiście wszystkie 
zakupione przez nas rzeczy po zakończeniu projektu pozostają nasze. Poza tym zajęcia, które prowadzimy są bardzo 
rozwijające nie tylko dla ich uczestników ale także dla nas samych.

Przykładów takich akcji jest bardzo dużo i każda z nich jest rozwijająca. Każda może nam także otworzyć nowe drogi 
rozwoju. W dobie Internetu nie jest także problemem znalezienie odpowiadających naszym potrzebom szkoleń, spotkań, 
akcji i tym podobnych. Mam nadzieję, że przekonałem kogokolwiek do uczestnictwa w takich działaniach i że być może 
ktoś dzięki przeczytaniu tego felietonu znajdzie swoje nowe drogi rozwoju osobistego. 

Autor: Andrzej Nowak - Moderator strony Gminnego Ośrodka Kultury

http://www.dobreprogramy.pl/
http://www.dobreprogramy.pl/
http://www.dobreprogramy.pl/
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22 czerwiec 2014r.

Zakończenie zajęć plastycznych

Dobiegły końca  zajęcia edukacyjne z dziedziny plastyki które były prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach  w roku szkolnym 2011/12, w ramach współpracy 
ze Szkołą Podstawową. Zajęcia prowadzone były  z inicjatywy Pani Urszuli Zakrawacz  nauczycielki tut. Szkoły, która współpracuje  z naszą  instytucją kultury od wielu 

lat.  Niemalże  w każdy  poniedziałek  uczniowie kl. III uczestniczyli   w  różnorodnych zajęciach  plastycznych. Uczyli się wykonywania kwiatów z bibuły, ozdób 
świątecznych , laurek okolicznościowych , decupage.  Cykl zajęć zakończył się   wykonywaniem  figurek z gliny oraz nauką  pracy na kole garncarskim .  Podczas zajęć każde 

dziecko wykonało figurkę  oraz  wazon lub  miseczkę na kole garncarskim.  Pracy na kole  uczyła Pani Marta Lisińska, która  nauczyła się tej sztuki podczas  odbywania 
stażu w GOK. Zawsze chętnie  dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami.  Wszystkie zajęcia  w których uczestniczyły dzieci były bardzo twórcze.  
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                            24 czerwiec 2014r.
Powitanie wakacji w Zaskoczu

Od wielu lat  Rada Sołecka w Zaskoczu   organizuje  w miesiącach letnich imprezę  dla dzieci i 
młodzieży ze swojego sołectwa . Taką też imprezę zorganizowała dnia  24 czerwca 2012r.Jak 

zwykle  imprezę przygotowano we współpracy z rodzicami, których podczas imprezy nie 
zabrakło.

Oprócz słodkiego poczęstunku  były pieczone kiełbaski a dodatkowo dzieci otrzymały paczki ze 
słodyczami. GOK zadbał  ażeby nikt się w tym dniu nie nudził.
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PIEŚNI I PIOSENKI Z REPERUARU ANNU GERMAN 
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28 czerwiec 2012r. 

PIEŚNI I ROMANSE Z REPERTUARU ANNY GERMAN

Wystąpili soliści Narodowej Filharmonii w Kijowie:
Natalia Kovalenko (sopran) ,Wiktoria Rożkowska(sopran)
Ilona Shulak fortepian), Sergii Karas(skrzypce)
Koncert na długo pozostanie w pamięci tych, którzy na nim byli. Artyści zaprezentowali piosenki     
z repertuaru Anny German, ale nie zabrakło też ukraińskich. Kilkadziesiąt osób przeżyło 
wyjątkowe chwile. Przede wszystkim swoim anielskim, pięknym głosem oczarowała wszystkich 
Natalia Kovalenko .Potwierdzeniem znakomitego występu były gromkie brawa i kilkakrotna 
prośba o bis, co oczywiście nastąpiło.Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury dziękując artystom za 
piękny występ, nie kryjąc wzruszenia, podziękowała w imieniu własnym i wszystkich obecnych 
za ucztę duchową. 
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WAKACJE 2012
Ponad 100 dzieci skorzystało z oferty wypoczynku letniego, przygotowanej przez naszą instytucję.
Tak bogatą ofertę  mieliśmy  dzięki  współpracy  z Fundacją Rozwoju Wolontariatu    w ramach Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR - 
wolontariat studencki”. Zrealizowanych zostało  w okresie  wakacyjnym 5  projektów  . Zajęcia poprowadziło  13 studentów  z różnych uczelni 

W dniach od   8 – 14 lipca   realizowane  były dwa  projekty:  
Pierwszy artystyczny pt „Biżuteria” podczas, którego  uczestnicy projektu  poznali różne techniki  i naukę samodzielnego wykonywania biżuterii z różnych 
materiałów
Drugi projekt  pt. „Wakacyjny projekt sportowy”, którego celem było polepszenie kondycji, wprowadzenie do zdrowej rywalizacji sportowej.

W dniach 30.07- 03.08.2012r.  realizowane były kolejne dwa projekty edukacyjne  : 

„Wakacje z kulturą” oraz „Qurtyna w górę czas na kulturę”
Celem projektów były zajęcia o charakterze artystycznym, integracja dzieci, a przede wszystkim uatrakcyjnienie czasu wakacji. 
Dzieci podczas zajęć malowały różnymi technikami (kredki, farby, mazaki, wyklejanie plasteliną, papierem kolorowym). Uczyły się piosenek z układem 
tanecznym  oraz tańców integracyjnych, wykonywały  kwiaty  z bibuły oraz opowiadały o swoich pasjach i marzeniach. W ostatnim dniu otrzymały pamiątkowe 
dyplomy oraz wspólnie wykonały pamiątkowy plakat odbiciem dłoni na papierze.
Wolny czas spędzały na wolnym powietrzu.

W dniach od  06-10.08.2012r. realizowany był kolejny projekt  „ Wakacyjny mix”  
Celem zajęć  było urozmaicenie czasu wakacji, integracja dzieci, pobudzenie kreatywności, dobra zabawa połączona z nauką  języka angielskiego  na wesoło
Uczestnicy zajęć  przekonali się , że wolny czas nie tylko  można spędzać  przed monitorem komputera, co zdecydowanie nie wpływa korzystnie na ich zdrowie i  
rozwój  ale aktywnie spędzać  ze znajomymi.

Dnia 30 sierpnia 2012r. odbyły się ostatnie zajęcia wakacyjne w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach. Były to zajęcia plastyczne, na które przybyły 
zwłaszcza dzieci młodsze. Uczyły się malowania palcami   oraz wykonywały figurki  z plasteliny                    i wyklejały  rysunki . 

31 sierpnia 2012r. w GOK pożegnano wakacje. Na zakończenie przybyły zarówno dzieci jak i młodzież szkolna. Przeprowadzono gry, zabawy konkursy.
Młodzież  przede wszystkim  grała w gry towarzyskie . Najbardziej ulubioną grą młodzieży jest gra karciana Jungle Speed,(dżangle spid) w której liczy się 
zręczność i spostrzegawczość.  
Jak zwykle dzieci mogły poskakać na  trampolinie i pozjeżdżać na zamku dmuchanym

Dodatkowo  poza  zajęciami w ramach Projektora  odbywały się zajęcia integracyjne , zajęcia plastyczne oraz  biesiady w parku. 
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                                                   FESTYN DZIECI I MŁODZIEŻY – „3,2, 1  - WAKACJE” 
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14 sierpień 2012r.

ŚWIĘTO BIAŁEJ LASKI
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25 SIERPIEŃ 2012R
WIEJSKO- GMINNE DOŻYNKI W ŁOPATKACH
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1 WRZESIEŃ 2012R.

ZESPÓŁ „KSIĄZKOWIANKA” 

NA ŚWIĘCIE  PSZCZELARZA W WĄBRZEŹNIE 
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8 WRZESIEŃ 2012R

DOŻYNKI POWIATOWE-WĄBRZEŹNO 
Gminny Ośrodek Kultury w Książkach  wspólnie z sołectwem w Łopatkach i Szczuplinkach  uczestniczył  w Dożynkach Powiatowych w Wąbrzeźnie . 

Sołectwo w Szczuplinkach   przygotowało stoisko kulinarne z degustacją. Były wspaniałe placki,  wątróbka  w boczku, chleb ze  smalcem  i ogórkiem kiszonym   oraz 
wiele innych smakołyków. Chętni mogli pokosztować  nalewki  szczuplińskiej. Sołectwo Łopatki reprezentowało gminę w konkursie dożynkowym  „ 
NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC POWIATU WĄBRZESKIEGO”.  Panie uwiły piękny wieniec dożynkowy  a wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury  wykonano 

babę i dziada żniwnego, pępek , pierścionki, bransolety, oraz przypinki.  
Cały zestaw brał udział w konkursie. Gmina Książki  zajęła I miejsce .  
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7-11 wrzesień 2014r.

                      W  Sanktuarium Maryjnym w Rywałdzie czynna była wystawa pt. "WIĘZIENNE LATA PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 1953-1956".. 
Wystawa była okazją do poznania zdjęć i fragmentów zapisków więziennych dokumentujących okres uwięzienia kard. Wyszyńskiego. Materiały 
pochodziły ze zbiorów Instytutu Prymasowskiego w Warszawie, IPN oraz księży Marianów. Wystawa zorganizowana była z inicjatywy Wójta Gminy 
Książki a przygotowana została przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteką Publiczną w Książkach. Dnia 10 września odbyła 
się prelekcja poświęcona kard. Wyszyńskiemu, którą wygłosiła dr hab. Katarzyna Maniewska z Instytutu Pamięci Narodowej.
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W ramach obchodów   73 ROCZNICY  WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ, 
dnia 15  września  2012r przy pomniku ofiar w Łopatkach   odbyła się uroczystość religijno – patriotyczna  pod patronatem Jana Stanisława Ciechanowskiego 
Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz dr hab. Mirosława Golon-Dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku.
Obchody zorganizowane zostały przez Wójta  Gminy  Książki oraz księdza  proboszcza parafii   rzymskokatolickiej   w  Łopatkach .
Uroczystościom towarzyszyła  wystawa „Straty ludności pomorskiej 1939-1945” przygotowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Książkach. Twórcą wystawy jest 
Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, wystawa została dofinansowana  przez Radę Ochrony Pamięci  Walk i Męczeństwa , Urząd  do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych oraz Gminę Miasta Toruń. Zbiory pochodzą m.in. z Muzeum Okręgowego w Toruniu z Archiwum i Muzeum Pom.AK oraz Wojskowej Służby 
Polek,  Archiwum i Muzeum w  Stutthowie, Archiwum Państwowego w Bydgoszczy i Toruniu oraz z Urzędu Miasta Tucholi. Wystawę można było zwiedzać w 
dniu uroczystości w świetlicy wiejskiej w Łopatkach a w dniach 16.09- 18.09.2012r. w  Gminnym Ośrodku Kultury w Ksiażkach .
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„ŚWIĘTO ZIEMNIAKA” 

Dnia 26 września 2012r.  20 osobowa grupa seniorów  z Klubu Seniora  działającego przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Książkach udała się    na „ŚWIĘTO ZIEMNIAKA” Po raz drugi  świętowano  w 
gospodarstwie agroturystycznym Pana Andrzeja Ramlaua  w Osieczku. Święto  to obchodzone jest w GOK  
od 2007r.  Po raz pierwszy obchodzono   pod  nazwą „Święto  pieczonego ziemniaka” ale organizatorzy i 
uczestnicy  imprezy stwierdzili, że  nie tylko smaczne są pieczone  ziemniaki ale pod każdą inną postacią i 
dlatego kolejne święta  nazwano „Świętem ziemniaka”. Tym razem na stole królował   gotowany ziemniak 
w  „mundurku”  z olejem rzepakowym i cebulką. Można było zjeść  masłem.  Były również pieczone w 
ognisku kiełbaski. Na takim święcie nie może zabraknąć chleba ze swojskim smalcem i ogórkiem kiszonym. 
Wszystkie te  przysmaki przygotowane zostały przez panie seniorki. Uczestnicy brali udział w licznych 
konkursach , których głównym bohaterem był ziemniak.          Z zasłoniętymi oczyma obierano ziemniaki i 
krojono je      w równą kostkę oraz obierano w ten sposób  ażeby uzyskać jak najdłuższą  obierkę. Nie 
zabrakło konkursów zręcznościowych.  Gościnność  Gospodarza  sprawiła , że wszyscy świetnie się  bawili. 
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19październik 2012r.
Pierwsze zajęcia taneczne  po przerwie wakacyjnej – prowadzi wolontariusz Maciej Murawski 
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19październik 2012r.
Nauka gry na gitarze – prowadzi wolontariusz Mariusz Kesler
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25 PAŹDZIERNIK 2012R
DZIEŃ SENIORA

Gminny Ośrodek Kultury w Ksiazkach wspólnie z  Klubem Seniora  zorganizował dnia 25 października 2012r. Święto Seniora.  Świętowało  ok. 30 osób.                        
W uroczystości uczestniczyli również mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej z Wąbrzeźna. Dla uczestników uroczystości  zaśpiewały Wiktoria Sołowiej, Ola 
Sumińska, Martyna Dąbrowska  oraz Julia Skonieczna. Organizatorzy  przygotowali smaczny poczęstunek , konkursy  oraz  wspólną zabawę  . 
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30 październik 2012r

W przeddzień Święta  Zmarłych Wójt Gminy Książki wraz z oraz grupą harcerzy   z 73 Drużyny Harcerskiej ”Skarbiec” z Książek  odwiedził mogiły zbiorowe  
pomordowanych w miejscowości Brudzawki i Łopatki. Zostały  złożone wiązanki kwiatów i zapalono znicze. W dniu 02 listopada wójt z harcerzami udał się do 
Grudziądza gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze   na grobach gen.  Stanisława Pruszyńskiego  i gen. Franciszka Zielińskiego .

BRUDZAWKI 

ŁOPATKI 



201

GRUDZIĄDZ
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11 LISTOPADA –ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
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25 LISTOPADA 2012R.

Telewizyjne Miasteczko Cyfrowe  w Książkach

25 listopada br. w Ksiązkach  zagościło Telewizyjne Miasteczko Cyfrowe. Telewizyjne 
Miasteczko Cyfrowe powstało z inicjatywy Telewizji Polskiej w związku z potrzebą edukacji 
społeczeństwa 
w zakresie wyłączenia nadajników telewizji analogowej i przejścia na cyfrowy odbiór sygnału 
telewizyjnego. 
 
Miasteczko stacjonowało w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w godzinach od 9.00 do 16.00. 
W programie znalazły się prezentacje i mini wykłady, podczas których mieszkańcy mogli poznać 
korzyści wynikające z cyfryzacji telewizji oraz uzyskać odpowiedzi na wiele pytań związanych 
z Naziemną Telewizją Cyfrową.

Jednocześnie z Telewizyjnym Miasteczkiem Cyfrowym ruszyła akcja „Cyfrowy Mikołaj”, która 
nie ominęła również Książek. Mikołaj wręczył prezenty w postaci dekoderów do odbioru 
naziemnej telewizji cyfrowej.. 
 
W związku z pobytem Telewizyjnego Miasteczka Cyfrowego w Ksiazkach na naszej scenie 
zaprezentowali się miejscowi artyści. 
. 
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29 LISTOPADA 2012R
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„DZIEJE RODZINY UTRWALONE NA STAREJ FOTOGRAFII 
                              I W STARYCH DOKUMENTACH”
W dniach   od 01-05 grudnia czynna była w GOK  wystawa „DZIEJE RODZINY UTRWALONE NA STAREJ FOTOGRAFII I W STARYCH 
DOKUMENTACH” co najmniej sprzed 50 lat. Wystawa została  zorganizowana wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną. Materiały na wystawę 
zostały udostępnione przez mieszkańców gminy Książki , Gminny Ośrodek Kultury w Książkach,   oraz Miejską     i Powiatową Bibliotekę Publiczną 

w Wąbrzeźnie. Na wystawę udostępniono  materiały pochodzące         z XVIII
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30 listopada 2012r.

Tajniki szyfrowania i daktyloskopii
Zajęcia prowadzone były w ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR - wolontariat studencki”

         Uczestnicy zajęc mieli okazję by poczuć się jak słynny detektyw, Sherlock Holmes! Dowiedzieli się w jaki sposób można zaszyfrować tajne wiadomości i 
tajemnice.   Poznali również sprzęt do badania odcisków palców i mieli okazję odcisnąć własne!
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14 listopada 2012r. 

Wigilia dla samotnych 
Wójt Gminy Ksiazki wspólne z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizował  wigilię dla samotnych. W spotkaniu uczestniczyli księża z parafii Osieczek, Łopatki   

i Rywałd. Kolędy zaśpiewał  zespół Ksiazkowianka. W wigilii uczestniczyło ok. 70 osób.Wszyscy otrzymali paczki świąteczne
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15 grudzień 2012r.

Organizatorem  imprezy integracyjno - światecznej był Gminny Ośrodek Kultury na zlecenie na Rady Sołeckiej w Książkach , która to była sponsorem tej imprezy.
W imprezie uczestniczyło ok. 50 dzieci  i młodzieży, które obejrzały  przedstawienie "Kopciuszek”  w wykonaniu aktorów ze Studia Teatralnego ART-RE z Krakowa. 

Uczestników odwiedził  gwiazdor, który przyniósł  słodycze .Dzieci brały  udział w konkursach, zdobywały nagrody ufundowane przez Radę Sołecką .
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Jak obyczaj każe stary, według przodków naszej wiary,
   Chcemy złożyć Wam życzenia w dniu Bożego Narodzenia.

        Niech ta gwiazdka betlejemska, co przyświeca nam o zmroku,
            Doprowadzi Was do szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku.

                                        Życzy dyrekcja wraz pracownikami

                                                                                                                                                                                                                  Kronikę prowadziła Marianna Ciupak – dyrektor GOK


