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12.01.2013R                                                                               
              XXI FINAŁ WOŚP   

Gmina  Książki zagrała w 21 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej  Pomocy.
Sztab utworzony został przy Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach. Szefem Sztabu 
był Andrzej Nowak .W skład sztabu weszła Gmina Książki , Szkoła Podstawowa i 
Gimnazjum w Książkach, oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach . 
20 wolontariuszy  przeszkolonych  przez funkcjonariusza Policji, pod opieką nauczycieli 
Gimnazjum w Książkach kwestowało w miejscowości Osieczek, Łopatki 
i Książki. 
Łączny dochód , który został   przekazany do Fundacji , wyniósł 5213,52 zł.. 
W programie  artystycznym wystąpiły zespoły wokalne i taneczne  ze Szkoły  
Podstawowej, Przedszkola  i Gimnazjum oraz z  Gminnego Ośrodka Kultury w 
Książkach .
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 14.01-26.01.2013R                                                                              5

FERIE W GOK

Prowadzone były zajęcia  plastyczne podczas .których dzieci wykonywały orygami   oraz  laurki na Dzień Babci 
I Dziadka .W kolejne dni  brały udział w grach i  zabawach towarzyskich oraz  grach karcianych. 
Korzystały z salki komputerowej, uczestniczyły w zajęciach  „ZUMBY”
Obejrzały film „Ania z Zielonego wzgórza”, odbywały się zajęcia cyrkowe oraz zajęcia wokalne – „Śpiewać  każdy może. 
Odbywały się zajęcia z pedagogiki zabawy.
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17.01.2013R.

                                                                           SPOTKANIE NOWOROCZNE DZIECI I MŁODZIEŻY W ŁOPATKACH 

     
Organizatorem spotkania była Rada Sołecka w Łopatkach.  Sołtys  wraz  z Radą Sołecką   
zadbał o poczęstunek  zarówno dla dzieci jak i dla rodziców . Gminny Ośrodek Kultury  przygotował    
zabawy i konkursy. 
Dzieci otrzymały  „słodkie upominki”
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                             19.01.2013r

BAL  KARNAWAŁOWY  DLA  DZIECI

                                                          Na bal jak zwykle  przybyły  dzieci w bardzo pomysłowych strojach . Oprócz tańców  odbyło się wiele konkursów i zabaw.  
                                            Dzieci uczestniczyły w konkursach z balonami , tańczyły rock and rolla i  kankana . Wiele radości sprawiał taniec  z miotłą.  
                                            Wszystkie dzieci otrzymały słodycze.





               27.01.2013r
              KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK 

 „ŚPIEWAJMY, ŚPIEWAJMY OD SERCA”  

Podczas Koncertu  zaśpiewał zespół Książkowianka  oraz  Wiktoria Sołowiej, Martyna Dąbrowska, Martyna Ciupak,
Magdalena Sacha, Julia Skonieczna  oraz Jona Szmeichel





28.01.2013r
JUBILEUSZ PAR MAŁŻEŃSKICH

Jubileusz  50-lecia obchodziło  10 par.
Aktu dekoracji dokonał  v-ce wojewoda  Zbigniew Ostrowski
Wśród odznaczonych był Wójt Gminy Książki Jerzy Polcyn z małżonką.

                               Z programem okolicznościowym wystąpił zespół Książkowianka .







29.01.13- 12.02.2013r
KULTURA I SZTUKA  HOLENDERSKA

W ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR - wolontariat studencki”  realizowany został  kolejny projekt edukacyjny. Celem projektu było  
przybliżenie zagadnień dotyczących życia codziennego Holendrów oraz stereotypów na ich temat. Uczestnicy  także poznali najważniejsze przykłady malarstwa na terenie ich kraju 
znanego ze swojej bogatej symboliki.





12.02.2013r
OSTATKI  KLUBU  SENIORA

             Klub Seniora wspólnie z GOK  zorganizował „ostatki” . Na stołach nie zabrakło tradycyjnych pączków a wszyscy bawili się przy biesiadnej 
muzyce.



16.02.2013r
SPOTKANIE  NOWOROCZNE  W  BLIZIENKU

                                                Organizatorem spotkania był Sołtys  wraz  Radą Sołecką w Blizienku, która przygotowała poczęstunek  . 
                                                  Gminny Ośrodek Kultury  przygotował    zabawy i konkursy. Dzieci otrzymały  „słodkie upominki”



02.03.2013R

MINDWALL - ŚCIANA MYŚLI

                                                                                Uruchomiliśmy na naszej stronie internetowej a także w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Książkach nowy projekt. Jest on autorskim pomysłem Andrzeja Nowaka i nosi nazwę 
"MINDWALL - ŚCIANA MYŚLI. Głównym założeniem projektu jest podkreślenie tego, że myśli zamieszczane 
przez nas w Internecie  nie  giną, a co więcej - mogą przenieść się do świata realnego. Każdego miesiąca w witrynie 
oraz na fanpage'u GOK będzie pojawiał się temat przewodni. Nasi czytelnicy będą mogli się na ten temat 
wypowiadać w komentarzach pod tematem miesiąca lub też wysyłając maila do administratora strony, na adres, 
andrewi@o2.pl
 Ostatniego dnia każdego miesiąca najciekawsze wypowiedzi zostaną zebrane i stworzony zostanie z nich 
plakat/bilboard, który pojawi się nie tylko na naszej stronie internetowej i fanpage'u ale także na jednej ze ścian 
Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach.

                                                                                                             Andrzej Nowak

mailto:andrewi@o2.pl


10.03.2013r

KONCERT ŚPIEWY NIE TYLKO DLA EWY
                                                                                                        
                                    Z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny odbył się koncert  pt. „ŚPIEWY NIE TYLKO DLA EWY” . Podczas koncertu
                                 wystąpił zespół „Skowronki” 
                                                                                            duet  „Ania  i Justyna” Madzia Sacha, Zuzia Rasielewska, Julka Skonieczna , Martyna Ciupak, Jona Szmejchel  Na 

keyboardzie                             
                                                                                                              zagrali Józek Dąbrowski i Maciej Sacha





15.03.13-05.04. 2013r.

AKCJA AFGANSITAN – PROJEKTOR  - WOLONTARIAT STUDENCKI

W ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności 
„PROJEKTOR - wolontariat studencki”  przeprowadzony został  
projekt  edukacyjny KREDKI 
ZAMIAST KARABINÓW.
Celem warsztatów  było uwrażliwienie  na potrzeby osób 
potrzebujących, rozwój empatii wśród uczniów poprzez organizację  
zbiórki materiałów edukacyjnych dla afgańskich dzieci w ramach 
akcji: „Wyprawka za uśmiech”.
 Poszerzenie wiedzy uczniów z dziedziny geografii politycznej ze 
szczególnym uwzględnieniem krajów Bliskiego Wschodu a także 
rozwinięcie zainteresowania kulturą afgańską.
 Interaktywna zabawa z uczestnikami w celu  rozwinięcia ich 
wyobraźni poprzez gry i zabawy, czytanie bajek afgańskich i 
oglądanie zdjęć.
Warsztaty  poprzedzone zostały  akcją WYPRAWKA ZA 
UŚMIECH”. podczas tego niezwykłego wydarzenia  zbierano 
materiały i przybory szkolne dla dzieci uczęszczających do 
podkabulskiej szkoły  podstawowej Attaullah-e-Faizani, gdzie 
brakuje podstawowych przyborów szkolnych do pisania
 i rysowania. Mimo tego wszystkiego młodzi Afgańczycy są niezwykle 
chętni do nauki.





21.03.2013R
                                                                            KIERMASZ WIELKANOCNY 

                            Kiermasz został zorganizowany przez klub rękodzieła artystycznego „Węzełek”
Sprzedawano dekoracje świąteczne, a dochód przeznaczono na zakup materiałów na zajęcia



Dni 5 kwietnia 2013 r.

 Finał Gminny XXXVI Edycji Ogólnopolskiego 

           Turnieju Wiedzy Pożarniczej
Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Książkach, zorganizował 
w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieczku finał gminny XXXVI 
edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „Młodzież 
zapobiega pożarom”. Jury w składzie: druhowie Leszek Talarek, Krzysztof 
Zieliński, Zygmunt Pastucha oraz Gabriela Mucha przeegzaminowała 
uczestników konkursu wiedzy pożarniczej.

Młodzież rywalizowała w trzech grupach wiekowych (I – szkoła 
podstawowa – 10 osób, II – gimnazjum – 10 osób oraz grupa III – 
ponadgimnazjalna – 1 osoba). Po testach pisemnych składających się z 40 
pytań, osoby zakwalifikowane do ścisłego finału odpowiadały na pytania 
ustne zadawane przez jury. W wyniku rozgrywki ustnej kolejność końcowa 
miejsc była następująca: 

Grupa I (szkoła podstawowa) 
1. Maciej Komorowski - Książki, 6 pkt. 
2. Michał Giermak - Blizienko, 3 pkt. 
3. Mateusz Błażejewski - Książki, 3 pkt. 

Grupa II (gimnazjum)  1. Dominika Kalinowska - Książki, 14 pkt. 
2. Ewelina Kalinowska - Książki, 12 pkt. 
3. Monika Komorowska - Książki, 11 pkt. 
4. Paulina Daśko - Blizno, 6 pkt. 
5. Karol Nowacki - Blizno, 3 pkt. 

Grupa III (ponadgimnazjalne) 
1. Piotr Fic - Osieczek 14 pkt. 

Najlepsi w poszczególnych grupach Maciej Komorowski, Michał Giermak, Dominika Kalinowska, Ewelina Kalinowska oraz Piotr Fic 
będą reprezentować gminę w finale powiatowym, który w tym roku odbędzie się 12 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach.
Zwycięzcy otrzymali puchary, natomiast wszyscy finaliści OTWP - dyplomy, słodycze oraz gadżety ufundowane przez Radę Gminy Książki. 
Dla najlepszych nagrody rzeczowe zostaną uroczyście wręczone podczas uroczystości rocznicowych 65- lecia OSP Osieczek w dniu 22 czerwca br.

Autor: Leszek Talarek.



23.04.2013r.

OTWARCIE WYSTAW:

 „Poszli nasi w bój bez broni…”Organizatorem  wystawy była MiPBP w Wąbrzeźnie.  Na wystawie prezentowana  
była literatura historyczna obrazująca przebieg, genezę oraz skutki powstania, a także literatura piękna  i 
pamiętnikarska. Można było  zobaczyć  reprodukcje słynnych obrazów, fotografii, symboli  i pieśni, związanych z 
tym wydarzeniem. Ponadto prezentowane były  materiały regionalne dotyczące ruchu powstańczego na ziemi 
wąbrzeskiej oraz pamiątki związane z tym tragicznym zrywem oraz epoką. 
” Janko Sokół”-  dot. Jana Matlińskiego , dowódcy bitwy z Rosjanami pod Węgrowem,  bitwy pod Siemiatyczami, 
oraz  innych bitew powstania styczniowego. Materiały na wystawę zostały udostępnione  przez mieszkankę gminy 
Książki , prawnuczkę Jana Matlińskiego, Stanisławę Polcyn.
 Kolejne wystawy :
II WOJNA ŚWIATOWA-1939-1945  
KATYŃ-1940 
SMOLEŃSK-2010
Materiały na wystawy 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.
Podczas otwarcia ekspozycji wyświetlony został film MTK  pt. "PAMIĘĆ - opowieść o Powstaniu Styczniowym 

(realizacja Paweł Becker, zdjęcia i montaż Dawid Wiecki).



24.04.- 08.05.2013r 
PROJEKTOR - WARSZTATY  TEATRU  MASKI

Warsztaty skierowane były do dzieci i młodzieży gimnazjalnej , przeprowadzone zostały przez studentów  
w ramach programu "PROJEKTOR - wolontariat studencki",

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z teatrem maski, poznali cechy maski i sposobów jej 
wykorzystania, poszerzenie wiedzy na temat kultury wyższej, rozwinęli  umiejętności plastyczne, zdobyli 

nowe doświadczenia artystyczne , uczyli się pracy w grupie



26.04.2013r
                                                                                                                                                              
PODSUMOWANIE KONKURSU HISTORYCZNEGO 

„UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW  OBECNEGO  WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO – POMORSKIEGO W POWSTANIU 

STYCZNIOWYM 1863 - 1864”
pod patronatem  Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas.

Organizatorami konkursu byli  Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w 
Bydgoszczy oraz Wójt Gminy Książki. 
Współorganizatorami – Instytut Pamięci Narodowej , Muzeum Wojsk Lądowych w 
Bydgoszczy, Gminny Ośrodek Kultury ,Nowa Energia w Gdyni, Green Bear
Patronat medialny objęło Polskie Radio PIK oraz TVP Bydgoszcz .

Na konkurs wpłynęło 25 prac. 

Prace oceniała Komisja w składzie: 
- prof. dr hab. Adam Sudoł, Profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przewodniczący komisji 
- dr Anna Popielarczyk - Pałega, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, członek komisji 
- prof. dr hab. Marek Zieliński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek komisji 
- dr Tomasz Ceran - Instytut Pamięci Narodowej, członek komisji

Do konkursu zostało zgłoszonych 25 prac w trzech kategoriach: 1 praca - szkoły podstawowe, 5 prac - gimnazja, 19 prac - szkoły ponadgimnazjalne. 

W poszczególnych kategoriach nagrody otrzymali: 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
I miejsce - Karolina Polcyn, Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Henryka Sienkiewicza w Książkach 

GIMNAZJA 
I miejsce - Katarzyna Sopolińska, Gimnazjum przy I Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 
II miejsce - Karol Przybylski, Gimnazjum im. Anny Wazówny, Golub Dobrzyń 
III miejsce - Weronika Kwiecińska, Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zygmunta Wilkowskiego w Inowrocławiu 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 



I miejsce - Jakub Dominik Pokwicki, Zespół Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny, Golub Dobrzyń 
II miejsce - Aleksandra Zakrzewska, Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej, Lipno 
III miejsce - Pesta Synita, Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej, Lipno

W podsumowaniu konkursu uczestniczył rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. dr hab. Janusz Ostoja - Zagórski, Wójt Gminy Książki Jerzy 
Polcyn, v-ce marszałek Jan Wirowiński oraz prof. dr hab. Adam Sudoł, dr Anna Popielarczyk - Pałega, prof. dr hab. Mirosław Golon reprezentujący IPN 
oraz Grzegorz Hinz - Dyrektor NBP oddział w Bydgoszczy.

Laureaci i ich opiekunowie otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe książki w których zamieszczone zostały nagrodzone prace. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali także specjalne dyplomy za udział w konkursie.

Sponsorami konkursu byli - Nowa Energia w Gdyni, Green Bear Corporation Poland z Warszawy, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, 
Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Narodowy Bank Polski . 







26.04.2013r
UROCZYSTOŚCI RELIGIJNO - PATRIOTYCZNE  POD POMNIKIEM  KSIĄŻKI - BRUDZAWKI 

W dniu 26 kwietnia 2013r. przy pomniku ofiar dwóch totalitaryzmów w miejscowości Książki – Brudzawki odbyła się pod patronatem Ministra Jana Stanisława 
Ciechanowskiego Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz płk dypl. Jana Rynkiewicza Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w 
Bydgoszczy uroczystość  religijno-patriotyczna upamiętniająca74 ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ,73 ROCZNICĘ ZBRODNI KATYŃSKIEJ 
oraz 3 ROCZNICĘ  KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ.  
W uroczystości uczestniczył V-ce Marszałek Senatu Jan Wyrowiński oraz senator Michał Wojtczak .Urząd do  Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  
reprezentował Ppłk  Mirosław Demediuk, ,  IPN –  dr  hab. Mirosław Golon oraz władze województwa i powiatu, kadra oficerska , żołnierze, reprezentanci  rodzin 
katyńskich , szkoły oraz  mieszkańcy Gminy. W uroczystości uczestniczyli  również profesorowie  UKW  z Bydgoszczy z rektorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  
Zbigniewem Ostoją - Zagórskim . 
Mszy Świętej przewodniczył ks. kanonik płk Zenon Surma.
Po uroczystej mszy św.  złożone zostały pod pomnikiem pomordowanych  wieńce i wiązanki kwiatów. Zapalono znicze pod dębami upamiętniającymi  ofiary  zbrodni 
katyńskiej  oraz katastrofy smoleńskiej..  
Na zakończenie uroczystości  V-ce  Wojewoda Kujawsko  Zbigniew Ostrowski wręczył Wójtowi Gminy Książki  Jerzemu Polcynowi  Złoty Medal Opiekuna Miejsc 
Pamięci Narodowej. Z rąk  rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  Zbigniewa Ostoi –Zagórskiego  Wójt  otrzymał Medal Pamiątkowy UKW Casimirus Magnus.
Asystę honorową uroczystości zapewniła Kompania Honorowa Wojska Polskiego z Chełmna  oraz orkiestra wojskowa z Torunia.





03.05.2013r

  OBCHODY  NARODOWEGO ŚWIĘTA 3 MAJA

  

   Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w kościele parafialnym  pw. Trójcy Świętej w Książkach  odprawiona została msza 
św. w intencji Ojczyzny podczas ,której zaśpiewał zespół „Książkowianka”  Następnie w Gminnym Ośrodku Kultury  
odbyła się uroczysta akademia. W programie okolicznościowym przygotowanym przez Dorotę Lisowską wystąpiła 
młodzież z Gimnazjum w Książkach.



04.05.2013R

OTWARCIE  WYSTAWY  "MŁODY ARTYSTA" 

4 maja otwarta została wystawa  MŁODY  ARTYSTA.  Tematyka prac przekazanych na wystawę  była 
różnorodna- rysunek, grafika,  fotografia, malowanie na szkle, orygiami, decoupage. Autorami prac byli: Agnieszka 
Wiśniewska z Książek ,Aleksandra Daśko z Blizna ,Justyna Daśko z Blizna, Marta Wzorek z Łopatek, Agata 
Lisińska z Łopatek, Marta Rodzik z Książek, Wioleta Ciupak z Wąbrzeźna, Magda Kwiatkowska z Wąbrzeźna i  
Andrzej Nowak z Książek..  







26.05.2013r

WYJAZD DO TEATRU W GRUDZIADZU NA KONCERT Z OKAZJI DNIA MATKI

40 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.
W tym szczególnym dniu zaplanowano wieczór z przebojami najpopularniejszych 
wokalistów nie tylko polskiej, ale też zagranicznej sceny. 
W wykonaniu  wokalistów, mamy usłyszały  m.in. nowe aranżacje piosenek z repertuaru 
Violetty Villas, Mieczysława Fogga, Czesława Niemena, Niebiesko-Czarnych oraz wielu 
innych znakomitych artystów.
Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.



01.06.2013r

DZIEŃ  DZIECKA  W  GOK  KSIĄŻKI

1 czerwca GOK  zaprosił dzieci  do  wspólnego  świętowania do swojej siedziby.  
Jak zwykle największym powodzeniem cieszył się dmuchany zamek oraz trampolina.
Dzieci brały udział w licznych konkursach . Na dzieci czekały smaczne babki przekazane przez  
Wytwórnię Koncentratów Spożywczych z Zaskocza  oraz  słodycze  ufundowane przez GOK



08.06.2013
DZIEŃ  DZIECKA  W  BLIZIENKU 

Organizatorem imprezy była Rada Sołecka w Blizienku.
Program rekreacyjno-sportowy poprowadził Gminny Ośrodek Kultury w Książkach.



09.06.2013r
DZIEŃ  DZIECKA  W  ŁOPATKACH

Organizatorem imprezy była Rada Sołecka w Łopatkach.
Program rekreacyjno-sportowy poprowadził Gminny Ośrodek Kultury w Książkach.

 





15.06.2013r
OTWARCIE  WYSTAWY  „KOLEKCJONERZY”

Mieszkańcy gminy a również i z Wąbrzeźna  pokazali, że zbierać można wszystko. Na wystawie znalazły się guziki, 
kamienie, płyty winylowe, monety, karty telefoniczne, banknoty i monety, bony płatnicze, bilety 
kolejowe , kolekcje pluszowych postaci z „Kubusia Puchatka” oraz  książeczek o przygodach tego 
niedźwiadka , kolekcje zabawek z Kinder-niespodzianek i wiele , wiele innych przedmiotów. 

Materiały na wystawę udostępnili: Krystyna Szamszur, Eugeniusz  Dylewski, Krystyna  Heberlej, 
Grazyna Rodzik,  Marta Rodzik, Magda Marciniak, Wojciech Deżakowski, Mariusz Rodzik 
,Andrzej Nowak, Eugeniusz Bryła , Zenon Ciupak oraz dzieci: Martyna, Zuzia, Jakub, Bartek, 
Dawid, Maciej Ciupak, Szymon Marciniak.





21.06.2013r.
II INTEGRACYJNY  PIKNIK  RODZINNY  PRZY  DPS  W  WĄBRZEŹNIE

Gminny Ośrodek Kultury został zaproszony  przez Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie  do udział     
w pikniku integracyjnym . Podczas pikniku wystąpił zespół wokalny Skowronki, wokalistki i  grupa 
cyrkowa  FOKUS-POKUS  .





22.06.2013r 
65-LECIE  OSP  W  OSIECZKU

Organizatorem uroczystości był Zarząd OSP w Osieczku .
Oprawa artystyczna i prowadzenie zapewnił Gminny Ośrodek Kultury.



24.06.2013r. 

„ŚWIĘTOJANKI”

Organizatorem była Rada Sołecka w Szczuplinkach .
Oprawę artystyczną zapewnił Gminny Ośrodek Kultury. Uczestnicy imprezy uwili wianki , które zostały puszczone na wodę. P

rzeprowadzono liczne konkursy, zaśpiewał zespół Książkowianka .





24.06.2013r.
„ŚWIĘTOJANKI” – organizowane przez Klub Seniora

„ Świętojanki” zostały zorganizowane nad jeziorem  w gospodarstwie agroturystycznym Pana Andrzeja 
Ramlaua w Osieczku.
Uczestnicy imprezy uwili wianki , które zostały puszczone na wodę. Przeprowadzono liczne konkursy.   
Pieczono kiełbaski przy ognisku.



29.06.2013r
III PIKNIK  LGD SKWIRLNO 2013

Fundacja Lokalna Grupa Działania Wieczno wzięła udział w organizowanym przez LGD Gmin Dobrzyńskich 
Region Północ III Pikniku Leader. Piknik zgromadził kilkuset przedstawicieli lokalnych grup z całego 
województwa kujawsko-pomorskiego. Obecni byli również pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Urzędu Marszałkowskiego oraz Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich. Gminę Książki reprezentował zespół ,,Książkowianka” oraz Klub Rękodzieła 
Artystycznego „WĘZEŁEK” 
LGD Wieczno  zwyciężyła i stanęła na najwyższym podium.



06.07.2013r
ROZPOCZĘCIE WAKACJI

W pierwszym tygodniu wakacji dzieci  i młodzież przygotowywały się  do ich uroczystego rozpoczęcia. Podczas zajęć 
organizowanych w GOK przygotowano dekoracje  sceny, która została wystawiona na okres wakacyjny w parku przy GOK, oraz 
odpowiedni  repertuar. Wakacje uroczyście powitano  6 lipca . Na tą okoliczność zawiązał się zespół wokalny , który powitał 
wakacje piosenką „Lato, lato” oraz innymi wesołymi piosenkami wakacyjnymi. Uczestnicy imprezy mogli posłuchać  zespołu 
Skowronki , Jony Szmejchel i Andrzeja Nowaka , Wiktorii Sołowiej, Martyny Ciupak , Zuzi Rasielewskiej , Józka Dąbrowskiego.



 





09.07.2013r
ZAJĘCIA INTEGRACYJNO – SPORTOWE

Korzystając  z gościnności Szkoły Podstawowej, Gminny Ośrodek Kultury zorganizował  na boisku szkolnym zajęcia rekreacyjno- sportowe.
Dzieci i młodzież grali w piłkę, przeprowadzono liczne konkurencje sportowe, konkursy i zabawy . W dniu tym  na Sali GOK odbyły się zajęcia integracyjne.







10.07.2013r.
Zajęcia rękodzieła artystycznego „ CO POTRAFIĄ MOJE RĘCE”

Odbyły się zajęcia plastyczne  podczas których  dzieci wykonały szkatułki na biżuterię oraz kolczyki.





13.07. 2013r. 
ZAJĘCIA  WAKACYJNE W  BLIŹNIE

Organizatorem była Rada Sołecka w Bliżnie. W związku z  deszczową pogodą  imprezę zorganizowano 
w sali   Ośrodka Caritas.  Organizatorzy zadbali o słodycze  oraz pieczone kiełbaski . Blok integracyjno – 
rozrywkowy poprowadzili pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach.  Uczestnicy imprezy 
brali udział w licznych konkursach. Najmłodsi mogli pozjeżdżać na dmuchanym zamku. 



19.07.2013r.
BEZPIECZNE WAKACJE - SPOTKANIE Z POLICJANTEM

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Odbyło się spotkanie  z funkcjonariuszem policji  z Komendy Powiatowej w Wąbrzeźnie , 
który to  udzielił bardzo cennych i fachowych porad dotyczących bezpiecznego wypoczynku.   
                                                                                                         



GMINNY OŚRODEK  KULTURY 

PRZYSTĘPUJE DO REALIZACJI PROJEKTU 

„OD  TRADYCJI  DO  WSPÓŁCZESNOŚCI – ORGANIZACJA   DOŻYNEK  GMINNYCH
WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM WARSZTATÓW  W  MIEJSCOWOŚCI  KSIĄŻKI”

Gminny Ośrodek Kultury rozpoczął realizację  Projektu w ramach konkursu   ogłoszonego przez LGD Wieczno  z zakresu małych projektów w 
ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007 – 2013. ,

otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych  w kwocie  ponad  22  000,00 zł



20.07.2013r. 

SPOTKANIE WAKACYJNE W ZASKOCZU

Organizatorem była Rada Sołecka w Zaskoczu. Organizatorzy zadbali o słodki poczęstunek  oraz pieczone kiełbaski 
. Blok integracyjno – rozrywkowy poprowadzili pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach.  Uczestnicy 
imprezy brali udział w licznych konkursach. Najmłodsi mogli pozjeżdżać na dmuchanym zamku oraz poskakać na  
trampolinie. 



 





05-09.08.2013r.  

Warsztaty rękodzieła dla dorosłych
w ramach projektu 

„OD  TRADYCJI  DO  WSPÓŁCZESNOŚCI – ORGANIZACJA   DOŻYNEK  GMINNYCH
WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM WARSZTATÓW  W  MIEJSCOWOŚCI  KSIĄŻKI”

Były to warsztaty rękodzieła  dla dorosłych. Warsztaty miały na celu kultywowanie  tradycji 
związanych ze świętem plonów . Omówione zostały przez  dyrektora GOK  , dawne techniki 
wykonywania wieńców tradycyjnych oraz rekwizytów. Omówione zostały również   techniki 
wyplatania wieńców współczesnych. Uczestnicy nauczyli się wykonywania kwiatów  
wpisanych w pejzaż wsi polskiej oraz kwiatów, którymi dawniej dekorowano mieszkania a 
które dzięki kultywowaniu tradycji coraz częściej trafiają do naszych mieszkań. 
Przygotowana  została z uczestnikami warsztatów dekoracja sceny dożynkowej. 
Uczestnicy warsztatów nauczyli  się łączenia techniki malowania  z haftem wstążeczkowym -
motywy związane z polską wsią. Warsztaty praktyczne   poprowadziła Pani Małgorzata 
Górecka z Ryńska .









29 .07– 02.08.2013r.  

"Piękno wpisane w pejzaż polskiej wsi"

- to kolejne warsztaty  w ramach projektu „OD  TRADYCJI  DO  WSPÓŁCZESNOŚCI – ORGANIZACJA   DOŻYNEK  GMINNYCH
WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM WARSZTATÓW  W  MIEJSCOWOŚCI  KSIĄŻKI”

  Jak wiemy zanika krajobraz wiejski . Wiejski krajobraz min. to drewniany dom kryty strzechą, na 
płocie suszące się gliniane i żeliwne garnki, przy płocie  żółte słoneczniki, różnobarwne malwy. 
Podstawowe narzędzia to sierp, kosa, pług. Młode pokolenie tego nie pamięta.  Właśnie  na 
warsztatach uczestnicy  poznali historię przemian  codziennego życia i gospodarowania. Zapoznali 
się ze sztuką ludową polskiej wsi, poznali tradycje święta plonów, nauczyli się wykonywania 
kwiatów z bibuły wpisanych w pejzaż polskiej wsi  oraz kwiatów, którymi dawniej dekorowano 
mieszkania, które to coraz częściej  trafiają do naszych domów. Z prezentacji multimedialnej i 
fotografii  poznali  jak dawniej żyło się na wsi , a następnie  sami to malowali  stosując różne 
techniki  malarskie. Warsztaty teoretyczne poprowadziła Marianna Ciupak , dyrektor GOK a 
warsztaty praktyczne Pani Małgorzata Górecka znana i utalentowana artystka z Ryńska



 



PO   TWÓRCZEJ  PRACY  CZAS  NA  RELAKS ...





„OD  TRADYCJI  DO  WSPÓŁCZESNOŚCI – ORGANIZACJA   DOŻYNEK  GMINNYCH
WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM WARSZTATÓW  W  MIEJSCOWOŚCI  KSIĄŻKI”

Gminny Ośrodek Kultury rozpoczął realizację  Projektu w ramach konkursu   ogłoszonego przez LGD Wieczno  z zakresu małych projektów w ramach działania 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007 – 2013. Gminny ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych  w kwocie  ponad  
22 tys. zł

W ramach tego projektu odbyły się warsztaty rękodzielnicze: 
1. „WYROBY ZE SŁOMY I GLINY- dla dzieci i młodzieży
2.  „PIĘKNO WPISANE W PEJZAŻ WSI”- dla dzieci i młodzieży
3. WARSZTATY RĘKODZIEŁA DLA DOROSŁYCH  , 
4. WARSZTATY KULINARNE PN. „STAROPOLSKA KUCHNIA NOWOCZEŚNIE”
5. KONKURS WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH 
6. DOŻYNKI GMINNE 

 „WYROBY ZE SŁOMY I GLINY-  (15.07.13- 19.07.13)

Były to pierwsze warsztaty w ramach projektu.
W pierwszych warsztatach  uczestnicy poznali  dawne techniki wykonywania biżuterii oraz  różnych ozdób   m.in. z gliny oraz słomy. Wykonywali również biżuterie z 
modeliny  oraz z półfabrykatów. 
Warsztaty poprowadziła wolontariuszka Anna Janowska z Łopatek, oraz Krystyna Heberlej z Książek. Pomocą służyła Marta Rodzik .

Realizowane  warsztaty rękodzieła łączyły  tradycje ze współczesnością. Były to warsztaty teoretyczne i praktyczne. Panie z Klubu rękodzieła artystycznego oraz 
instruktor z GOK pokazały  jak dawniej wykonywano biżuterię oraz ozdoby ze słomy, biżuterię i ozdoby z gliny.  Uczestnicy wykonywali plecionki ze słomy: pierścionki i 
bransoletki, które dawniej dziewczęta wykonywały podczas żniw oraz  ozdoby do kapelusza tzw. plotki, którymi to obdarowanie chłopaka było dowodem sympatii. Poznali 
jak odpowiednio trzeba przygotować do pracy słomę. Podczas tych warsztatów dzieci  również uczyły się lepienia z gliny. Wykonywali wisiorki , kolczyki, korale oraz inne 
małe ozdoby . Następnie własnoręcznie je zdobiły. Wykonane z gliny przedmioty łączyły z  gotowymi półfabrykatami . Nic nie przybliża żadnego tematu jak  praca 
twórcza. Uczestnicy warsztatów poznali   formy ludowej twórczości niegdyś powszechne, a dziś powoli odchodzące w zapomnienie.

Warsztaty skierowane były  do 30-osobowej grupy  dzieci i młodzieży 





                                                     



5-6.09. 2013r. 
„STAROPOLSKA KUCHNIA NOWOCZEŚNIE”

To kolejne warsztaty w ramach projektu

„OD  TRADYCJI  DO  WSPÓŁCZESNOŚCI – ORGANIZACJA   DOŻYNEK  GMINNYCH
WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM WARSZTATÓW  W  MIEJSCOWOŚCI  KSIĄŻKI”

Tradycją jest, że podczas dożynek  obywają się pokazy kulinarne. Pomocą przy  realizacji tego zadania służyły   gospodynie z  KGW. 
Podczas warsztatów   przygotowywany został bigos staropolski i żurek na zakwasie, smalec sołtysa,  upieczona została drożdżówka tradycyjna , placek ze śliwkami, 
oraz ziemniaki w różnej postaci.
 Ze współczesnych potraw leczo . Warsztaty  poprowadziła  znana na terenie LGD Wieczno i  w naszym środowisku ,działaczka KGW posiadająca odpowiednią                          
wiedzę i doświadczenie, uczestniczka wielu , pokazów, warsztatów- Elżbieta Tomaszewska z Ryńska. 



Wystawa  powarsztatowa



„ NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY”
Konkurs realizowany był w ramach projektu 

„OD TRADYCJI DO WSPÓŁCZESNOŚCI – ORGANIZACJA   DOŻYNEK  GMINNYCH 
WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM WARSZTATÓW W MIEJSCOWOŚCI  KSIĄŻKI ”

Podsumowanie konkursu nastąpiło 07 września 2013r podczas  Dożynek Gminnych organizowanych w ramach tego projektu.
Do udziału w konkursie  zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców naszej gminy, organizacje pozarządowe, społeczne, instytucje 
działające na terenie gminy, oraz sołectwa.
Zgodnie z regulaminem był to konkurs wieńców tradycyjnych i współczesnych . 
Wieńce dożynkowe to stara wiejska tradycja ukształtowana na przestrzeni wieków. Zarówno wieńce dożynkowe  tradycyjne i 
współczesne to kultywowanie tradycji związanej z obchodami   dożynek, dożynek które na przełomie historii również się 
zmieniały. Zgodnie z regulaminem  zgłoszone do konkursu wieńce  tradycyjne musiały mieć kształt  autentycznie ludowych, 
starych wzorów zapamiętanych przez najstarszych mieszkańców. Wieńce współczesne  mogły mieć dowolną  formę uwzględniające 
współczesny charakter społeczeństwa. Wieńce  w obu kategoriach / tradycyjne  i współczesne/ musiały być  uplecione tradycyjnie  z 
czterech podstawowych zbóż. Materiały wykorzystane do wieńców związane ze świętem plonów , wyłącznie płody naturalne. 
Oceny wieńców dożynkowych dokonała 3 osobowa komisja posiadająca odpowiednią wiedzę powołana przez organizatora-
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach







o7.09.2013r

DOŻYNKI GMINNE
realizowane w ramach projektu

„OD  TRADYCJI  DO  WSPÓŁCZESNOŚCI – ORGANIZACJA   DOŻYNEK  GMINNYCH
WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM WARSZTATÓW  W  MIEJSCOWOŚCI  KSIĄŻKI”

WSPÓLNA BIESIADA DOŻYNKOWA

Dożynki stanowiły połączenie tradycji i ,religii oraz zabawy. Było to przede wszystkim 
dziękczynienie  za dar plonów. W naszej obchodzone są od wielu lat. Jest to doniosła 
uroczystość, która w bardzo dużym stopniu integruje lokalną społeczność, gdzie dzieci, 
młodzież, ludzie starsi są tutaj razem, żeby podziękować  za dar plonów ziemi.
W korowodzie dożynkowym sprzed budynku GOK mieszkańcy gminy i  goście udali  się na mszę 
dziękczynną polową, która  odbyła się  w parku przy GOK. Po Mszy św. odbyła  się  tzw. 
„część wieńcowa”   podczas której wystąpiły  lokalne zespoły z przyśpiewkami dożynkowymi 
kultywując tradycje związane ze śpiewem dożynkowym . Starostowie dożynek  wręczyli   chleb 
gospodarzowi  Gminy . 
Następnie odbędzie się wspólna biesiada , wpisana w tradycje tego święta , degustacja potraw, 
wspólna grochówka.
Blok rekreacyjno – rozrywkowy poprowadziła agencja artystyczna  - AGENCJA  
ARTYSTYCZNA  MUSIC- TRANS               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              







Artykuły prasowe















Wspólna biesiada dożynkowa

                                 Wiktoria Sołowiej                   Martyna Ciupak          Magdalena Sacha Jona Szmeichel 

Józek Dąbrowski Zespół Kujawiacy 



Tradycyjna grochówka przygotowana w ramach Projektu

Degustacja  potraw  przygotowanych podczas warsztatów kulinarnych



                                                                                                                                       atrakcje… 



                                                              wspólna zabawa



22.07.13-26.07.2013r
WAKACJE Z PROJEKTOREM

„W ŚWIECIE MAGICZNEGO TEATRU”
 

celem projektu było aktywne spędzanie czasu wolnego i integracja uczestników. 
W trakcie zajęć wykorzystane  zostały gry i zabawy integracyjno- zapoznawcze, zabawy z masa solną, zabawy grupowe i zajęcia indywidualne. Praca 
metodą dramy. Wykorzystanie zajęć z muzyką.





08.08.- 16.08.2013

GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE

 W kolejne dni wakacyjne dzieci i młodzież  nie nudziły  się  .  GOK zaproponował wiele atrakcji .   
Przygotowano gry  i zabawy integracyjne, przeprowadzone zostały zajęcia   z pedagogiki zabawy, 
zabawy z tunelem, zabawy z chustą animacyjną.. Dzieci  mogły  pozjeżdżać na zamku oraz 
poskakać na trampolinie.



16.08.2013r. 

Dzisiaj w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach spotkała nas bardzo miła niespodzianka. 
Odwiedził nas kurier z paczką i nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt od kogo była paczka         
i co zawierała. Jakiś czas temu nasz pracownik, Pan Andrzej Nowak, zwrócił się do redakcji 
magazynu CD-Action, którego jest wieloletnim czytelnikiem, z pytaniem o możliwość udostępnienia 
kilku plakatów, które mogłyby urozmaicić puste ściany Klubu Młodzieżowego "Pod Dębami". Wielkim 
zaskoczeniem było dla niego to, że dostał tak bardzo pozytywną odpowiedź. Dzięki uprzejmości 
redakcji a w szczególności Pana Tomasza Matusika, plakaty niedługo miały pojawić się w GOK. 
Dzisiaj właśnie dotarła do nas paczka, która jednak wydawała się być zbyt duża i ciężka jak na 
planowaną zawartość. Liczyliśmy na to, że otrzymamy kilka plakatów a redakcja magazynu CD-
Action zrobiła nam niemałą niespodziankę. To co znaleźliśmy w paczce przerosło nasze najśmielsze 
oczekiwania. Były tam nie tylko plakaty z gier i filmów, ale także oryginalne gry, podkładki pod 
myszki oraz brandowane teczki magazynu CD-Action. Oczywiście prezent jest przeznaczony dla dzieci 

i młodzieży, dlatego już dzisiaj podczas zajęć dzieci przygotowały podziękowania dla redakcji magazynu. Wszystkie prezenty od magazynu CD-Action razem z nowoczesnymi 
grami karcianymi i integracyjnymi jakie posiada GOK, zostaną przekazane do Klubu Młodzieżowego "Pod Dębami", gdy tylko skończymy w nim remont. Na chwilę obecną mamy 
już wstawione nowe okno i dzisiaj rozpoczęliśmy malowanie ścian. Liczymy na to, że niedługo to miejsce będzie jeszcze bardziej tętniło życiem niż dotychczas.

Autor – Andrzej Nowak 



19.08.- 22.08.2013

„WYOBRAŹNIA, FANTAZJA I KREATYWNOŚĆ”
PROJEKTOR - WOLONTARIAT  STUDENCKI

W ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR - wolontariat 
studencki” odbyła się realizacja kolejnego projektu edukacyjnego:
Celem projektu było:
- kształtowanie aktywnej postawy twórczej w zakresie tworzenia własnych prac plastycznych;
- rozwijanie wyobraźni, fantazji, kreatywności dzieci w tworzonych kompozycjach  plastycznych;
- nabycie dobrych nawyków organizacji miejsca pracy;
- nabycie umiejętności pracy w grupie;
- aktywizacja dzieci w czasie wakacji.







31.08.2013r.
ZAKOŃCZENIE  WAKACJI

Jak zwykle uczestników nie brakowało .Ze względu na deszczową pogodę część imprezy odbyła się w parku a 
część na sali. Uczestnicy mogli obejrzeć popisy artystyczne wszystkich chętnych, brać udział w zabawach i 
konkursach, pozjeżdżać na zamku, poskakać na trampolinie, upiec kiełbaski na grillu.







25.08.2013R.
DOŻYNKI POWIATOWE

Gminny Ośrodek Kultury w Książkach  wspólnie z sołectwem Książki, Blizno i Szczuplinki  
uczestniczył  w Dożynkach Powiatowych w Płużnicy . Pracownicy GOK wraz z paniami z Klubu 
Rękodzieła Artystycznego przygotował dekorację wozu dożynkowego .Sołectwo w Szczuplinkach   
przygotowało stoisko kulinarne z degustacją. Były wspaniałe placki,  chleb ze  smalcem   i ogórkiem 
kiszonym   oraz wiele innych smakołyków. Chętni mogli pokosztować  „nalewki  szczuplińskiej”. 
Sołectwo Blizno reprezentowało gminę w konkursie dożynkowym  „ NAJPIĘKNIEJSZY 
WIENIEC POWIATU WĄBRZESKIEGO”.  Panie uwiły piękny wieniec dożynkowy.         
Zarówno wieniec jak i wóz dożynkowy zdobył I miejsce.

 





18.09.2013r.
                                       ŚWIĘTO ZIEMNIAKA

Zorganizowany został wyjazd  do gospodarstwa agroturystycznego Pana Ramlaua w Osieczku. Uczestnicy przede 
wszystkim  seniorzy, przygotowali potrawy z ziemniaków, piekli kiełbaski przy ognisku i uczestniczyli we wspólnej 
zabawie  przygotowanej  przez pracowników GOK.



21.09.2013r.
UROCZYSTOŚĆ RELIGIJNO - PATRIOTYCZNA W ŁOPATKACH

 



Uroczystość  odbyła się pod patronatem Zbigniewa Ostrowskiego Przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa w Bydgoszczy
Mszy Świętej przewodniczył Dziekan, Ks. Proboszcz Kanonik Kazimierz Śmigecki.
Po uroczystej mszy św.  złożone zostały pod pomnikiem pomordowanych  wieńce i wiązanki kwiatów.
Przed Mszą Św. Odbył się Koncert Pieśni Religijno-Patriotycznych zespołu „Książkowianka”.
Uroczystościom towarzyszyła wystawa WRZESIEŃ 1939 udostępniona przez Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.







19.10.2013

MŁODY  NOBEl

W  dniu tym odbyły się dwa warsztaty  w ramach akcji "Młody Nobel" prowadzone przez studentów 
wolontariuszy  z Bydgoszczy- Projektor - Wolontariat Studencki .
Celem pierwszego warsztatu  „Umiem więc nie boję się ratować - pierwsza pomoc”   było: 
- przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
- uświadomienie dzieciom skutków nieudzielenia pierwszej pomocy;
- kształtowanie zachowania dzieci przy wypadkach;
- wdrażanie do rozważnego udzielania pierwszej pomocy;
- wdrażanie do właściwego rozpoznania urazu osoby poszkodowanej.
-. szczegółowe przekazanie wiedzy z RKO;
-  ćwiczenia z fantomem;
- pozoracje urazów ciała
Drugi warsztat Kryminalistyka dla każdego –uczestnicy  poznali metody działania detektywów i policjantów 
na miejscu przestępstwa. Zapoznali się z metodami zdejmowania odcisków palców na miejscu zbrodni i 

pobieraniem odcisków palców na komisariacie. Poznali  sposoby szyfrowania informacji i odczytywania 
zaszyfrowanych wiadomości.







11.11.2013r. 

    ROZSTRZYGNIĘCIE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA NAJLEPSZE OBCHODY 150. ROCZNICY POWSTANIA 
STYCZNIOWEGO

             W dniu Święta Niepodległości w Pałacu Prezydenckim Prezydent  Bronisław Komorowski podziękował za organizacje wydarzeń związanych z obchodami 150. 
rocznicy Powstania Styczniowego.Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu była  Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej .Gmina Książki zgłosiła swój udział 

zgłaszając gminne obchody. Współorganizatorem obchodów był Gminny Ośrodek 
Kultury w Książkach Gmina Książki znalazła się na liście finalistów  zdobywając 
wyróżnienie. Uczestnicy Konkursu zostali zaproszeni do wzięcia udziału w 
marszu „Razem dla Niepodległej”, który w tym roku w sposób szczególny 
upamiętniał bohaterów Powstania Styczniowego.
          Na uroczystości Wójt  udał się z grupą harcerzy  z 73 Drużyny Harcerskiej 
”Skarbiec” z Książek











23.10.2013r.
           TROP Natury 

Gminny Ośrodek Kultury w Książkach wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną biorą udział w projekcie 
„Twórczy Rozwój na rzecz Ochrony i Promocji Natury w województwie kujawsko-pomorskim” („TROP 
Natury”) realizowanym przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa kujawsko-
pomorskiego poprzez promocję zasobów przyrodniczych.
Animację na temat lasu przeprowadziła Elżbieta Lubomska PZDR Wąbrzeźno oraz Milena Hoffa 
KPODR Minikowo. Zajęcia skierowane są do uczniów klas I-III.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.





10.11.2013r.
AKADEMIA  Z OKAZJI  ŚWIĘTA  NIEPODLEGŁOŚCI

W przeddzień Święta  Niepodległości w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach odbyła się uroczysta akademia. W programie okolicznościowym  wystąpili uczniowie kl. V i VI 
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”.





16.11.2013

"CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI, CZYLI PODRÓŻ W GŁĄB MÓZGU"

 W Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach odbyły się  2 kolejne warsztaty  edukacyjne w ramach programu 
Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR - wolontariat studencki” Zajęcia  poprowadziły 4 
studentki z UMK w Toruniu.
Projekt pt. „Co się w głowie mieści, czyli podróż w głąb mózgu” oraz drugi projekt – „Mózg”.
 Celem  obu projektów było zapoznanie dzieci z budową mózgu, jego funkcjonowaniem , poznanie przez dzieci 
wiadomości dotyczących mnemotechnik a także przybliżenie zagadnienia iluzji optycznych oraz świadomości 
prawidłowego odżywiania się, które usprawnia pracę mózgu. Poszerzanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych oraz 
wzbogacanie słownictwa. Stymulacja sprawności psychomotorycznej, koordynacji ruchowej, zdolności 
logicznego myślenia oraz trening spostrzegawczości. Swoją spostrzegawczość uczestnicy  mogli sprawdzić  w 
grze Brain Box Świat. Dzieci z masy solnej ulepiły mózg. Przeprowadzonych  zostało wiele zabaw 
integracyjnych .





23.11.2013r. 

"AKADEMIA  MAŁYCH DETEKTYWÓW"

W ramach akcji Projektor - Wolontariat Studencki   odbyły się warsztaty pn.  "Młody Nobel- 
Akademia Małych Detektywów”. Warsztaty przeprowadziły studentki z UMK w Toruniu. 
Celem warsztatów było wprowadzenie uczestników projektu w tajemniczy świat kryptologii i 
kryminalistyki, zachęcenie do dalszego zgłębiania wiedzy z tych nauk. 
Uczestnicy  dowiedzieli się  kto to jest detektyw , co kryje w sobie walizka kryminalistyczna, jak 
zaszyfrować tajemnicę- czyli słów kilka o kryptologii.
 Poznali również metody i techniki używane podczas wykrywania przestępstw, przebieg 
postępowania śledczego ,podstawowy sprzęt daktyloskopijny.
Przeprowadzone zostały zabawy na pamięć, spostrzegawczość i czujność



27.11.2013

DZIEŃ SENIORA ORAZ ANDRZEJKI

W dniu tym seniorzy obchodzili swoje święto, które połączone zostały z Andrzejkami.  Gościliśmy klub seniora z Jezior Wielkich. Jak 
zwykle oprócz zabawy były wróżby oraz lanie wosku.



30.11.2013r
                                                                                                         OTWARCIE  WYSTAWY  PT. "CI KTÓRZY ODESZLI"

Listopad jest miesiącem szczególnej pamięci o zmarłych. W ostatnim dniu tego miesiąca w Gminnym Ośrodku 
Kultury została otwarta wystawa pt. „CI, KTÓRZY ODESZLI” Wystawa poświęcona duszpasterzom , 
ludziom  kultury i nauki, działaczom społecznym i politycznym,  z terenu gminy Książki. Przedstawiono 
sylwetki księży, którzy byli proboszczami parafii na terenie gminy , działaczy kultury, kierowników szkół i 
nauczycieli, działaczek KGW, sołtysów, strażaków, oraz osób pełniących funkcje polityczne i społeczne.  W 
ten sposób  młodsze pokolenie głębiej  mogło poznać  swoje środowisko i ludzi z nim związanych. Dla starszego 
pokolenia były to chwile wspomnień, dla wielu to byli ich duszpasterze, nauczyciele. Były łzy wzruszenia.
Materiały na wystawę zaczerpnięto z kronik : Urzędu Gminy i  szkół. Bardzo cennym materiałem na wystawę 
okazały się kroniki  udostępnione przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Książkach, kroniki dotyczące szkół      
w Książkach, Brudzawkach, Osieczku,  Zaskoczu, Łopatkach. Które bardzo szczegółowo opisują  trudne lata 
powojenne, pierwszych nauczycieli. Kronika z Zaskocza obejmuje lata od 1920r. Po za tym wiele materiałów 
zostało udostępnionych przez  proboszczów  oraz mieszkańców  gminy jak również spoza terenu naszej gminy.   
Nie zabrakło materiałów dotyczących historii powstania parafii oraz miejscowości naszej gminy  osób z  ta 
historią  związanych
Odbył się również koncert pt. „ ŻYCIE JESTEŚ CHWILĄ…” Który poświęcony był  refleksji  nad  jakością           

i sensem naszego życia. 
Podczas koncertu zaśpiewał zespół „ Książkowianka”, Magdalena Sacha, Martyna Ciupak, Jona Szmeichel. 







07.12.2013r. 
MIKOŁAJKOWE  PRZEDSTAWIENIE  DLA DZIECI 
                              PT. "DWIE DOROTKI" 

Dzieci obejrzały spektakl teatralny „Dwie Dorotki” w wykonaniu, znanych już naszym młodym widzom, aktorów z ART-RE 
Studia Małych Form Teatralnych, Scenografii i Reżyserii w Krakowie.  
Interaktywny spektakl  pokazał najmłodszym,   że   człowiek   dobry,   uczynny
i pracowity w przeciwieństwie do leniwego i chciwego, może być szczodrze wynagrodzony przez los.
Dzieci miały możliwość wystąpienia na scenie  razem z aktorami i współtworzenia  przedstawienia  a także kreowania 
bajkowego świata .
Po  obejrzeniu spektaklu  przybył św. Mikołaj, który obdarował  dzieci słodyczami.



12.12.2013r

                                                                                 WIGILIA  DLA  SAMOTNYCH 
Wigilia dla samotnych zorganizowana została przez  Wójta Gminy Książki oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w  której uczestniczyło  ok. 70 osób. 
Z programem okolicznościowym wystąpił zespół  „Książkowianka”



16.12.2015R.
JUBILEUSZ  50-LECIA   MAŁŻEŃSKIEGO

5  par  otrzymało   medale z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego.
Medale nadane im przez Prezydenta RP wręczył  wójt Gminy Książki  Jerzy Polcyn. W uroczystości uczestniczyła przewodnicząca 
Rady  Gminy Anna Turbak.
 Z programem  okolicznościowym wystąpił zespół „Książkowianka”





Rok
2014



12.01.2014r.
WIELKA  ORKIESTRA  ŚWIĄTECZNEJ  POMOCY

 

Gmina  Książki zagrała w 22 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej  Pomocy.
Sztab utworzony został przy Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach. Szefem Sztabu był Jerzy Cyran .   W 
skład sztabu weszła Gmina Książki , Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Książkach, oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna w Książkach .
Mimo deszczowej j pogody 20 wolontariuszy  przeszkolonych  przez funkcjonariusza Policji, pod opieką 
nauczycieli Gimnazjum w Książkach – Krzysztofa Buchmieta, Anny Celmer , oraz Anny Pawlikowskiej   
kwestowało w miejscowości Osieczek, Łopatki i Książki. 
Łączny dochód , który został   przekazany do Fundacji , wyniósł 5711,53 zł. 
Z kwesty  publicznej zebrano  2834,64 zł.
Największą kwotę  do puszki zebrała  wolontariuszka Aleksandra Paradowska – 353,74 zł  kwestująca w 
Osieczku.
Pieniądze przeliczyła komisja w składzie -  Ewa Dymowska , Wiesława Dymowska  , Katarzyna Chandzel, 
Krzysztof Buchmiet.

Zbiórce pieniędzy towarzyszyła licytacja gadżetów WOŚP oraz  licytacja  przedmiotów  darczyńców .
Największą kwotę 150,00 zł  uzyskano z licytacji zegara - gadżetu WOŚP. 
Podczas „orkiestry” można było kupić  smaczne serduszka, rogale, babeczki oraz chleb ze smalcem i ogórkiem, kawę i herbatę .Dochód  ze sprzedaży przekazany  został na rzecz 
WOŚP. 
W programie  artystycznym wystąpiły zespoły wokalne i taneczne  ze Szkoły  Podstawowej, Przedszkola  i Gimnazjum oraz z  Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach oraz 
zagrał na skrzypcach Maciej Czarnecki  z Wąbrzeżna .
Finał  zakończono ”światełkiem  do nieba” wysłanym przez OSP w Książkach .
Licytację poprowadził Andrzej Nowak oraz Jagoda Dutkiewicz .













22.01.2014r
DZIEŃ BABCI I DZIADKA W KLUBIE SENIORA

Klub Seniora działający przy Gminnym Ośrodku Kultury obchodził 22 stycznia Dzień Babci i Dziadka. Z programem artystycznym wystąpiły dzieci z  miejscowego 
przedszkola. Od dziadków dzieci otrzymały w dowód wdzięczności, jak również uznania, słodycze. Wspólne spotkanie umilił słodki poczęstunek.





26.01.2014r.
SPOTKANIE  PODSUMOWUJĄCE  KONKURS  HISTORYCZY

Gminny Ośrodek Kultury jako współorganizator  uczestniczył w spotkaniu  podsumowującym   konkurs 
historyczny  „UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW OBECNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-
POMORSKIEGO W POWSTANIU STYCZNIOWYM 1863-1864”. Spotkanie podsumowujące  
zorganizowane zostało przez  organizatorów  konkursu Wójta Gminy Książki  oraz Rektora Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego   w Bydgoszczy w związku z otrzymanym w dniu 11 listopada 2013 r wyróżnieniem  
Prezydenta RP w  OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE  NA NAJLEPSZE OBCHODY 150. ROCZNICY 
POWSTANIA STYCZNIOWEGO . Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni laureaci konkursu wraz z 
rodzicami i opiekunami  oraz dyrektorzy szkół. Zwycięzca ze szkoły ponadgimnazjalnej otrzymał indeks na 
studia historyczne na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  Konkurs cieszył się dużym 
zainteresowaniem młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Podczas uroczystego spotkania w Muzeum nastąpiła inauguracja kolejnego konkursu historycznego 
związanego z 100 rocznicą wybuchu I wojny światowej „WPŁYW   I   WOJNY ŚWIATOWEJ NA 
ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI W OCZACH POTOMKÓW UCZESTNIKÓW WALK” 





Kronikę prowadziła – Marianna Ciupak , dyrektor GOK

 Książki, 30 kwiecień 2015r. 



29.01.2014r.
UROCZYSTE USTANOWIENIA HERBU, FLAGI I PIECZĘCI GMINY KSIĄŻKI 
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01.02.2014r.
SPOTKANIE NOWOROCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ŁOPATKACH 
Organizatorem spotkania była Rada Sołecka w Łopatkach.  Sołtys  wraz  z Radą Sołecką   zadbał o poczęstunek  zarówno dla  dzieci jak i dla rodziców . Gminny Ośrodek Kultury  
przygotował    zabawy i konkursy, w których dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły. Dzieci otrzymały od Gwiazdora „słodkie upominki”

 



05.02.2014r.

SPOTKANIE NOWOROCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W BLIZIENKU

Organizatorem spotkania była Rada Sołecka . Do współorganizacji włączyły się mamy, które przygotowały słodki poczęstunek . Gminny Ośrodek Kultury  przygotował    zabawy i 
konkursy. Dzieci otrzymały od Mikołaja  „słodkie upominki”



06.02.2014r 
WYJAZD DO KINA WDK  w WĄBRZEŹNIE

Gminny Ośrodek Kultury  zorganizował dla dzieci  nieodpłatny wyjazd do kina WDK w Wąbrzeźnie na film” Oz 
wielki i potężny”. Wróciły bardzo zadowolone.

07.02.2014r

PRZEDSTAWIENIE DLA DZIECI PT. "ŚPIĄCA KRÓLEWNA"

W dniu 07 stycznia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach artyści z Teatru Art-Re z Krakowa 
zaprezentowali adaptację jednej z najsłynniejszych baśni Charles’a Perrault’a pt. „Śpiąca Królewna”. Dzieci oglądające 
spektakl przekonały się, że wiara w dobro, miłość, męstwo i odwaga są w stanie pokonać wszelkie zło. Poza tym miały one 
możliwość uczestniczenia w przedstawieniu odpowiadając na pytania aktorów, a także występując na scenie.





10.02.- 14.02.214r
PODSTAWY HISZPAŃSKIEGO WPLECIONE W ZABAWĘ

W drugim tygodniu dzieci i młodzież  w ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR 
- wolontariat studencki”  uczestniczyły w projekcie edukacyjnym „Podstawy hiszpańskiego wplecione w zabawę”.  
Zajęcia przeprowadzili Julia Sośniak, studentka drugiego roku filologii hiszpańskiej na Uniwersytecie Śląskim  oraz 
Antoni Boruta, studiujący  inżynierię materiałową na Politechnice Śląskiej.  Uczestnicy  projektu  poznali 
podstawowe informacje na temat języka hiszpańskiego,  proste słownictwo opisujące otoczenie, min. rodzinę, 
zwierzęta, kolory, pory roku, witanie się. Uczestniczyli w wielu zabawach  ruchowych, malowali w grupach na 
dużych kartach, przygotowali kartki  walentynkowe





14.02.2014r 
WYJAZD DO KINA WDK

W ostatnim  dniu ferii , dzięki ofercie kina WDK w Wąbrzeźnie , dzieci uczestniczyły w wyjeździe  na film „ 
Super psiaki”. Z wyjazdu wszyscy byli bardzo zadowoleni.

15.02.2014r
KARNAWAŁOWY BAL PRZEBIERAŃCÓW

Ferie zakończyły się  balem karnawałowym  przebierańców , który został zorganizowany wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną.  Jak zwykle odbył się konkurs na 
najpiękniejszy strój karnawałowy i jak zwykle jury   miało duży problem  z wybraniem tego najpiękniejszego, ponieważ wszystkie stroje były piękne i pomysłowe , więc 
postanowiono  nagrodzić słodkim upominkiem wszystkich  przebierańców. 
Podczas balu  przeprowadzono liczne  zabawy i konkursy .









01.03.2014r

SPOTKANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z PANIĄ PAULINĄ PAMUŁĄ, 
REGIONALNĄ KOORDYNATORKĄ PROGRAMU PROJEKTOR - WOLONTARIAT STUDENCKI

Dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach miały okazję uczestniczyć w krótkim aczkolwiek pełnym śmiechu i ciekawych zabaw spotkaniu z Panią Pauliną Pamułą, która pełni 
rolę Regionalnego Koordynatora Programu Projektor - Wolontariat Studencki.



04.03.2014R
OSTATKI  W KLUBIE  SENIORA

Seniorzy karnawał postanowili zakończyć  zgodnie z tradycją przy   zabawie,
uczestnicząc w wielu konkursach  przeprowadzonych przez GOK. Na stole nie zabrakło pączków.



28.03.2014r
TROP NATURY

Gminny Ośrodek Kultury w Książkach wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną  brał  udział w  projekcie „Twórczy Rozwój na rzecz Ochrony i Promocji Natury w województwie 
kujawsko-pomorskim” („TROP Natury”) realizowanym  przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Animację na temat  lasu przeprowadziła Elżbieta Lubomska PZDR Wąbrzeźno oraz Milena Hoffa KPODR Minikowo. Zajęcia skierowane były do uczniów klas I-III.
Projekt jest współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2007-2013.



05.04.2014r
SPOTKANIE Z GRAMI  PLANSZOWYMI I TOWARZYSKIMI

W Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach odbyły się kolejne zajęcia w ramach programu Polsko - 
Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR - wolontariat studencki”
Zajęcia przeprowadziło 8 wolontariuszy  z toruńskich uczelni. Przeprowadzonych  zostało 6 projektów 
edukacyjnych. 
Grupą docelową byli  uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum 
Celem  realizowanych  projektów była:
- integracja i dobra zabawa  z rówieśnikami.
- przeprowadzenie  szeregu bardzo ciekawych zabaw 
- zaprezentowanie różnych rodzajów gier planszowych
- zapoznanie dzieci z ciekawymi grami towarzyskimi
- pokazanie innych form spędzania wolnego czasu, z dala od telewizora i komputera. 
Uczestnicy grali  w gry planszowe w kilku grupach, każda grupa  przy osobnym stoliku: m.in. Dobble, Jungle 
Speed, Jungle Speed Safari, Zakazana Wyspa,Mafia,  Pędzące żółwie, Hoop!, Dixit, Słowo-stwory,
Na koniec odbyła się krótka dyskusja z dziećmi na temat tego, czy gra się spodobała i czy taka forma gry 
odpowiada im bardziej od gier komputerowych.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się projekt „O robotach słów kilka”
Celem  realizacji projektu było:
-- uświadomienie dzieciom, jak popularne są roboty,
- pokazanie, że robotyka nie jest trudna,
- zainteresowanie dzieci tematyką robotyki, elektroniki.
- dyskusja na temat wykorzystania robotów,
- pokaz samodzielnie zbudowanego robota,
- kilka zagadnień teoretycznych: jak wygląda programowanie, zasilanie, co sprawia, że to działa,
- możliwość samodzielnego pokierowania robotem



 





       14.04.2014r

KIERMASZ WIELKANOCNY

Klub rękodzieła artystycznego „WĘZEŁEK” zorganizował kiermasz wielkanocny
Można było na kiermaszu nie tylko  kupić stroiki i ozdoby świąteczne  ale  również nauczyć się ich 
wykonania. 





16.04.2014r

AKCJA "NIE BIJ MNIE, KOCHAJ MNIE"

G minny Ośrodek Kultury w Ksiazkach  przyłączył się do ogólnopolskiej  Akcji Miś organizowanej przez 
Jurka Owsiaka i Fundację WOSP.
Akcja odbyła się 16 kwietnia 2014 roku, tuż przed świętami Wielkanocy. Akcja  ta miała na celu zwrócenie 
uwagi   na temat przemocy w rodzinie, zwrócenie  uwagi ludziom na  najprostsze  zasady współistnienia. 
Przed  budynkiem GOK pojawiły się dwa pluszowe misie symbolicznie  zabandażowane i z przyczepioną 
karteczką - fiszką z hasłem "Nie bij mnie- kochaj mnie!" .Akcja ta  ma uczyć  wrażliwości i miłości do dzieci. 
Jak informują organizatorzy ,nie ma  jednej , wyznaczonej daty, każdy może powtórzyć ją kiedy chce i jak 
chce, najważniejsze aby przekaz był ten sam „Nie bij mnie-Kochaj mnie”.



 



23.04.2014r
OTWARCIE  WYSTAWY  PRZEZ  KREW  POSZLI W  NOWE  ZORZE"

związanej z 100 rocznicą wybuchu i wojny światowej przygotowanej przez Miejską I Powiatową Bibliotekę 
Publiczną Im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie.
Otwarcia wystawy dokonał z-ca wójta Krzysztof Zieliński.
Otwarciu wystawy towarzyszyła prezentacja  multimedialna oraz prelekcja PAWŁA BECKERA-  HISTORYKA 
REGIONALISTĘ, PRACOWNIKA MIPBP W WĄBRZEŹNIE.
Materiały  związane z  i wojną światową  zostały udostępnione również przez Muzeum Wojsk Lądowych w 
Bydgoszczy .



25.04.2014r.
UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNO - RELIGIJNE POD POMNIKIEM KSIĄŻKI – BRUDZAWKI

W dniu 25 kwietnia 2014r. przy pomniku ofiar dwóch totalitaryzmów w miejscowości Książki – Brudzawki odbyła się 
uroczystość  religijno-patriotyczna upamiętniająca 75 ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ,74 ROCZNICĘ 
ZBRODNI KATYŃSKIEJ oraz 4 ROCZNICĘ  KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ.  
W uroczystości uczestniczył V-ce Marszałek Senatu Jan Wyrowiński, Jacek Dziuba  Dyrektor Gabinetu Kierownika Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie ,  Zastępca Szefa Oddziału Dyscypliny Wojskowej 
Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON  płk Jacek Treichel , Naczelnik Delegatury  IPN w  Bydgoszczy  
Edyta Cisewska, władze województwa z v-ce Wojewodą Zbigniewem Ostrowskim i powiatu, kadra oficerska , żołnierze, 
reprezentanci  rodzin katyńskich , szkoły oraz  mieszkańcy Gminy. W uroczystości uczestniczyli  również profesorowie  UKW  
z Bydgoszczy z rektorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  Zbigniewem Ostoją - Zagórskim . 
Mszy Świętej przewodniczył ks. kanonik płk Zenon Surma.
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 tej uroczystości zostali odznaczeni medali „Prio Patria” Wójt Gminy Książki  Jerzy  Polcyn, rektor  Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego  Zbigniew Ostoja – Zagórski, Mirosław Golon Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w 
Gdańsku,   ks. kanonik płk Zenon Surma Dziekan IWSZ i Pomorskiego Dekanatu Wojskowego. Uroczystościom towarzyszyły  wystawy w Gminnym Ośrodku Kultury: 74 ROCZNICA 
ZBRODNI KATYŃSKIEJ , 4 ROCZNICA  KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ





25.04.2014r.
PODSUMOWANIE KONKURSU HISTORYCZNEGO

„WPŁYW I WOJNY ŚWIATOWEJ NA ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI W OCZACH POTOMKÓW 
            UCZESTNIKÓW  WALK”

Współorganizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury w Książkach.
W uroczystości uczestniczył  Rektor UKW – Janusz Ostoja – Zagórski,  
V-ce Marszałek  Senatu – Jan Wyrowiński , Jacek Dziuba  Dyrektor Gabinetu Kierownika Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie , Naczelnik Delegatury  IPN w  
Bydgoszczy  Edyta Cisewska .
Wyniki oceny  prac zgłoszonych  w konkursie historycznym „WPŁYW I WOJNY ŚWIATOWEJ NA 
ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI W OCZACH POTOMKÓW UCZESTNIKÓW WALK”
Komisja w składzie:
1.prof. dr hab. Adam Sudoł, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy -przewodniczący 
2.dr Anna Popielarczyk- Pałega , Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy - członek
3.prof. Monika Szczepaniak – Katedra Germanistyki UKW Bydgoszcz- członek 
4.dr Tomasz Ceran - Instytut Pamięci Narodowej -członek

 dokonała oceny  prac zgłoszonych w konkursie  historycznym 
„WPŁYW I WOJNY ŚWIATOWEJ NA ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI W OCZACH POTOMKÓW UCZESTNIKÓW WALK”.
Na konkurs wpłynęło 31 prac.
8 prac -  szkoły podstawowe , 12 prac - gimnazja , 11 prac - szkoły ponadgimnazjalne 
SZKOŁY PODSTAWOWE
I miejsce -  Alicja Łukasik- Szkoła Podstawowa w Jarantowicach
II miejsce - Karolina Polcyn- Szkoła Podstawowa im Henryka Sienkiewicza w Książkach
III miejsce - Mateusz Dobrosielski- Szkoła Podstawowa nr 7 w Brodnicy
GIMNAZJA
I miejsce –  Emilia Konkol- Gimnazjum im. M. Kopernika  w Jabłonowie Pom.
II miejsce –  Zuzanna Rutkowska- Gimnazjum Nr 1  im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Wąbrzeźnie
III miejsce –Bartosz Laskowski, Zespół Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny  w Golubiu Dobrzyniu
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
I miejsce – Łukasz Lenartowicz, Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu Dobrzyniu 
II miejsce - Julia  Blumkowska ,Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu Dobrzyniu
III miejsce –Marek Rudzki, Liceum Ogólnokształcące  w Lipnie









27.04.2014r.
OBCHODY Z OKAZJI KANONIZACJI JANA PAWŁA II I JANA XXIII

W związku z kanonizacją  dwóch papieży Jana Pawła II i Jana XXIII  w  kościele parafialnym w Książkach odbyła się  uroczysta msza św. podczas której zaśpiewał zespół 
Ksiązkowianka . Przed mszą sw. dzieci i młodzież ze Szkolnego  Koła Caritas oraz zespół „Skowronki „i wokalistki z GOK  wystąpiły  w montażu słowno –muzycznym 
„Blask Świętości”.



AKADEMIA  Z OKAZJI ROCNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

W Dniu 3 maja w Ksiązkach uroczyście obchodzono  Święto Konstytucji 3 Maja. W kościele pw. Trójcy Świętej odprawiona została  msza św w intencji Ojczyzny  
podczas , której zaśpiewał  zespół Książkowianka . Mszę sw. rozpoczął pieśnią Bogurodzica. Następnie w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta akademia. 
W montażu słowno – muzycznym pt.  „ WITAJ MAJOWA JUTRZENKO”  wystąpili uczniowie kl.II a. Akompaniament  Józek Dąbrowski. Program przygotowała  
Dorota Lisowska , nauczyciel  Gimnazjum.



11.05.2014r
KONCERT Z OKAZJI KANONIZACJI JANA PAWŁA II I JANA XXIII

W Gminnym  Ośrodku Kultury w Książkach  odbył się  koncert z okazji kanonizacji  Jana XXIII  i Jana Pawła II  pt. „Blask 
Świętości”.
Całość koncertu oprawiona  zastała  fragmentami multimedialnymi  dot. życia i  pontyfikatu  Jana XXIII oraz Jana Pawła II.  
Wystąpił zespół  dziecięcy „Skowronki”,  zespół „ Ksiązkowianka” , oraz  Magdalena Sacha, Wiktoria Sołowiej , Martyna Ciupak, 
Jona Szmeichej  oraz  Artur Kowalkowski .
Z tej okazji przygotowana  została wystawa  dot.  obu kanonizowanych papieży.





21.05.2014r.
SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA MATKI

Z inicjatywy Gminnej Rady Kobiet  w Książkach w  dniu  21 maja w Gminnym  Ośrodku Kultury  odbyło 
się spotkanie z okazji  zbliżającego się Dnia Matki. W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 mam z terenu 
Gminy Ksiazki .  Z programem  artystycznym wystąpił  zespół  Ksiazkowianka  oraz  zaśpiewała Jona 
Szmeichel. Wiersze recytowała Marianna Ciupak.  Spotkanie  poprzedził wykład  pt.  „ Związki przeciw 
utleniające  a styl życia w XXI w” Beaty Smogorzowskiej , dietetyka i  trenera sportu.

 


