
KRONIKA

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W KSIĄŻKACH

MAJ 2014R. – KWIECIEŃ 2015R

Prowadziła – Marianna Ciupak , dyrektor GOK



26.05.2014r
WYJAZD  DO CENTRUM KULTURY TEATR W GRUDZIĄDZU

  
Z okazji Dnia Matki 30 mam  skorzystało kolejny raz z   oferty             
CENTRUM KULTURY TEATR W GRUDZIĄDZU    i wyjechało 
na koncert pt. „Dla mojej mamy”  w wykonaniu  Studia Piosenki 
Zbigniewa Poliszczuka. 
W tym szczególnym dniu odbył się wieczór z przebojami 
najpopularniejszych wokalistów nie tylko polskiej, ale też światowej 
sceny. 
W gronie wykonawców, którzy zaprezentowali  się przed publicznością 
znalazły się laureatki wielu ogólnopolskich przeglądów wokalnych, jak 
również bardzo młodzi wykonawcy. Wokalistom akompaniował 
Zbigniew Poliszczuk, szef i pomysłodawca koncertu



24.05.2014r
CZARY - MARY W GOK

W GOK odbyły się kolejne warsztaty edukacyjne w ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR - wolontariat studencki” , „Czary-mary” – 
eksperymenty z wykorzystaniem przedmiotów domowego użytku.  Jak zwykle warsztaty cieszyły się wielkim zainteresowaniem .  Uczestnicy projektu dowiedzieli  się, że ich 
domowa kuchnia skrywa chemiczne tajemnice. Tworzyli efektowne wulkany, napompowali balona nie przytykając do niego swoich ust, wyczarowali niewidzialną ciecz,  
stworzyli  ocean w butelce. Oprócz tego dowiedzieli się jak znaleźć igłę w stogu siana.





01.06.2014r.
DZIEŃ  DZIECKA  W  GOK

Od wielu lat Gminny Ośrodek Kultury w Książkach  współorganizuje z okazji Dnia Dziecka   imprezy dla dzieci  w wielu sołectwach  Gminy. 
1 czerwca   zaprosił dzieci  do  wspólnego  świętowania do swojej siedziby.  
Impreza odbyła się w parku . Uczestniczyło w niej ok. 100 dzieci .Jak zwykle największym powodzeniem cieszył się dmuchany zamek oraz trampolina.
Dzieci brały udział w licznych konkursach.





06.06.2014 r.
DZIEŃ DZIECKA I MATKI W ŁOPATKACH

W dniu 5 czerwca    sołectwo Łopatki  zorganizowało spotkanie integracyjne  z  okazji Dnia  Matki  oraz  Dnia Dziecka.   O oprawę  rekreacyjno- sportową zadbał 
Gminny Ośrodek Kultury w Ksiazkach. Szczególną atrakcją tego dnia były pokazy strażackie. Dzieci obdarowane zostały przez organizatorów  słodkimi upominkami .
Spotkanie zostało zakończone wspólnym grillowaniem.



07.06.214 r.
IV PIKNIK  LOKALNYCH  GRUP  DZIAŁANIA

W  Radzyniu Chełmiński odbył IV Piknik – LEADER 2014.  Na pikniku nie zabrakło Gminy Książki. Gminę 
reprezentował zespół wokalny  „Ksiązkowianka”,  który zaśpiewał  stare piosenki biesiadne  oraz  Klub rękodzieła 
artystycznego  „ WĘZEŁEK” . Panie zaprezentowały to czego nauczyły się podczas zajęć. Na wystawie znalazły się 
wyroby z wikliny,  przedmioty zdobione techniką  decoupage,   obrazy  wykonane haftem krzyżykowym, gobelinowym 
oraz wstążeczkowym , serwety  wykonane haftem richelieu ,  cieniowanym  z koronki igiełkowej, klockowej i 
frywolitki  jak również jajka i bombki zdobione techniką temari. Wystawa cieszyła się bardzo dużym 
zainteresowaniem.



10.06.2014 r.
WARSZTATY MALOWANIA NA DREWNIE

WYSTAWA POWARSZTATOWA 
Dnia  10 czerwca w  Gminnym Ośrodku Kultury  w Książkach   odbyły się  „Warsztaty artystyczne malowanie na drewnie”. Warsztaty  prowadzone były                                                  
w ramach  projektu realizowanego  przez Fundację Lokalna Grupa Działania   Wieczno.  
Warsztaty skierowane były  do osób dorosłych, które wyraziły  wolę zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie rękodzieła artystycznego ,  powinny aktywnie                                   
działać w swoich lokalnych społecznościach, a nabyte umiejętności i wiedzę rozpowszechniać w środowisku lokalnym



14.06.2014
DZIEŃ DZIECKA W BLIZIENKU

                                                   Spotkanie  zorganizowane zostało przez Radę Sołecką . Blok rekreacyjno – sportowy poprowadził Gminny Ośrodek Kultury 
                                                 Dzieci obdarowane zostały przez organizatorów  słodkimi upominkami Spotkanie zostało zakończone wspólnym grillowaniem.



21.06.2014r
DZIEŃ DZIECKA W OSIECZKU

21 czerwca  impreza  dotarła do Osieczka . Organizatorzy zadbali o słodycze  oraz pieczone kiełbaski .                                                                                                                                                   
GOK przygotował liczne konkursy i zabawy .
Jak zwykle dużą atrakcją był zamek dmuchany i trampolina .W spotkaniu  uczestniczyło ok. 50 dzieci oraz rodzice.



24.06.2014r.
WYJAZD DO WIOSKI MIODOWEJ

24 czerwca 2014 roku 15 osób z naszej gminy  uczestniczyło w  wizycie  studyjnej 
zorganizowanej w ramach projektu „ Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja” w miejscowości  WIELKI MĘDROMIERZ -WIOSKA 
MIODOWA,  województwo kujawsko-pomorskie, powiat: tucholski, gmina Gostycyn.
Organizatorem wizyty studyjnej była Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO z 
siedzibą w Wąbrzeźnie. Gminny Ośrodek Kultury jest partnerem Fundacji. 
W wizycie studyjnej uczestniczyło 15 osób, były to osoby aktywnie uczestniczące  w życiu  
kulturalnym wsi  oraz aktywnie działający na rzecz środowiska lokalnego. 
Celem organizacji wizyty było:
- nabycie nowej wiedzy i doświadczenia w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej 
przyczyniającej się do poprawy warunków życia na wsi i rozwoju turystyki wiejskiej,
- zapoznanie z przykładowymi projektami z zakresu aktywizacji społeczności lokalnej 
przyczyniającej się do poprawy warunków życia na wsi i rozwoju turystyki wiejskiej,

- zaktywizowanie lokalnych liderów wiejskich, 
- nabycie przez lokalnych liderów wiedzy i doświadczenia niezbędnego do rozwoju 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.W ramach  wyjazdu uczestnicy  zapoznali się z historią powstania wioski .Wielki Mędromierz to wieś na terenie gminy Gostycyn. 
Jej mieszkańcy postanowili w 2008 r. stworzyć miodową wioskę. Miał być to z jednej strony pomysł na zachęcenie młodych do kontynuowania tradycji pszczelarskich, ale i 
koncepcja promocji lokalnych wyrobów. Charakterystyczne dla wioski są nazwy poszczególnych pasiek, które znajdują się przy gospodarstwach. Pochodzą od imienia 
pszczelarza. Znajdziemy więc tu pasieki: "u Władka", "u Jasia", "u Teofila", "u Mirki", "u Rozalii", "u Henia", "u Julka", "u Grzesia", "u Zbyszka" i "u Tadzia”.
W pasiece „u Mirki” uczestnicy zapoznali się z pracą  w pasiece, „u Rozalii”- degustowali miody „u Henia”  -obejrzeli  sprzęt pasieczny
Atrakcją był  poczęstunek  swojskim ciastem miodowym, oraz  obiad domowy-  kluskami ziemniaczane oraz pałkami w miodzie.
Wszyscy uczestniczyli w  grze terenowej „Wyprawa Odkrywców po Wiosce Miodowej”  oraz w warsztatach rękodzielniczych wykonując  świece z wosku pszczelego.





                                                                                                  27.06.2014r
WYJAZD KLUBU SENIORA DO CIECHOCINKA

Członkowie Klubu Seniora oraz przyjaciele Klubu udali się 27 czerwca do Ciechocinka aby odetchnąć świeżym solankowym powietrzem, wspiąć się na tężnie oraz 
podziwiać uroki tego niezwykle pięknego i nadal tętniącego życiem ośrodka wypoczynkowego. Z wyjazdu wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni





                                                   01.07.- 05.07.2014r
                         

ZAJĘCIA "A HOJ  SZCZURKU LĄDOWY"

Zajęcia  organizowane przez Gminną  Bibliotekę  Publiczną  w Książkach 
przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Książkach. Były  to zajęcia 
rozwijające kreatywność   u dzieci oraz pokazujące jak wesoło i po "piracku" 
można spędzić czas







03.07.2014r
ROZPOCZĘCIE  WAKACJI

Oficjalnie wakacje rozpoczęto  imprezą w parku przy GOK, współorganizatorem była Gminna Biblioteka 
Publiczna. 
Na scenie mógł  wystąpić każdy kto miał na to ochotę.  
Zaśpiewały również wokalistki z GOK. Zagrał na kyebordzie  Józek Dąbrowski i Andrzej Nowak.
Pracownicy GOK przygotowali wiele konkursów , gier i zabaw.
Był zamek dmuchany i trampolina 





05.07.2014r
POWITANIE WAKACJI W ZASKOCZU

Organizatorem imprezy była Rada Sołecka.  Blok integracyjno – rozrywkowy  zapewnił Gminny Ośrodek Kultury w Ksiażkach . 
Organizatorzy zadbali o słodycze  oraz pieczone kiełbaski .  GOK przygotował liczne konkursy i zabawy . Jak zwykle dużą atrakcją był zamek dmuchany i trampolina .

 



08.07.14 -10.07.2014r.
WARSZTATY GARNCARSKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Warsztaty przeprowadzone zostały  w ramach  projektu „EDUKACJA I  INTEGRACJA 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POPRZEZ ORGANIZACJĘ WARSZTATÓW GINĄCYCH 
ZAWODÓW  W GMINNYM OŚRODKU KULTURY  W KSIĄŻKACH”. Projekt współfinansowany  
ze srodków unijnych  PROW  w ramach konkursu  ogłoszonego przez Fundację  LGD Wieczno z zakresu 
Małych Projektów. Projekt realizowany jest  w partnerstwie z  Gminą Książki,  Gminną Radą Kobiet , 
Klubem Rękodzieła Artystycznego  „Węzełek”  przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną.
Gminny Ośrodek pozyskał w ramach konkursu  środki unijne w kwocie  9 514,00 zł. 

Warsztaty garncarskie dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej przeprowadził garncarz – Tomasz Poraziński 
z Firmy Garniec z Koronowa .
Zajęcia miały  charakter pokazowo warsztatowy gdzie dzieci aktywnie uczestniczyły podczas procesu 
wytwarzania naczyń. Pokaz pracy garncarza odbywał się przy użyciu  koła garncarskiego oraz innych 

narzędzi niezbędnych do tworzenia ceramiki użytkowej. Uczestnicy zajęć  mieli okazję poznać historię tego 
ginącego zawodu a także anegdoty i bajki z nim związane. Każde dziecko samodzielnie wykonało nawet  po  kilka  przedmiotów  z tradycyjnej gliny garncarskiej.









15.07.14 - 17.07.2014r
WARSZTATY  WIKLINIARSKIE  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

to kolejne warsztaty , dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej przeprowadzone 
ramach  projektu „EDUKACJA I  INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNEJ POPRZEZ ORGANIZACJĘ WARSZTATÓW 
GINĄCYCH ZAWODÓW  W GMINNYM OŚRODKU KULTURY    
W KSIĄŻKACH”.
Przeprowadzili je  Barbara i Tomasz Porazińscy  z Firmy Garniec z 
Koronowa .
Warsztaty  miały charakter pokazowy oraz integracyjno - edukacyjny ,w 
których dzieci i młodzież aktywnie uczestnicząc samodzielnie pod opieką 
instruktora tworzyli przedmioty z wikliny lub ratanu. 
Wykonali kwiaty , serca i koszyczki. 
Podczas zajęć uczestnicy poznali historię tego rzemiosła oraz przedmioty 
wykonane przez  koszykarzy.









21.07.14 -25.07.2014r
PROJEKTOR - KREATYWNIE - EFEKTYWNIE

Zajęcia prowadzone były od poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie w ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR - 
wolontariat studencki” .
Celem projektu była integracja grupy, rozwijanie zdolności manualnych oraz kreatywności.
Podczas  zajęć uczestnicy poznali m.in. haft matematyczny, który wymaga pewnych zdolności matematycznych jednakże każdy uczestnik był  w stanie poświęcić się 
temu rękodziełu. Haft wyróżnia się od  innych rodzajów haftu tym , że nie wykonuje się go na materiale, a na papierze, tekturze, a nawet na płycie CD! Jego początki 
sięgają końca XIX wieku.  Nauczycielka Mary Everest Boole chciała ułatwić swoim uczniom zrozumienie matematyki, a konkretnie geometrii. Linie krzywe 
tłumaczyła podopiecznym za pomocą kolorowych sznurków i tak matematyka stała się inspiracją dla haftu.
Ponadto uczestnicy zapoznali się z mało znaną techniką  quilling , jest to rodzaj  papieroplastyki, zwana też papierowym filigranem służąca do tworzenia ozdób z 
wąskich pasków papieru zwiniętych w kształt sprężyny spiralnej i odpowiednio uformowanych przez zagniecenie zewnętrznych warstw papieru. W ten sposób 
wykonali karty ozdobne. 
Zdobiły również przedmioty techniką decupage, którą dzieci poznały już wcześniej podczas prowadzonych zajęć w GOK. Nie zabrakło  ciekawych zabaw, tańców 
animacyjnych a także... malowania twarzy specjalnymi farbami. Dzieci na zakończenie zajęć otrzymały pamiątkowe dyplomy.







26.07.2014r

BIESIADA W PARKU

Sobota upłynęła pod znakiem biesiady na świeżym powietrzu. Przekrój wiekowy uczestników był bardzo zróżnicowany - od najmłodszych niemowlaków, po członków 
naszego lokalnego Klubu Seniora. Dzieci mogły poskakać na trampolinie oraz dmuchanym zamku, uczestniczyć w licznych konkursach. Starsi natomiast zadbali oto aby 
pociechom nie zabrakło energii piekąc im kiełbaski. Nie byłoby biesiady gdyby nie wspólne tańce - tutaj najbardziej wykazali się seniorzy , chcieli tańczyć do rana ale przez 
obowiązującą ciszę nocną nie mogli zrealizować swoich marzeń.





29.07- 31.07.2014r.
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Uczestnicy sami zadecydowali co będą robić podczas zajęć, wybrali robienie kwiatów z krepy metodą „cukierkową „ lub na „cukierka” gdyż przypomina ona nieco zawijanie 
cukierka w papierek. Jest to bardzo stara metoda jednak  dzisiaj nadal popularna i chętnie wykorzystywana.
Dzieci wykonały wspaniałe kwiatki a przede wszystkim róże. Zajęcia poprowadziły stażystki GOK Agnieszka Wiśniewskai Kinga Boroch  oraz Ania Skwark  z Klubu 
Rękodzieła Artystycznego.





01.08.2014r.
OBCHODY 70. ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

w związku z obchodami 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Gminny Ośrodek Kultury oraz 
Gminna Biblioteka  Publiczna  przygotowała wystawę  planszową pt. „POWSTANIE 
WARSZAWSKIE”, którą można było zwiedzać od 31.07 d0 02.08.                                                                                                                                            
 Pierwszego sierpnia   wyświetlono  2 filmy - TARGÓWEK”44 oraz film  "13 SIERPNIA'44"
 Autorką scenariuszy  i reżyserem filmów jest Małgorzata Brama. 
Od rana rozbrzmiewały piosenki powstańcze .                                                                                                           
Od godz. 17.00  przewodnictwo nad obchodami przejęła grupa inicjatywna , której przewodniczył Pan 
Wojciech  Deżakowski wraz z grupą  harcerzy  z Drużyny Starszoharcerskiej  „Novitas”oraz 73 Drużyny  
Harcerskiej  „Skarbiec”.
Przy dźwięku syren  wstrzymany został   ruch. Następnie harcerze   wraz z uczestnikami obchodów , z 
płonącymi pochodniami  przeszli  ulicami Książek , zatrzymując  się przedstawiali tragiczną historię 
powstania . Przemarsz zakończył się w parku przy GOK , gdzie  porozwieszane były  zdjęcia z 
powstania.  Przed budynkiem GOK ustawiono  płonące  świece  tworzące  Znak Polski Walczącej.





04.08.14 -08.08.2014r
PROJEKTOR - WAKACYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE

Zajęcia sportowe prowadzone były przez  Martę i Tomasza studentów  z Katowic w ramach  programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR - 
wolontariat studencki”
 Celem projektu było zachęcenie dzieci do uprawiania sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego.
W każdym dniu realizowana była  inna dyscyplina sportu oraz gry i zabawy z nią związane.
Dzień pierwszy poświęcony piłce nożnej. W drugim dniu poznały  podstawowe zasady gry w frisbee. Kolejne dni  poświęcone były  siatkówce oraz do piłce  ręcznej.
Dzieci poznały  różne zabawy z piłką i nie tylko.  Uczestnicy zajęć wspaniale się bawili a  studentom nie brakowało pomysłów. Wielką frajdą było odgadywanie  nazwy 
przedmiotów  przedstawianych w gwarze śląskiej .

 







12.08.14 - 14.08.2014r.
WAKACYJNE ZAJĘCIA PLASTYCZNO – EDUKACYJNE

            W Gminnym Ośrodku Kultury oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej odbywają się zajęcia podczas których dzieci wykonywały  piękne obrazki metodą 
             wydrapywania     oraz grały  w gry rozwijające percepcje oraz kreatywność.



19.08.14 - 21.08.2014r.
WARSZTATY PAPIERU CZERPANEGO ORAZ RZEMIOSŁ DAWNEJ POLSKIEJ WSI

 to ostatnie  warsztaty  w ramach  projektu  „EDUKACJA I  INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POPRZEZ 
ORGANIZACJĘ WARSZTATÓW GINĄCYCH ZAWODÓW  W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KSIĄŻKACH”  
Pokaz i warsztaty czerpania papieru  odbywały się przy użyciu tradycyjnej  drewnianej prasy śrubowej oraz  drewnianej beczki 
. Uczestnicy zajęć  poznali historię tego nieistniejącego już rzemiosła. Każde dziecko samodzielnie wykonało  kartkę papieru 
czerpanego , pisało gęsim piórem oraz samodzielnie na swojej pracy odcisnęło tradycyjną pieczęć lakową . Wiele atrakcji 
przyniósł drugi dzień zajęć. Zajęcia odbywały się w parku przy GOK Uczestnicy mieli okazję poznać  sprzęt  dawnego 
gospodarstwa chłopskiego oraz rzemiosła. dawnej polskiej wsi. Pokaz miał charakter interaktywny, wszyscy mogli  popróbować 
swoich sił np. w ubijaniu masła w kierzance czy mieleniu mąki w drewnianym młynie żarnowym. Pod  nadzorem  
prowadzących zajęcia Barbary i Tomasza Porazińskich  uczestnicy  sami wyrobili  ciasto oraz piekli  podpłomyki.  
Uczestniczyły również w procesie tłoczenia oleju, który  wyciskali   na tradycyjnej prasie śrubowej tak jak to robili nasi 
pradziadowie 100 i więcej lat temu , a samo wypłynięcie złotego płynu z prasy było zwieńczeniem całego procesu.  Bardzo 

smakował wszystkich z chlebem i solą .Również  dzieci poznały warsztat powroźnika. Od wieków związane z wsią rzemiosło dzięki któremu 
mogły powstawać sznurowe uprzęże dla koni , przeróżne powrozy czy chociażby liny do wyciągania wiadra wody ze studni, linki do prania. Podczas  warsztatów 

każdy  wykonał  swój powróz  na 100 letniej  powroźnicy oraz pracował na powroźnikach, które jeszcze w latach 60 tych ubiegłego stulecia kręciły powrozy na Śląsku. 
Projekt dofinansowany był ze środków unijnych z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007 
– 2013. Realizowany  w partnerstwie z  Gminą Książki,  Gminną Radą Kobiet  oraz Klubem Rękodzieła Artystycznego  „Węzełek”















                                                     

                                                         19.08.14 - 21.08.2014
WARSZTATY FILCOWNICZE DLA DOROSŁYCH

Podczas „Warsztatów filcowniczych  dla dorosłych” uczestniczki  poznały  historię tego rzemiosła oraz 
przedmioty, które można wykonać starą metodą filcowania. Wykonały  przedmioty własnoręcznie filcowane 
takie jak korale, wisiorki, bransolety , kolczyki, kwiaty na łodyżce oraz  etui  stosując technikę filcowania „na 
sucho” oraz „na mokro”.
Projekt dofinansowany był ze środków unijnych z zakresu małych projektów w ramach działania 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007 – 2013. Realizowany  w partnerstwie 
z  Gminą Książki,  Gminną Radą Kobiet  oraz Klubem Rękodzieła Artystycznego  „Węzełek”





22.08.2014r
ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „EDUKACJA I INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

POPRZEZ ORGANIZACJĘ WARSZTATÓW GINĄCYCH ZAWODÓW
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KSIĄŻKACH”

Przygotowana została wystawa  prac wykonanych  podczas wszystkich warsztatów. Wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem . 
Po podsumowaniu projektu oraz rozdaniu dyplomów uczestnicy zajęć wraz z rodzinami udali się do parku przy GOK na wspólną biesiadę. 





                       
                                    

                                                                                  25.08.14 - 29.08.2014r.

JAK ZROBIĆ COŚ Z NICZEGO

Ostatni tydzień wakacji upłyną  na zajęciach  edukacyjnych pn. „JAK 
ZROBIĆ COŚ Z NICZEGO” w ramach programu Polsko - Amerykańskiej 
Fundacji Wolności „PROJEKTOR - wolontariat studencki” 
Celem  zajęć było  pokazanie dzieciom, że aby zrobić coś ciekawego nie jest 
potrzebny duży nakład finansowy.
Grupę docelową  stanowili  uczestnicy  w wieku  szkoły podstawowej i 
gimnazjum.
Podczas  zajęć uczestnicy  wykonali  piłeczki z balonów wodnych, uplotły  
koszyczek  w własnoręcznie wykonanej   wikliny papierowej , wykonały 
filcowe etui na telefon , samodzielne wykonały  ozdobne, piankowe magnesy  
oraz naklejki,  uczyły się żonglerki własnoręcznie wykonanym piłeczkami 
.Oprócz pracy twórczej  był czas na gry, zabawy  z chustą animacyjną  oraz 
w detektywów, kalambury,  malowanie twarzy. 
W ostatnim dniu dokonano podsumowania , uczestnicy otrzymali 

pamiątkowe dyplomy. Zajęcia poprowadziły studentki  wolontariuszki  z  
Katowic  Milena Dudzik i Alicja Szymczak.





30.08.2014r.
Gminno - Powiatowe Dożynki – Ryńsk 2014

Gminno - Powiatowe dożynki były obchodzone w Ryńsku. Uroczystości zainaugurowała msza św. dziękczynna w intencji rolników odprawiona w 
Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po nabożeństwie odbył się przemarsz na plac dożynkowy, poprowadzony przez Orkiestrę Dętą 
Wąbrzeskiego Domu Kultury. 
W dalszej części starostowie dożynek, na ręce gospodarzy dożynek Starosty Wąbrzeskiego Krzysztofa Maćkiewicza i Wójta Gminy Wąbrzeźno 
Władysława Łukasika, przekazali chleb dożynkowy będący symbolem nadziei i pomyślności. 
Funkcję starostów dożynek pełnili: Paulina Przeradzka i Grzegorz Wiliński z Ryńska, natomiast wicestarostami byli, Halina Górska i Tomasz 
Błażejewicz z Przydworza.
Po poczęstunku chlebem zebranych osób, przyszedł czas na wręczenie dyplomów i odznaczeń za zasługi dla rolnictwa oraz wystąpienia zaproszonych 
gości. 
W konkursie Powiatowym na najładniejszy wieniec dożynkowy wygrało sołectwo Ryńsk, ex aequo drugie miejsce zajęły Dębowa Łąka oraz Książki.
Dyplom wojewody otrzymali:
1. Marianna Ciupak z Książek
2. Wojciech Kulig z Kotnowa
3. Wiesław Karwan z Płąchaw
4. Andrzej Talkowski z Małego Pułkowa
5. Barbara Biziorek z Małych Radowisk
6. Bogusława Kamińska z Ryńska

W wyniku podsumowania etapu Powiatowego Konkursu” Piękna Zagroda”

zwycięzcami zostali: w kategorii „Na najbardziej zadbaną działkę siedliskową”:
I miejsce: Bożena i Radosław Kubaccy z miejscowości Lipnica
II miejsce: Zofia i Paweł Szałas z Płużnicy
III miejsce: Justyna i Dariusz Gensty z Książek
Wyróżnienie specjalne za różnorodność florystyczną otrzymali Państwo Teresa i Jan Dyrka z Wałycza

W kategorii „Na najbardziej zadbaną zagrodę”:

I miejsce: Elżbieta i Kazimierz Chmielewscy z Błędowa
II miejsce: Alfreda i Krzysztof Barańscy z Myśliwca
III miejsce: Marzena i Mariusz Koźlikowscy z Dębowej Łąki
Wyróżnienie otrzymali Państwo Hanna i Krzysztof Kordowscy z Zaskocza



W części artystycznej wystąpili uczniowie z Zespołu Szkół w Ryńsku, którzy przygotowali okolicznościowy program. Następnie wystąpiły solistki – 
Małgosia Góralska i Aleksandra Góralska.
W programie Święta Plonów znalazły się m.in. występy Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”
Gwiazdą wieczoru był zespół Voyager, następnie wystąpił zespół VOCAL z solistką Iwoną Kaczmarczyk, uczestniczką programu The Voice of Poland. 
W trakcie zabawy tanecznej która trwała do północy przygrywała grupa „Magtex”

      DELEGACJA Z GMINY  KSIĄŻKI                                              DOŻYNKOWY ZESTAW KONKURSOWY  Z GMINY KSIĄŻKI                                                             URSZULA DĄBROWSKA, SOŁTYS WSI  ZASKOCZ 
          /SOŁECTWO ZASKOCZ/                                                                                                                                                                                                                      ODBIERA NAGRODĘ ZA II MIEJSCE W KONKURSIE 

M

                                                                                                MARIANNA  CIUPAK ODBIERA  DYPLOM WOJEWODY ZA  ZASŁUGI DLA WSI POLSKIEJ



31.08.2014r.
             ZAKOŃCZENIE  WAKACJI

 
W radosnej atmosferze dzieci pożegnały wakacje w parku przy Gminnym Ośrodku Kultury. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Książkach przygotowali wiele konkursów oraz zabaw. Dzieci mogły również pobawić się w dmuchanym zamku czy też poskakać na trampolinie. 
Podczas imprezy można było również skosztować pysznych babek straciatella ufundowanych przez firmę "Zaskocz".



06.09.2014r
WIEJSKO - GMINNE DOŻYNKI W OSIECZKU

 Uroczystości dożynkowe odbyły się  na placu przed świetlicą wiejską w Osieczku. Podczas mszy św. dziękczynnej, która 
odbyła się w koście św. Katarzyny  wystąpił zespół „Książkowianka” 
Starostowie Dożynek -  Wiesława Jaranowska  z Osieczka oraz Janusz Węgrzynowski z Brudzawek . Podczas części 
wieńcowej i  artystycznej  wystąpił  zespół „Książkowianka” . Zaśpiewały wokalistki z GOK – Jona Szmeichel, Magda 
Sacha, Martyna Ciupak .                                                           
Odbyło się  również podsumowanie konkursu „Piękna Zagroda” .
Rada Sołecka  z Książek przygotowała wystawę „staroci”
Blok artystyczno- rozrywkowy  poprowadziła  AGENCJA  ARTYSTYCZNA  MUSIC- TRANS  





                                                      Dożynkowa dekoracja przygotowana przez mieszkańców Osieczka 

















17.09.2014r
                                            ŚWIĘTO ZIEMNIAKA

                           Klub Seniora działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach zorganizował „Święto 
ziemniaka”. Na stole królowały ziemniaki , które można było zjeść z olejem  i cebulką lub z masłem. Gminny 
Ośrodek  Kultury dla uczestników przygotował wiele  atrakcji. Odbyły się liczne konkursy m.in. na najszybciej i 
najdokładniej obrany ziemniak,  konkurs „ Jaka to melodia” ,  „Śpiewać  każdy może” oraz „Zgaduj –zgadula”. 
Nie zabrakło konkursów zręcznościowych. Na wszystkich uczestników czekały nagrody.  
Impreza zakończyła się  wspólną zabawą









14.09.2014r
ODPUST  MATKI  BOŻEJ  RYWAŁDZKIEJ

Zespół Książkowianka na zaproszenie ojca Andrzeja Makowskiego uświetnił swoim śpiewem uroczystość 
Matki Bożej Rywałdzkiej Pocieszycielki Strapionych. Liturgii przewodził ksiądz biskup Andrzej Suski w 
koncelebrze kustosza sanktuarium o. Andrzeja Makowskiego oraz kapłanów z dekanatów wąbrzeskiego oraz 
Radzyń Chełmiński



16.09.2014r.
WIZYTA STUDYJNA W WIOSCE CHLEBOWEJ

Po raz piaty osoby aktywnie działające  z terenu Gminy Książki  skorzystały z zaproszenia i  
uczestniczyły  w wizycie studyjnej   organizowanej  przez  Fundację Lokalna Grupa Działania 
Wieczno w ramach projektu Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i 
aktywizacja. Wizyta studyjna skierowana  była do liderów z obszaru gmin: Dębowa Łąka, Gruta, 
Książki, Płużnica, Radzyń Chełmiński, Łasin, Rogóźno, Świecie nad Osą i Wąbrzeźno (gm. 
Wiejska), na których obszarze działa Fundacja LGD Wieczno.
Tym razem była to w wizyta do  Wioski Chlebowej w Janiej Górze, gmina Świekatowo, powiat 
świecki. Uczestnicy   prześledzili drogę, która zaczyna się od kłosów zboża, a kończy na 
bochenkach pachnącego chleba. Poznali legendę  wioski chlebowej oraz historię o wszędobylskim 
Strachu  „Luppo”. Na zainteresowanych czekał pokaz tradycyjnego młócenia zboża, 
przygotowanie ciasta zgodnie z oryginalną recepturą oraz wspólne wypiekanie chleba w 
oryginalnym piecu chlebowym. Upieczony chleb każdy uczestnik mógł zabrać do domu.
W ścieżce edukacyjnej „Stracha pokonamy, chleba nie oddamy” uczestnicy spotkali  tajemnicze 

postacie ,od których musieli  zdobyć produkty do pieczenia chleba: Strażnika Soli, Strażnika Ognia, 
Strażnika Wody, Strażnika Zakwasu. Wykonywanie zadań utrudniał Strach Luppo.   Po  zdobyciu 

wszystkich produktów  potrzebnych do wypieku chleba Strażnik Ognia zaprosił wszystkich  na słodkie podpłomyki.
 Na zajęciach z rękodzielnictwa wszyscy  mogli  wykonać pamiątkę tematycznie związaną z Wioską Chlebową -  sympatycznego „Straszka” .  Po zajęciach  uczestnicy  
udali się na „Wesołą  łączkę”  gdzie trzeba było się  wykazać się dużą energią i aktywnością podczas zabaw ruchowych.  
Celem wizyty studyjnej  było nabycie nowej wiedzy i doświadczenia w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej przyczyniającej się do poprawy warunków życia na 
wsi i rozwoju turystyki wiejskiej  oraz zaktywizowanie lokalnych liderów wiejskich. Wierzymy, że cel został osiągnięty. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni, bogatsi o 
nowe doświadczenia , które będą starali się przenieść na swój obszar działania za co organizatorom wyjazdu serdecznie dziękują.





 









20.09.2014r.
UROCZYSTOŚCI RELIGIJNO - PATRIOTYCZNE POD POMNIKIEM 

W ŁOPATKACH

20 września br. w Łopatkach przy pomniku Ofiar Totalitaryzmu odbyły się uroczystości religijno - 
patriotyczne z okazji 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Honorowy patronat nad 
uroczystościami objęli: Jan Stanisław Ciechanowski – Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, dr hab. Andrzej Kunert – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
oraz dr Łukasz Kamiński – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Organizatorem uroczystości był Wójt 
Gminy Książki, Przewodnicząca Rady Gminy w Książkach, oraz Ksiądz Proboszcz Parafii 
Rzymskokatolickiej w Łopatkach Edward Rogoza. 
Uroczystościom towarzyszyła wystawa „Zapomniani kaci Hitlera. Samoobrona Niemiecka na Pomorzu 
Gdańskim (Selbstschutz Westpreussen) w 1939 r.", udostępniona przed Delegaturę IPN w Bydgoszczy, 

autorstwa dr Izabeli Mazanowskiej i dr Tomasza Cerana. Odbyła się także promocja książki dr. Tomasza 
Cerana „Im Namen des Führers... Selbstschutz Westpreussen i zbrodnia w Łopatkach w 1939 r."
Drugą wystawę „Wrzesień 1939” można oglądać w świetlicy wiejskiej w Łopatkach, udostępniona została przez Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.











24.09.2014r
PRELEKCJA  DR TOMASZA  CERANA

W związku z OBCHODAMI 75 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach w dniach od 22 do 30 września 2014 r. odbywały się 
prelekcje dr Tomasza Cerana, pracownika pionu naukowego Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, pt. „Zapomniani kaci Hitlera. Samoobrona Niemiecka (der Volksdeutsche 
Selbstschutz) w Polsce w 1939 r." Prelekcje skierowane były do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz dorosłych.
Prelekcji towarzyszyła wystawa planszowa autorstwa dr Izabeli Mazanowskiej i dr Tomasza Cerana pod tym samych tytułem. 
Z zaproszenia skorzystały: Liceum Ogólnokształcące z Wąbrzeźna, Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, gimnazja w Myśliwcu i Książkach



12 PAŹDZIERNIKA 2014R
XIV DZIEŃ PAPIESKI

W kościele pw. Trójcy św. w Książkach  uroczyście obchodzono XIV Dzień Papieski" pod hasłem  „Jan Paweł II - Świętymi Bądźcie" Z programem  okolicznościowym 
wystąpiły dzieci ze Szkolnego Koła Caritas . Program przygotowała pani Magda Kesler. Podczas mszy św.  zaśpiewał zespół  „Książkowianka” 





18.10.2014r
PROJEKTOR - SOBOTA  PEŁNA  DOBREJ  ZABAWY  I  NIEZWYKŁYCH  PRZEŻYĆ

W Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach w ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR - wolontariat studencki” realizowane były dwa  
projekty  edukacyjne „Młody Nobel –chemia ”oraz  „Młody Nobel –informatyka”. Realizowane były pod wspólnym tytułem - „SOBOTA PEŁNA ZABAWY - MALI 
NAUKOWCY W KSIĄŻKACH”
Młody Nobel to kampania edukacyjna, która ma na celu popularyzację nauki przedmiotów ścisłych wśród dzieci i młodzieży.
Uczestnicy warsztatów „Młody Nobel –chemia ”-  mogli na chwilę wcielić się w rolę naukowców i  nauczyli się jak samodzielnie stworzyć domowe laboratorium. Poznali 
niezwykłe eksperymenty i naukowe sztuczki z wykorzystaniem produktów powszechnego użytku, które można znaleźć w kuchni(m.in. soda oczyszczona, woda gazowana, 
rodzynki, barwniki spożywcze, ocet itd.)
Celem projektu „Młody Nobel –informatyka” było pokazanie uczestnikom ,że programowanie nie jest takie straszne, jak mówią. Przede wszystkim uświadomienie dzieciom, 
na czym to polega, jak wygląda pisanie programu i co trzeba wiedzieć. 
Uczestnicy  samodzielnie  zainstalowali  program Scratch, w którym pisali programy.
Wolontariusze  zaprezentowali  również  kilka bardziej złożonych programów, z opisem poszczególnych fragmentów kodu.
Dzieci   również uczestniczyły w bardzo ciekawych grach i zabawach integracyjnych.









22.10.2014r.
DZIEŃ SENIORA

Uroczyście obchodzono Dzień Seniora. Seniorzy spotkali się przy kawie , ciastku i muzyce.  GOK przygotował wiele atrakcyjnych 
konkursów .

           

                              
                                                                                      Panie-  Teresa Szmajchel oraz Zofia Straszewska 
                                                                                                            obchodziły  80 urodziny
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5.10.2014r
PROJEKTOR - GRA DETEKTYWISTYCZNA

Odbyły się kolejne zajęcia prowadzone przez wolontariuszy programu „PROJEKTOR-wolontariat studencki”. Tym razem dzieci uczestniczące w warsztatach mogły poczuć się 
przez chwilę jak słynny detektyw, Sherlock Holmes. Wolontariusze przygotowali pełną tajemnic i zagadek grę detektywistyczną. Na młodych detektywów czekały tajne 
zadania-łamigłówki ukryte w domu kultury. Dzieci podzielone na zespoły miały za zadanie odczytać pismo lustrzane, rozszyfrować informacje zapisane szyfrem Atbash, a 
także rozwikłać zagadkę miejsca ukrycia skarbu. Przy pomocy wolontariuszy ujawniali niewidoczny atrament sympatyczny, poznawali zawartość walizki technika 
kryminalistyki i ujawniali ślady zostawione na miejscu zdarzenia. Dzieci wykazały się ogromnym zapałem i szybkością – wszystkie zagadki udało się rozwiązać!
Wolontariusze przygotowali nagrodę-niespodziankę dla uczestników za udział w grze i aktywność – balonowe zwierzaki dla każdego.
Oprócz części detektywistycznej wolontariusze przygotowali także pokaz eksperymentów – dzieci dowiedziały się jak stworzyć skaczące i kanciaste bańki mydlane. Chemia 
potrafi być magiczna i zaskakująca – studenci udowodnili dzieciom, że pomarańczowa ciecz zmieszana z przezroczystą może zmienić kolor na... czarny.
Warsztaty odbyły się w ramach V edycji kampanii edukacyjnej „Młody Nobel” realizowanej przy współpracy Fundacji Rozwoju Wolontariatu z Fundacją PGNiG im. 
Ignacego Łukasiewicza







0
7.11.2014r. 

PROJEKTOR - MAGNESOWE CZARY I NIEZWYKŁE ILUZJE

    
W Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolność  „PROJEKTOR - wolontariat studencki” odbyły się kolejne warsztaty pełne dobrej 
zabawy prowadzone przez wolontariuszy pt. MAGNESOWE CZARY I NIEZWYKŁE 
ILUZJE. Tym razem w małym laboratorium poprzez zabawy i eksperymenty z magnesami 
uczestnicy  odkrywali  niezwykłe zjawiska  magnetyzmu. 
Wolontariusze zaprezentowali  różne rodzaje magnesów: sztabkowe, neodymowe, pływające, 
podkowiaste, kuliste oraz wykonali doświadczenia z  ich wykorzystaniem. 
Do prezentacji został  wykorzystany duży, transparentny walec-pierścień z opiłkami, w środek 
którego wsunięty  był  magnes, co umożliwiło  pokazanie pola magnetycznego w trójwymiarze. 
Poza tym uczestnicy dowiedzieli się  gdzie można wykorzystać magnes.
Poznano  też zabawne i ciekawe przykłady iluzji, które potrafią zmylić nasz wzrok i 
wprowadzić nas w błąd.
 Podsumowanie warsztatów i zdobytych informacji odbyło się  w formie quizu







12.11.2014
AKADEMIA Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI



15.11.2014r. 

PROJEKTOR - PODSUMOWANIE  PROJEKTÓW  Z CYKLU  MŁODY  NOBEL

15 listopada w ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR - wolontariat studencki” w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach  odbyły 
się kolejne  warsztaty, które były zwieńczeniem kampanii edukacyjnej” Młody Nobel w Książkach”. Uczestnicy zapoznali się  z sylwetką Alfreda Nobla - fundatora 
słynnej nagrody, a także osiągnięciami Marii Skłodowskiej-Curie. 
Powtórzyli  wspólnie eksperymenty, które dotychczas wzbudzały najwięcej emocji . Przeprowadzony został quiz miał  na celu sprawdzenie wiedzy z zakresu chemii, 
fizyki, programowania i kryptografii klasycznej. Dzieci wykazały się bardzo dużym zakresem wiedzy i quiz sprawdzający wypadł pozytywnie.





26.11.2014r
ANDRZEJKI KLUBU SENIORA

Seniorzy obchodzili tradycyjne Andrzejki. Podczas spotkania nie mogło zabraknąć lania 
wosku, 
obierania jabłek na długość skórki oraz innych ciekawych i śmiesznych wróżb a także 
konkursów. 



 

 



13.12.2014r.
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

Klub Rękodzieła Artystycznego „Węzełek” zorganizował kiermasz świąteczny, Na kiermaszu swoje prace zaprezentowały  między innymi Panie z 
tego klubu, które również  uczyły wykonywania ozdób świątecznych 



14.12.2014r.
JUBILEUSZ 40-LECIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KSIĄŻKACH

ORAZ 30-LECIA ZESPOŁU KSIĄŻKOWIANKA

Przybyłych gości witał powitalnym marszem weselnym Józek Dąbrowski (instrumenty klawiszowe), 
wychowanek GOK w Książkach oraz występujący z nim gościnnie Mateusz Hoppe (gitara elektryczna) z 
Grudziądza.
Sala była wypełniona po brzegi. Na uroczystość przybyli prawie wszyscy zaproszeni goście oraz 
mieszkańcy gminy.
Otwarcia uroczystości dokonała dyrektor GOK – Marianna Ciupak. Przedstawiła informację z 40-letniej 
działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach.
Po podsumowaniu rozdane zostały symboliczne podziękowania w formie statuetek oraz dyplomów.
Statuetki „NUTKI” otrzymały Panie z zespołu „Książkowianka”: Bogumiła Ozga, Barbara Cisek, 
Barbara Wiśniewska, Krystyna Szamszur, Barbara Gajewska,  Krystyna Heberlej, Janina Janowska, 
Krystyna Kesler,  Aleksandra Domżalska, 
Ewa Fabrykiewicz,  Ania Mrowiec,  Justyna Marciniszyn
Wokaliści: Jona Szmeichel, Julita Zych, Żaneta Grygielewicz,  Martyna Ciupak,
Magdalena Sacha, Józef Dąbrowski oraz za naukę gry na gitarze – wolontariusz Mariusz Kesler.
Statuetką okolicznościową za otwartość na potrzeby lokalnego środowiska przejawiającą się wspieraniem i 
promowaniem kultury lokalnej przez wszystkie lata pełnienia funkcji Gospodarza Gminy uhonorowano 
byłego Wójta Jerzego Polcyna.

Ponadto statuetkami okolicznościowymi uhonorowano wolontariuszy oraz osoby aktywnie uczestniczące w tworzeniu kultury lokalnej:
Stanisławę Polcyn,Bożenę Szpryniecką, Andrzeja Nowaka, Wojciecha Deżakowskiego, 

Wiesławę Chabrowską, Macieja Murawskiego, Martę Wzorek,  Annę Skwark, Annę 
Janowską,  Elżbietę Ozimek, Krystynę Heberlej, Paulinę Pamuła, Genowefę 
Piotrowską
Grupę Cyrkową: Agatę Straszewską, Beatę Wojciechowską, Ewę Angowską, Bartosza 
Słowińskiego
oraz pracowników GOK
1. Hannę Nowak
2. Grażynę Rodzik
3. Jerzego Cyrana
4. Marka Jedamskiego

Lalki przytulanki otrzymały dzieci z zespołu „Skowronki”: Majka Manerowska, 
Karolinka Michewicz, Karolinka Lipińska, Oliwia Szeliga, Paulinka Wójcik, Julka 
Wnęk.



Ponadto dyrektor wręczyła podziękowania sponsorom:
1. Zdzisławowi Ligęzie – Dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Książkach
2. Piotrowi Gensty – Prezesowi Gminnej Spółdzielni SCh w Książkach

3. Robertowi Niedźwieckiemu – P.H.U.” MATERBIUR” z Łodzi
4. Właścicielom Firmy Zaskocz – Jadwidze, Arturowi, Maciejowi Nowak
Dyrektor podziękowała za współpracę także księżom proboszczom, pracownikom Urzędu Gminy w Książkach, radnym, sołtysom, Kołom Gospodyń 
Wiejskich, Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, dyrektorom szkół , Gminnej Bibliotece Publicznej, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Animacji 
Kultury w Toruniu, Wąbrzeskiemu Domowi Kultury, Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, Fundacji LGD Wieczno, Regionalnemu 
koordynatorowi Fundacji Rozwoju Wolontariatu oraz wszystkim mieszkańcom, którzy włączają się w rozwój kultury a także jej odbiorcom.
Przedstawicielom mediów - redaktorom: Dziennika „Nowości” – Renacie Ciesielskiej, tygodnika CWA Paulinie Grochowalskiej oraz Alicji Kalinowskiej 
– Gazeta Pomorska.
Uroczystościom towarzyszyła fotorelacja „PRZEŻYJ TO JESZCZE RAZ, „AKTYWNY SENIOR” oraz wystawa rękodzieła artystycznego. Prace na 
wystawie zostały wykonane podczas warsztatów organizowanych przez GOK oraz członków Klubu Rękodzieła Artystycznego „WĘZEŁEK”.
Program Artystyczny
Jako pierwszy gościnnie wystąpił Dawid Ciupak z Wąbrzeźna, który zadedykował Paniom z zespołu Ksiązkowianka piosenkę z ich repertuaru „O sole 
mio”. Akompaniował Andrzej Nowak. 
W części artystycznej wystąpił również Zespół „Ksiązkowianka” który wykonał utwory kabaretowe z lat 90-tych, zespół „Skowronki”, Magda Sacha, 
Martyna Ciupak , Jona Szmeichel, Żaneta Grygielewicz, Józef Dąbrowski i Mateusz Hoppe Umiejętności grupy cyrkowej zaprezentowały Beata 
Wojciechowska i Ewa Angowska. Na zakończenie części artystycznej zatańczył Maciej Murawski z Agatą Lisińską. Po uczcie kulturalnej odbył się 
poczęstunek dla gości przygotowany w pomieszczeniach Gminnej Biblioteki Publicznej.

         
Marszem powitalnym witali Józek Dabrowski  i Mateusz Hoppe                        Dawid Ciupak zadedykował Paniom z zespołu
                                                                                                                                     „Ksiązkowianka „piosenkę z ich repertuaru „O sole mio”.     
                                                                                                                                                                Akompaniował Andrzej Nowak.









































Zespół Książkowianka obchodzi jubileusz 30-lecia działalności
Dodano: 13 grudnia 2014, 20:11 Autor: (AN) 

Panie Janina Janowska, Krystyna Szamszur, Barbara Wiśniewska, Justyna Marciszyn i pozostałe Książkowianki występują podczas wielu 
uroczystości w gminie. (fot. Alicja Kalinowska)

Dla mnie Książkowianka to nie tylko zespół. Wszystkie jesteśmy bardzo zżyte ze sobą. Wspieramy się w trudnych chwilach - opowiada 
Bogumiła Ozga, jedna z pań, które 30 lat temu zakładały grupę.

Odskocznia od codziennego życia
Śpiewa w niej do dziś. - Zespół to bardzo ważny element mojego życia - zapewnia pani Bogumiła.

- Dla mnie to zawsze była odskocznia od życia codziennego - dodaje Barbara Cisek. Także ona jest jedną z założycielek zespołu. Przestała 
uczestniczyć w spotkaniach, ponieważ w ubiegłym roku się przeprowadziła. - Bardzo brakuje mi prób i koleżanek. Brakuje mi również samego 
śpiewu - żałuje.

Śpiewają pieśni religijne i wesołe piosenki
Jakie były początki zespołu? - Jego trzon stanowiły osoby, które śpiewały w chórze kościelnym - wspomina Bogumiła Ozga. Wtedy w szeregach 
zespołu byli również panowie. Najdłużej do grupy należeli: Władysław Szalina i Tadeusz Sikora. Większa część zespołu należała także do 
kabaretu "Trzy po trzy". 

Od wielu lat mówi się, że panie "są do tańca i do różańca", bo wykonują bardzo różne piosenki. Od religijnych, przez patriotyczne do 
rozrywkowych. Książkowianka bierze udział w najważniejszych uroczystościach odbywających się w gminie Książki. Panie swoim śpiewem co 
roku uświetniają m.in. dożynki, ale także nie odmawiają, aby zaśpiewać jubilatom odbierającym medale "Za długoletnie pożycie małżeńskie". 

Zespół bierze również udział w wielu przeglądach. Jednym z ostatnich ważnych występów był koncert odpustowy w Rywałdzie. - Miałyśmy 
wielka tremę. Ale kiedy skończyłyśmy śpiewać, niektóre osoby miały łzy wzruszenia w oczach. To było bardzo ważne dla nas wydarzenie - 
dodaje Bogumiła Ozga.

W najbliższą niedzielę Książkowianka będzie świętowała 30-lecie swojej działalności. - Nigdy nie myślałyśmy, że nasz zespół będzie działał aż 
tyle lat! Ale życie samo napisało nam ten scenariusz - opowiada Barbara Cisek. 

Obecnie w zespole Książkowianka śpiewa 12 pań.

Na naszej scenie występowały gwiazdy
Także na niedzielę zaplanowano uroczystości związane z obchodami 40-lecia Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach. Szefową tej instytucji 
od 1984 roku jest Marianna Ciupak. 
Ośrodek kultury w Książkach utworzono 23 grudnia 1974 roku. Na początku swoją działalność prowadził w dwóch tylko pomieszczeniach. Było 
ciasno, ale właśnie tutaj występowały największe gwiazdy ówczesnej sceny estradowej m.in. Jacek Lech, Barbara Książkiewicz, grupa 
Prometheus oraz Arianie. 

Do domu kultury na spotkania przyjeżdżali również sportowcy. Wśród nich był m.in. Józef Grudzień - mistrz Europy w boksie. 

Obecnie Gminny Ośrodek Kultury w Książkach prowadzi przede wszystkim działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Odbywają się tutaj m.in. 
zajęcia w ramach programu "Projektor". Co roku w wakacje prowadzone są warsztaty, które w dużej mierze finansowane są ze środków 
unijnych. Bogatą działalność ośrodka dokumentuje m.in. kilka tomów kronik.
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INFORMACJA   Z 40-LETNIEJ DZIAŁANOŚCI  GOK W KSIĄŻKACH

GOK w Książkach utworzony został 23 grudnia 1974 r jako zakład budżetowy, następnie funkcjonował jako jednostka budżetowa.
Od czerwca 2007r. funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury.
Swym działaniem obejmuje teren całej gminy. 
Ze względu na brak udokumentowanej działalności  za  lata 1974-1984 nie jestem w stanie przedstawić  wcześniej podejmowanych działań oraz osób  
kierujących Ośrodkiem . Wiadomo, że pierwszym kierownikiem była  Pani Helena Lewandowska , córka Pani Genowefy Betyna – Kisielewicz.
Funkcję dyrektora objęłam   w marcu 1984. Wcześniej  od roku 1980-1984 byłam kierownikiem Domu Kultury w Osieczku.
Do kwietnia 1988 r. GOK prowadził działalność w dwóch pomieszczeniach, w których obecnie znajduje się GBP oraz w sali, która była dobudowana z 
tzw. muru pruskiego. 
W kwietniu 1988 roku dokonano  rozbiórki  sali i przystąpiono do  budowy i remontu starej części. Działalność prowadzona była w pomieszczeniach 
Gminnej Biblioteki Publicznej, uroczystości odbywały się w szkole.
Rok 1989 - przemiany ustrojowe, przemiany społeczne, nowa władza w Gminie.
Były duże obawy  czy ten obiekt powstanie, przestał funkcjonować  Narodowy Fundusz Rozwoju Kultury. Nie mogliśmy liczyć na wsparcie  z 
województwa.
Wokół likwidowano kluby, świetlice , domy kultury. 
Od kultury lokalnej zaczęto oczekiwać przede wszystkim rozrywki (dyskotek, pikników, festynów , itp.). 
Były osoby , które  oczekiwały takiego funkcjonowania od  naszej instytucji .Na szczęście  byli i tacy , którzy  oczekiwali  czegoś więcej. Dom kultury  
stawał  się inkubatorem aktywności, tu zaczęli  gromadzić  się ludzie, którym o coś chodziło. 
Robiliśmy wszystko ażeby  przekonać władzę, mieszkańców , że dom kultury jest potrzebny. Na koncie nie mieliśmy jeszcze dużych osiągnięć. Sukcesy 
zaczął przynosić  zespół „Książkowianka” , Kabaret „Trzy po trzy”, zespół „Skowronki”.
Wybudowano budynek, no ale trzeba było go wyposażyć. 
W nowych pomieszczeniach  GOK zaczął funkcjonować od  roku 1993r, we wrześniu  odbyły się  na nowej sali pierwsze dożynki.  

                 Od 2007r.  od kiedy to zgodnie z obowiązującą ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  GOK  stał się samodzielną 
instytucją kultury, przed instytucją stanęły  nowe wyzwania , musieliśmy sami nauczyć się gospodarować przyznaną dotacją , ale również udowodnić 
organizatorowi , że to co robimy służy rozwojowi  gminnej kultury a środki zainwestowane zostaną  w edukację kulturalną społeczności lokalnej. 
Najprostszą formą byłaby przemiana domu kultury w „centrum rozrywki” nie byłoby to zgodne z ustawą o organizowaniu i upowszechnianiu kultury, nie 
byłoby  to też zgodne z nadanym instytucji statutem. Postawiliśmy na  animację i edukację .    
Uznaliśmy , że  najcenniejszy jest kapitał ludzki i społeczny. Dlatego też naszym celem  stało się  inwestowanie w tak rozumiany kapitał. 
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, otworzyło nowe możliwości, ale też niosło kolejne wyzwania. Unia zaoferowała środki finansowe na działalność 
kulturalną, lecz aby z nich skorzystać trzeba opracować profesjonalnie projekt i wniosek o dofinansowanie, co dla nieprzeszkolonego w tym zakresie 
pracownika domu kultury jest zadaniem trudnym. Przygotowanie tych materiałów wymaga nie tylko umiejętności „technicznych”, a więc poprawnego 
opracowania pod względem formalnym, ale przede wszystkim nowej wiedzy merytorycznej m.in. z zakresu polityki kulturalnej. 
Wiedzę i umiejętności pisania projektów, realizacji oraz rozliczania zdobywaliśmy uczestnicząc w szkoleniach, ale przede wszystkim  poprzez  
zapoznawanie się  na bieżąco z obowiązującymi ustawami, instrukcjami i przepisami.  Zdobyta wiedza nie ma charakteru zamkniętego, ale należy ją ciągle 
rozwijać, zatem, aby opracować projekt „z duchem czasu” i „w duchu Europy” należy  ją na bieżąco aktualizować. 
Cieszymy się z każdej zdobytej złotówki , ale jest to kosztem działań  związanych  z upowszechnianiem kultury.
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Ze  środków unijnych  w  2010r  w ramach  działania  „Odnowa i rozwój wsi” został dofinansowany remont GOK. GOK otrzymał dofinansowanie w 
kwocie 84 651,00zł.
 W 2011 roku pozyskaliśmy w ramach konkursu POKL  środki na 2 projekty-
  „WIKLINIARSTWO I FLORYSTYKA SZANSĄ NA ATRAKCYJNY ZAWÓD” otrzymaliśmy  100% dofinansowanie  w kwocie ponad  43 tys. zł.17 
kobiet uczyło się florystyki  , 13 kobiet wikliniarstwa.
Drugi projekt  to  „EDUKACYJNE WAKACJE OD JUNIORA DO SENIORA”  w którym udział brały dzieci młodzież  i seniorzy  , łącznie 75 osób. 
GOK otrzymał 100% dofinansowanie w wysokości ponad 29 tys. zł. W ramach tego projektu odbyły się warsztaty  bibułkarskie,  decoupage, malowanie na 
szkle. 
W roku 2012 pozyskaliśmy również środki unijne składając  wniosek  w ramach  Małych Projektów  na realizację zadania  „  ZAKUP PRZENOŚNEJ 
SCENY ORAZ ŁAWEK DLA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  W KSIĄŻKACH – kwota dofinansowania ze środków unijnych  – 13 854,00 zł 
W roku 2013r. Gminny Ośrodek Kultury zrealizował   w ramach  „Małych Projektów”  projekt „OD TRADYCJI DO WSPÓŁCZESNOŚCI – 
ORGANIZACJA   DOŻYNEK  GMINNYCH WRAZ PRZEPROWADZENIEM WARSZTATÓW W MIEJSCOWOŚCI  KSIĄŻKI ” otrzymał 
dofinansowanie ze środków unijnych  w kwocie  ponad  22 tys zł. W ramach tego projektu odbyły się  dwa /tygodniowe/   warsztaty rękodzielnicze dla 
dzieci i młodzieży „PIĘKNO WPISANE W PEJZAŻ WSI”, tygodniowe WARSZTATY RĘKODZIEŁA DLA DOROSŁYCH  , dwudniowe „Warsztaty 
kulinarne dla dorosłych” oraz DOŻYNKI GMINNE wraz z konkursem wieńców dożynkowych .
W roku 2014r. kolejne warsztaty przeprowadzone w ramach  projektu „ORGANIZACJA WARSZTATÓW GINĄCYCH ZAWODÓW DLA 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ   W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KSIĄŻKACH”. Na realizację  tych warsztatów GOK pozyskał w ramach 
konkursu dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 9 514,00 zł.  W ramach tego projektu  odbyły się warsztaty garncarskie, wikliniarskie , papieru 
czerpanego oraz rzemiosł dawnej polskiej wsi dla dzieci i młodzieży. Dla dorosłych odbyły się warsztaty filcownicze. 

W roku 2011 Gminny Ośrodek Kultury podjął współpracę  z  Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności  w ramach tej Fundacji działa „PROJEKTOR - 
wolontariat studencki”  
Program ten ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży mieszkającej na wsi i w małych miastach. W ramach programu grupy 
studentów-wolontariuszy (2-3 osoby) realizują przygotowane przez siebie projekty rozwijające wiedzę, umiejętności oraz zainteresowania dzieci i młodzieży. 
Są one prowadzone w czasie wolnym od zajęć w trakcie roku szkolnego oraz w wakacje i ferie . W naszej placówce odbyło się  ok. 110 spotkań .Tematyka 
zajęć  była różnorodna: zajęcia  artystyczne, sportowe, taneczne , nauka języka  hiszpańskiego , włoskiego, zajęcia z zakresu Młodego Nobla.  zajęcia 
detektywistyczne . 

Warsztaty te prowadzone są w formie wolontariatu , Gminny Ośrodek Kultury zobowiązany jest do zapewnienia studentom  zakwaterowania (nocleg + 
wyżywienie)  oraz opiekę nad dziećmi.

Przy GOK działają:

Zespół „Książkowianka” – od 1984r.-
Zespół powstał z inicjatywy pań z Koła Gospodyń Wiejskich. Założycielką tego zespołu była przewodnicząca  Pani Helena Kulasa. Po raz pierwszy  zespół 
wystąpił na jubileuszu  40 lecia KGW. Liczył wówczas 26 osób. 
Przechodził różne koleje swojej działalności.  Z roku na rok  stan liczebny się zmniejszał. Kiedy aktywność KGW znacznie zmalała wówczas to Gminny 
Ośrodek Kultury objął  opiekę  nad zespołem.  Liczba członków zespołu wahała się  8-12 osób.  Był okres , że zespół liczył  6 osób.  Myśleliśmy, że to koniec  
działalności  tego zespołu.
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Jednakże członków przybyło , obecnie liczy 11 osób.
Zespół gościł  na wielu scenach naszego województwa. W roku 2007r. gościł na Litwie gdzie nawiązał  współpracę z zespołem z Kowna. 
W  2009r. gościliśmy zespół ten  w Grodzie Kopernika.
„Książkowianka” promowała Gminę oraz  Lokalną Grupę działania Wieczno podczas Wojewódzkich Pikników  LGD w roku 2013 w Skrwilnie, a w roku 
2014 w Radzyniu Chełmińskim.
Zespół dziecięcy „Skowronki” – od 1985.  Obecnie liczy sześcioro dzieci w wieku 6-9 lat . Skład zespołu  zmienia się ze względu  na wiek uczestników. 
Jednakże dzieci mogą swoje  zdolności rozwijać  tworząc inne zespoły, bądź  występując solo. 
W grudniu  2010r  zespół zdobył III miejsce w FESLIWALU „ROZSPIEWNE DZIECIAKI” w Wąbrzeźnie.
W 2008  r – Martyna Ciupak – mając niespełna 6 lat zdobyła I miejsce w FESLIWALU „ROZSPIEWNE DZIECIAKI” w Wąbrzeźnie, wyróżnienie 
zdobył również zespół TRIO .
W roku 2010 w Eliminacjach Powiatowych  w Przeglądzie Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej „AWANS” Jona   Szmeichel zdobyła wyróżnienie. 

Kabaret „Trzy po Trzy” – 1985r 
Na swoim koncie ma bardzo duży dorobek artystyczny. Za największy sukces uważa wyróżnienie na Ogólnopolskim Przeglądzie Kabaretów Wiejskich 
w Sieradzu, dzięki któremu brał udział  w kilkudniowych nagraniach dla programu I TVP –w cyklu „Chłop żywemu nie przepuści”. Kilkakrotnie 
uczestniczył w nagraniach Regionalnej „Trójki”
Trudno policzyć ile ma na koncie występów poza granicami naszej Gminy . 
Obecnie działalność tego kabaretu jest ograniczona. 
Ograniczeniem  działalności jest przede wszystkim   brak osoby, która prowadziła by kabaret.   90% tekstów pisałam sama, ale  ze względu na to, że 
zmuszona jestem więcej czasu poświecić działalności administracyjnej nie jestem wstanie zaangażować się w działalność kabaretu.  

Klub rękodzieła artystycznego „Węzełek” – powstał w 1992r. W klubie tym można nauczyć się wielu rodzajów haftu, koronki czółenkowej, tzw. frywolitki, 
koronki klockowej, igiełkowej, zdobienia haftem  temarii ,haftu wstążeczkowego,  decoupage , florystyki, malowania na szkle, drewnie , wikliniarstwa i 
wiele innych.   
Organizuje wiele wystaw oraz pokazów. Swój dorobek prezentował w nagraniach telewizyjnych TVP Bydgoszcz w programie „ W Ameryce i gdzie indziej”  
Promował Gminę oraz  Lokalną Grupę działania Wieczno podczas Wojewódzkich Pikników  LGD w roku 2013 w Skrwilnie, a w roku 2014 w Radzyniu 
Chełmińskim. 
Był  współrealizatorem wielu  projektów.Swoją wiedzą i umiejętnościami dzielił się  z koleżankami z Dębowej Łąki oraz     z pensjonariuszami z Domu 
Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie. Panie z Klubu przeprowadziły w warsztaty  zorganizowane w Wąbrzeźnie  dla pań z gmin powiatu wąbrzeskiego.

Klub Seniora – powstał w 1983r. – ok. 30 członków.
Raz w miesiącu  organizuje spotkania dla członków . 
Poza tym organizuje spotkania okolicznościowe, wyjazdy, wycieczki. Uczestniczy w imprezach kultywujących tradycje, zwyczaje i obyczaje .Realizuje 
program „Dodać życia do lat”
Wspólnie z GOK realizował projekty pn.” Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał” oraz „ Duzi i mali na jednej sali” dofinansowane przez Urząd 
Marszałkowski.
W roku 2010  był współorganizatorem wyjazdu  „Rejs dla seniorów - Gdynia – Karlskrona.” Był to wyjazd  integracyjny – seniorzy, dorośli i młodzież. 
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Klub Seniora był  partnerem w realizacji projektu „EDUKACYJNE WAKACJE OD JUNIORA DO SENIORA”.W  roku 2014 zorganizował wyjazd do 
Ciechocinka. Członkowie Klubu uczestniczą w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez WOAK  i Urząd Marszałkowski w Toruniu. Uczestniczy 
w kultywowaniu tradycji lokalnych.

Grupa Cyrkowa Fokus –Pokus – powstała  w 2005r.
W skład  10 osobowej grupy  wchodzą dzieci oraz młodzież szkolna, ponadgimnazjalna oraz młodzież starsza. 
5 uczestników  brało udział w polsko-niemieckich warsztatach cyrkowych w Krzyżowej  dwoje występowało  w Poczdamie.

● Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa kawiarenka internetowa.
●  Dzieci i młodzież mają do dyspozycji  2 stoły tenisowe i tzw „piłkarzyki.
● 1 raz w tygodniu z sali korzystają dorośli  grając w tenisa
● 2 razy w tygodniu prowadzony jest aerobik dla młodzieży od 15 roku życia oraz dla dorosłych - zajęcia prowadzone w formie  wolontariatu. 
● raz w tygodniu dzieci, młodzież oraz dorośli uczestniczą w zajęciach zumby .
●Organizujemy liczne wystawy  z różnych dziedzin,  prelekcje. 
●Uczestniczymy w obchodach wszystkich  świąt państwowych.
●Pielęgnujemy i kultywujemy  tradycje ludowe.
●Organizujemy wyjazdy na spektakle teatralne, koncerty, wycieczki. 
   
Realizując zadania bardzo często borykamy się przede wszystkim z brakami kadrowymi. 
GOK stając się  samodzielną instytucją  przejął  prowadzenie całej dokumentacji księgowej, kadrowej oraz dokumentacji związanej z  jej funkcjonowaniem. 
Przedtem sprawy te przydzielone były kilku pracownikom Urzędu . Obecnie  dzielone są pomiędzy  gł. księgową i dyrektora . 
 
W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione są 4 osoby w pełnym wymiarze godzin,  i jedna osoba ½ etatu.
Dyrektor GOK – Marianna Ciupak zatrudniona  jest od 1980 r. /kierownik WDK w Osieczku/ a od 1984r  pełni funkcję dyrektora GOK w Książkach.
Do obowiązków dyrektora zgodnie z o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  oraz nadanym statutem przez organizatora należy w 
szczególności:
 a) kierowanie bieżącą działalnością,
 b) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
 c) zarządzanie mieniem Ośrodka
 d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz wykonywanie czynności
      pracodawcy,
e)wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
f)ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
g)sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
h)występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację dofinansowanie bieżących zadań własnych.

W istocie, ażeby instytucja prawidłowo funkcjonowała a dorobek był widoczny ,   ze względu na brak odpowiedniej liczby pracowników animacji, 
administracji , promocji oraz pracownika ds. organizacyjnych sprawy te wykonuje dyrektor , prowadzi również zajęcia z dziećmi, młodzieżą  i dorosłymi.
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Hanna Nowak –pełen etat,  zatrudniona w GOK  od 1994r. Od  czerwca 2007r. pełni funkcję  gł. księgowej. 
Do najważniejszych  obowiązków merytorycznych  gł. księgowej należy: 
prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością, zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami, sprawowanie kontroli formalno-
prawnej,  rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe, sprawdzenie rozliczeń 
poinwentaryzacyjnych, osobista kontrola nad terminową regulacją zobowiązań publicznoprawnych (podatkowych, ubezpieczeniowych), organizacja i nadzór 
rachuby płac z pełną dokumentacją i ewidencją dla celów kosztowych, podatkowych i ubezpieczeń społecznych, sporządzanie bilansu, rachunku zysków i 
strat oraz informacji dodatkowej.
Przygotowuje wszelakie sprawozdania obowiązujące  w GOK/GUS, z zamówień publicznych , z wykonania budżetu, o stanie należności i zobowiązań, 
wydatkach strukturalnych /.
Jednakże zakres wykonywanych zadań w znacznym stopniu wykracza poza jej obowiązki służbowe z czego  jako dyrektor zdaję sobie sprawę. 
Pomaga w prowadzeniu grupy cyrkowej oraz organizacji zajęć, warsztatów  i imprez, sprawuje opiekę nad dziećmi zarówno  podczas  zajęć w Książkach 
oraz na wyjeździe. 

Jerzy Cyran –instruktor , operator sprzętu audiowizualnego i nagłaśniającego zatrudniony od 1897r. Prowadzi zajęcia z grupą cyrkową  oraz kawiarenkę 
internetową. Odpowiedzialny jest za nagłaśnianie podczas imprez , uczestniczy w organizacji zajęć, warsztatów  i imprez. Sprawuje  opiekę nad dziećmi i 
młodzieżą  przebywającą na sali  w godzinach popołudniowych oraz w kawiarence internetowej. 
Zgodnie z wymogami mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa  sprawuje opiekę  nad dziećmi i młodzieżą podczas prowadzonych zajęć przez 
wolontariuszy.  

Marek Jedamski  - młodszy instruktor, osoba niepełnosprawna– zatrudniony od 1989r.    prowadzi zajęcia z dziedziny muzyki z dziećmi , młodzieżą i 
dorosłymi. Pracuje w wymiarze ½ etatu. Również pomaga w  realizacji innych zadań.   

Sprzątaczka GOK –  zatrudniona w pełnym wymiarze godzin pracy. Dba o porządek w całym budynku GOK, również pomaga  w organizacji wszelkich 
imprez, uczestniczy, pomagając w opiece nad dziećmi   nie tylko  w imprezach w GOK ale pomaga w opiece nad dziećmi podczas różnych wyjazdów. 

Andrzej Nowak – umowa o dzieło , prowadzi stronę internetową GOK, uczestniczy w wielu wydarzeniach kulturalnych w formie wolontariatu.

Gminny Ośrodek Kultury czynny jest od poniedziałku do soboty. Czyli 6 dni w tygodniu. Wtorek, czwartek, piątek, sobota  czynny jest do godz. 21.00
Wiele uroczystości oraz  imprez,  odbywa się w niedziele i święta. Ze względu na specyficzny charakter działalności GOK  oraz braki kadrowe, bardzo 
trudno jest  przygotować   zgodnie z Kodeksem Pracy harmonogram godzin pracy oraz  zaplanować pracownikom urlop wypoczynkowy  lub wolne za 
nadgodziny.
W większych instytucjach działających w większych miastach, gdzie zatrudnia się więcej osób możliwy jest wyraźny podział zadań. W odniesieniu do 
naszej instytucji pod względem etatów konieczne jest łączenie różnych obowiązków w jednym etacie. Taki stan rzeczy powoduje, iż pracownicy muszą być 
wysoce „uniwersalni” w  swoich umiejętnościach, oraz elastyczni w podejmowanych działaniach a przede wszystkim dyspozycyjni.
Instytucja kultury, której celem jest aktywna działalność dla społeczności lokalnej 
absorbuje często swój czas na niepotrzebną działalność administracyjną.



6

Nasza instytucja kultury uczy, bawi, wychowuje, ale jednocześnie inspiruje, współdziała. Jest organizatorem zabaw z zakresu kultury „niskiej”, ale 
jednocześnie pragnie nie pozostawiać otoczenia w którym funkcjonuje bez kultury „wysokiej”. Organizuje imprezy, biesiady itp. , ale równocześnie obchody 
poważnych świąt państwowych. 
Mimo podejmowanych działań  słyszymy stwierdzenie „nic się nie dzieje” wypowiadane przez grupę najmniej zainteresowanych, ta  społeczność lokalna jest 
często nastawiona w sposób roszczeniowy. Co oznacza, iż oczekuje gotowego działania, nie bardzo chcąc się angażować w jego kreowanie .W zasadzie więc 
ten dylemat należy uznać za problem pozorny, albowiem jego istnienie jedynie ukierunkowuje działania instytucji kultury w stronę pobudzenia społeczności. 
Cieszy nas , że  istnieją osoby, grupy nieformalne bądź organizacje społeczne , aktywnie wspierające i współpracujące w zakresie realizacji zadań na rzecz 
społeczności i rozwoju kultury. 

Podsumowując, należałoby odpowiedzieć na  pytanie - czym różni się instytucja kultury na wsi od tej miejskiej?  Wieloma rzeczami! 
Przede wszystkim często łączy w sobie to, co w miastach realizowane jest przez kilka instytucji.    Na wsi kilku (najczęściej dwóch-trzech) pracowników, 
realizuje różnorodne zadania, do których realizacji w  mieście powoływane są zespoły różnorodnych specjalistów. 
Środki  przyznawane na kulturę w naszej Gminie , są to środki  zainwestowane w rozwój i edukację kulturalną naszego lokalnego społeczeństwa-dostęp do 
wszystkich form jest nieodpłatny i ogólnodostępny.
Pragnieniem  nas wszystkich pracowników i animatorów kultury jest ażeby  z roku na rok   nasza instytucja rozwijała się na miarę INSTYTUCJI XXI w. 
oraz „Z DUCHEM CZASU” i „W DUCHU EUROPY”. 
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19.12.2014r
WIGILIA DLA SAMOTNYCH

Organizatorem  spotkania był Wójt Gminy Książki oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach.
Kolędy zaśpiewał zespół „Książkowianka”

31.12.2014r.
BAL  SYLWESTROWY

Organizatorem balu był Gminny Ośrodek Kultury, uczestniczyło 60 osób.
Imprezę poprowadził  pracownik GOK – Jerzy Cyran



11.XII.2014r.

W dniu 11.XII.2014r. odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe Oddziału Bydgoskiego Klubu Generałów WP.

W czasie spotkania wręczono wyróżnienia honorowe Oddziału Klubu „Bene de Patria Meritus” (Dobrze Zasłużony Ojczyźnie) dla osób, których codzienny trud                                          
i praca dla kraju oraz godne reprezentowanie Państwa na zewnątrz zasługiwały wg oceny kapituły do takiego wyróżnienia.

Do laureatów należy również mgr inż. Jerzy Polcyn były wójt gminy Książki
Za łączenie pokoleń i kształtowanie patriotycznych postaw





          Rok    
2015



23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej  Pomocy

Gmina  Książki zagrała w 23 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 .
19 wolontariuszy  przeszkolonych  przez funkcjonariusza Policji, pod opieką nauczycieli 
Gimnazjum w Książkach- Anny Celmer, Katarzyny Brytan oraz druhny Anny Pawlikowskiej   
kwestowało w miejscowości Osieczek, Łopatki i Książki. 
Łączny dochód , który został   przekazany do Fundacji , wyniósł 6970,74 zł 
Z kwesty  ulicznej  zebrano 2572,10 zł .
Osieczek – 947,22zł
Książki – 1208,40 zł
Łopatki – 416,48 zł 
Największą kwotę tj. 405,89 zł.  do puszki zebrała  wolontariuszka Weronika Lisińska 
kwestująca w Osieczku oraz Oliwia Kowalkowska  kwestująca w Książkach – 405,52 zł. 
Pieniądze przeliczyła komisja w składzie -  Ewa Fabrykiewicz, Janina Janowska , Katarzyna 

Chandzel.
Zbiórce pieniędzy towarzyszyła licytacja gadżetów WOŚP oraz  licytacja  przedmiotów  darczyńców .
Największą kwotę 360,00  zł. uzyskano z licytacji serduszka magnes - gadżetu WOŚP, które zostało przekazane dla GOK-u i będzie ponownie licytowane w przyszłym 
roku .
W programie  artystycznym wystąpiły zespoły wokalne i taneczne  ze Szkoły  Podstawowej, Przedszkola  i Gimnazjum oraz z  Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach.
Finał  zakończono ”światełkiem  do nieba” wysłanym przez OSP 
w Książkach .
Licytację poprowadził Andrzej Nowak oraz Jona Szmeichel . 











20 styczeń 2015r.

Dzień Babci i Dziadka

Klub Seniora działający przy Gminnym Ośrodku kultury obchodził Dzień Babci i Dziadka . Z programem artystycznym wystąpiły dzieci z  miejscowego przedszkola. 
Program przygotowały Panie  Marzena Aleksandrowicz i Małgosia Kuligowska. Od babć i  dziadków dzieci otrzymały w dowód wdzięczności, jak również uznania, 
słodycze.  Wspólne spotkanie umilił słodki poczęstunek.





25 STYCZNIA  2015R.
KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK  PT. „KOLĘDUJMY MAŁEMU”

Od 1987r. w każdą ostatnią  niedzielę stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach odbywa się 
koncert kolęd i pastorałek.  Dnia 25 stycznia  odbył się koncert, pt. „KOLĘDUJMY MAŁEMU”. Kolędy 
zaśpiewać mógł każdy kto zgłosił wcześniej w GOK swój udział. Na koncert przybył Wójt Gminy Książki  - 
Jerzy Dutkiewicz , Ks. Proboszcz Henryk Trąpczyśki  z Książek  oraz Ks. Proboszcz Grzegorz Nadolny z 
Osieczka Sala była wypełniona po brzegi.  Podczas koncertu  zaśpiewał  Chór Cantate Domino działający 
przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Pływaczewie I Gimnazjum Nr 1 w Wąbrzeźnie , Oliwia Motylińska  z 
Nieżywięcia  oraz uczennice ze Szkoły Podstawowej w Ksiazkach - Agata Kozubowska, Martyna 
Fabrykiewicz  oraz Justyna Wolińska. Z Gminnego Ośrodka Kultury wystąpił   zespół dziecięcy 
„Skowronki”, zespół „Książkowianka” oraz wokaliści : Jona Szmeichel , Magdalena Sacha,  Martyna i 
Dawid Ciupak. Na zakończenie  Klub Seniora  zaśpiewał wspólnie z publicznością dwie kolędy – „Do szopy 
hej pasterze” oraz „Gdy się Chrystus rodzi”. Ks. Proboszcz Henryk Trąpczyński podziękował organizatorom 
za  zorganizowanie koncertu.









                                                       7 luty 2015r

                                           SPOTKANIE NOWOROCZNE W OSIECZKU

                    W Świetlicy Wiejskiej w Osieczku  odbyło się spotkanie  noworoczne  dla dzieci i 
młodzieży. Organizatorem spotkania były Panie z Koła Gospodyń  Wiejskich  oraz Rada Sołecka w 
Osieczku.  Uczestników odwiedził Mikołaj, paczki noworoczne zostały ufundowane przez 
miejscowych  sponsorów.  Blok  rozrywkowy poprowadzili pracownicy z Gminnego Ośrodka Kultury i 
Gminnej Biblioteki Publicznej. Odbyło się  wiele  konkursów i zabaw. Najwięcej frajdy sprawiały  
konkursy  tańców z balonami, miotłą i taniec na gazecie. Odbył się również konkurs na najpiękniejszy 
strój karnawałowy, a że wszystkie stroje były bardzo ciekawe i pomysłowe jury  nagrodziło 
wszystkich uczestników. 







11 luty 2015r. 
POŻEGNANIE  KARNAWAŁU

W Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach , pożegnano karnawał.  Piękna tradycja żegnania karnawału zanika. Dziś wielu z nas  koniec karnawału kojarzy 
się z "tłustym czwartkiem” oraz z  „zapustami” poprzedzającymi postną środę popielcową.  W zasadzie do tego ogranicza się nasza tradycja zapustna.  Nie 
spotykamy już  obchodów przebierańców  a szczególnie  postaci maszkar  zwierzęcych. 
11 lutego Klub Seniora obchodził „zapusty”.  Gminny Ośrodek Kultury,  który stoi na strazy  kultywowania tradycji  , postanowił  przeprowadzić wśród 
uczestników   quiz  dotyczący  znajomości wiedzy  z tradycji  karnawału i zapustów.
Chętnych do udziału  w quizie nie brakowało a i zasób wiedzy był zadawalający. 
Poza tym  przypomniano przysłowia związane z okresem bożonarodzeniowym, karnawałowym i zimowym.  Świetnie przy tym się bawiono. Najbardziej 
przypadło  uczestnikom  imprezy przysłowie: 
''Gdy w zapusty człek w jedzeniu pofolguje, łaskawy Pan Bóg grzech obżarstwa daruje''. A więc przy suto zastawionym stole, na którym królowały pączki  i  
wspólnej zabawie seniorzy pożegnali karnawał.   

 



KARNAWAŁOWY  BAL  PRZEBIERAŃCÓW

15 lutego ponad 40  osób  uczestniczyło  na  balu  karnawałowym  a  16 lutego   najmłodsi mieszkańcy mogli pożegnać karnawał  na balu przebierańców. 
Chętnych jak zwykle nie brakowało. Przeprowadzono wiele  konkursów i zabaw. Najwięcej frajdy sprawiały  konkursy  tańców z balonami, miotłą i taniec na 
gazecie. Odbył się również konkurs na najpiękniejszy strój karnawałowy, a że wszystkie stroje były bardzo ciekawe i pomysłowe jury  nagrodziło wszystkich 
uczestników. 



Uczestnicy balu czuli się bezpiecznie  ponieważ nad ich bezpieczeństwem  czuwała  doktor Zuzia , anioł  Zuzia, policjant Ksawery oraz strażak Wiktor. 









FERIE ZIMOWE 2015

Pierwszy tydzień ferii .
Jak zwykle  chętnych  na zajęciach oferowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną w Książkach nie brakowało .

W poniedziałek dzieci wyjechały do WDK w Wąbrzeźnie na film „ Tupot  małych stóp” .

Oferta mogła być tak bogata  jak zwykle dzięki pomocy wolontariuszy.
Pan Mariusz Kesler –uczył  dzieci i młodzież gry w tenisa.



Pani Beata Wojciechowska – uczyła sztuki cyrkowej

Panie z klubu rękodzieła artystycznego „Węzełek”- Barbara Gajewska, Ania Skwark i Magda Rodzik
uczyły  wykonywania ozdób świątecznych oraz kwiatów wiosennych.

 



                        Podczas zajęć  w ramach „FERIE Z PIPPI” dzieci  poznawały przygody Pippi a następnie  wspólnie wyklejały jej portret oraz przygotowywały 
inscenizację ,

która zostanie wystawiona  podczas ostatniego dnia „FERII Z PIPPI”.



. 

Przez cały drugi tydzień również  prowadzone były zajęcia  przez GOK i GBP.

Kolejny tydzień rozpoczęliśmy wyjazdem do WDK w Wąbrzeźnie na film –„ KOT W BUTACH 2”. 

Kontynuowane były zajęcia- „FERIE Z PIPPI”. Dzieci  poznały kolejne przygody bohaterki oraz przygotowały  3 scenki, które najbardziej im się podobały.                             
Inscenizacja została wystawiona na zakończenie zajęć.



                                    Odbyły się również rozgrywki tenisa stołowego . I miejsce  zdobył  Maciej Komorowski, II miejsce - Karolina Maryniak,  III Dominik Lewandowski.  

Ze względu na małą liczbę chętnych  do udziału  w konkursie karaoke „ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE…” konkurs nie odbył się, jednakże  wszyscy, którzy przybyli , w tym 
również i widzowie,  mogli wspólnie pośpiewać  i wesoło spędzić czas. 

W konkursie  recytatorskim „ POEZJA NA WESOŁO” wzięło udział 6 recytatorów.  Wszyscy spisali się wspaniale i dlatego jury postanowiło  nagrodzić wszystkich. 



Dużą frajdą dla dzieci były  ZAJĘCIA Z ROBOTYKI.
Uczestnicy uczyli się budować roboty z klocków LEGO, oraz mieli okazję poznać  podstawowe zasady ich programowania.

Na zajęciach plastycznych  dzieci wykonywały laurki z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet.



Jak zwykle  chętnych nie  brakowało do udział w zabawach i konkursach oraz  grach  karcianych i planszowych.



Na zakończenie ferii  dzieci obejrzały  „Przygody Koziołka Matołka”.
Sztuka została wystawiona przez Teatr lalkowy  „VAŠKA” z Torunia .



 Od wielu lat Rada Sołecka w Blizienku i  Łopatkach w okresie ferii  organizuje spotkanie noworoczne dla dzieci i młodzieży. W tym roku również  w dniu 20 lutego  w 
Blizienku i 22 lutego w Łopatkach  pracownicy GOK poprowadzili zajęcia z uczestnikami spotkania . Organizatorzy zadbali  o poczęstunek  zarówno dla  dzieci jak i dla 
rodziców. Dzieci otrzymały  „słodkie upominki”. 

Łopatki











7 marca 2015r.
Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzny

Z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny , w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach  odbył się koncert pt. „ Śpiewy dla Adama i Ewy”. Panie i Panowie spotkali się przy 
kawie, rozbrzmiewały romantyczne piosenki  w wykonaniu zespołu  „Książkowianka” . Do wspólnego śpiewania przyłączyli się  wszyscy uczestnicy.  Dyrektor GOK  
recytowała humorystyczne wiersze o kobietach i mężczyznach.





PRZYGOTOWANIA  KLUBU  „WĘZEŁEK” DO  KIERMASZU  WIELKANOCNEGO



15marzec 2015r. 
                                       „Kolekcjonerskie pasje Macieja Sachy”           

W Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach  została otwarta wystawa – „Kolekcjonerskie pasje 
Macieja Sachy”  W styczniu br  wystawę  można było ogłądać  w Wąbrzeskim Domu Kultury. 
Wówczas  podziwialiśmy kolekcjonerskie pasje dwóch młodych mieszkańców  gminy Książki -  
Macieja Sachy i Jakuba Skiby . Kolekcjonerzy zadecydowali, że w Książkach,  ze względu na duże 
ilości eksponatów, wyeksponują swoje  kolekcje odrębnie . Obaj są  uczniami Liceum 
Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie. W zbiorach Macieja znajduje się ponad 2000 eksponatów. 
Przedmioty pochodzą z XIX i XX wieku. Są to różne rzeczy, np. przedmioty codziennego użytku, 
walizki , lampy , żelazka, radioodbiorniki, adaptery,  lornetki, maszyny liczące, aparaty 
fotograficzne, monety i banknoty, medale i odznaczenia oraz sprzęt i maszyny rolnicze . Sprzęt i 
maszyny rolnicze można było oglądać  tylko na fotografii. W swej kolekcji  posiada   m.in. maszyny 
konne i ręczne , pługi, brony, siewniki, wóz konny , sanie  i wiele innych, które stoja przed domem 
kolekcjonera. Nie znalazły się na wystawie  ze względu na gabaryty, jednakże wszyscy mogą  je 
oglądać przed domem kolekcjonera , który serdecznie wszystkich zachęcał. Wystawę można oglądać 
do 20 marca br.  





25.03.2015

Podsumowanie konkursu "Babka Wielkanocna"

W dniu dzisiejszym odbyło się podsumowanie konkursu "Babka Wielkanocna". Na stołach konkursowych pojawiło się aż 18 
pysznych wypieków przygotowanych przez mieszkanki naszej gminy. Zachwycające dekoracje, ale przedewszystkim zapach 
prawdziwych i tradycyjnych świąt przyciągnęły wielu mieszkańców gminy na degustację. Oceny prac dokonała komisja w 
składzie Bożena Szpryniecka, Grażyna Cywińska, Elżbieta Lubomska oraz Katarzyna Chandzel. Po degustacji wyłonione 
zostały trzy równorzędne I miejsca, które przypadły Paniom: Kalinowskiej Elżbiecie za gotowaną babkę wielkanocną, 
Zimnowłodzkiej Jolancie za babkę wielkanocną oraz Daśko Bogumile za babkę puchową. Nagrodę publiczności otrzymała 
Pani Krystyna Dymowska.

Podsumowaniu konkursu towarzyszył kiermasz wielkanocny, na którym swoje prace zaprezentowały Panie z Klubu 
Rękodzięła Artystycznego Węzełek. Panie z chęcią dzieliły się swoją wiedzą opowiadając po krótce uczestnikom o tym 
jakimi technikami można się posłużyć przygotowując ozdoby świąteczne.















11 kwietnia  2015r.

                     Wystawa kolekcjonerska Jakuba Skiby

 W Gminnym  Ośrodku Kultury została otwarta  wystawa kolejnego młodego kolekcjonera Jakuba Skiby z Książek. 
Wystawę wcześniej można było oglądać w WDK w Wąbrzeźnie.
Jakub Skiba swoją kolekcję zaczął gromadzić, kiedy miał zaledwie 11 lat. Przybyli goście mogli obejrzeć bogatą kolekcję 
pamiątek historycznych związanych z pierwszą j i drugą wojną światową. 
Przede wszystkim to pamiątki rodzinne . W rodzinie Jakuba było kilku wojskowych, m.in. ułani z 8. Pułku Strzelców 
Konnych i 18. Pułku Ułanów Pomorskich. Swój pierwszy bagnet dostał  od dziadka. Zbiera różne przedmioty 
związane z działaniami wojennymi.
Poza militariami, Jakub zbiera także fotografie, monety, dokumenty, sprzęt AGD i inne szeroko rozumiane „starocie”.



19 kwiecień 2015r.

SPEKTAKL  SŁOWNO- MUZYCZNY „DROGA DO  ŚWIĘTOŚCI”

 Gminny Ośrodek Kultury  w Książkach  po raz kolejny wyjechał  ze  spektaklem  słowno- muzycznym  „DROGA DO  ŚWIĘTOŚCI. 
W spektaklu wystąpił zespoł  „Książkowianka”a także wokalistki :Martyna Ciupak, Jona Szmeichel i Martyna Fabrykiewicz. 
Koncert ubogacony został fragmentami multimedialnymi dotyczącymi życia Karola Wojtyły i pontyfikatu Jana Pawła II. Podczas 
tego wydarzenia wspólnie z licznie zgromadzoną publicznością w kościele przeżyliśmy historię od narodzin, poprzez kapłaństwo i 
pontyfikat aż do śmierci i kanonizacji. Wysłuchaliśmy m.in. muzycznej adaptacji jednego z pierwszych wierszy Karola Wojtyły, 
poświęconego zmarłej matce pt. „Emilii Mojej Matce” w wykonaniu Jony Szmeichel. Tak jak w życiu Papieża Polaka tak i tutaj nie 
zabrakło momentów wesołych jak i bardzo lirycznych, podczas których nie jeden uronił łzę. Na zakończenie wspólnie obejrzeliśmy 
fragment pożegnania Papieża z Polakami podczas ostatniej pielgrzymki do ojczyzny oraz wysłuchaliśmy słów podziękowań Księdza 
Proboszcza parafii w Łopatkach za przygotowany występ jak również dyrektorce GOK,  w związku z przejściem   na emeryturę, za 
długoletnią  pracę. Do podziękowań przyłączyło się sołectwo  w Łopatkach oraz Szczuplinkach. Dyrektor również podziękowała 
księdzu Proboszczowi oraz mieszkańcom  za  30 lat  owocnej współpracy  dla dobra  naszej gminy.

 





                                                                                                 26 kwiecień 2015r.

                 UDZIAŁ ZESPOŁU „KSIĄŻKOWIANKA” 

        W  UROCZYSTEJ MSZY ŚW.

W związku z I ROCZNICĄ KANONIZACJI  JANA PAWŁA II  W Kościele pw. Trójcy 
Świętej    odbyła się uroczysta msza św. podczas której zaśpiewał zespół „Ksiażkowianka”

Oddając w ten sposób hołd NASZEMU WIELKIEMU  RODAKOWI  ŚWIĘTEMU  
JANOWI  PAWŁOWI



WYSTAWA „DROGA DO ŚWIĘTOŚCI”

W dniach  od 21 - 26 kwietnia   można było zwiedzać  wystawę  pt  „DROGA DO ŚWIĘTOŚCI” poświęconą  Janowi Pawłowi II, 
która powstała dzięki pomocy mieszkańców naszej gminy, którzy udostępnili swoje zbiory oraz eksponaty związane z naszym 
Świętym Rodakiem. Oprócz zebranych  pamiątek   przygotowano wystawę planszową   przedstawiającą    życie  Karola Wojtyły od  
narodzin do śmierci .Z okazji poszerzenia swojej wiedzy na temat Papieża Polaka skorzystali między innymi uczniowie Szkoły 
Podstawowej oraz Gimnazjum w Książkach. 

 Rys. Artur Ciupak ,Wąbrzeźno, kwiecień 2015











PODZIĘKOWANIE 
W związku z  zakończeniem  trzydziestopięcioletniej pracy w instytucji kultury                 

i przejściem  na emeryturę

składam serdeczne podziękowanie

za  zaangażowanie i ofiarność całej lokalnej  społeczności  - ludzi świadomych roli   
w pielęgnowaniu  tradycji i kultury oraz tworzeniu nowych wartości lokalnego 

środowiska. 
Dziękuję członkom zespołów , klubów i sekcji.

Dziękuję wszystkim pracownikom .

Tworzyliśmy zespół, z którym mogłam realizować ambitne przedsięwzięcia .                
W swojej pracy, w kontaktach z podwładnymi starałam się utrzymywać relacje 

partnerskie, oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Gminny Ośrodek Kultury był dla mnie miejscem, w którym spędziłam większość  
zawodowego życia, dlatego będę tą instytucję  zawsze darzyła ogromnym 

sentymentem.

Zachowam we wdzięcznej pamięci wielu wspaniałych ludzi, których dane mi było 
poznać  i współpracować.

Życzę  mojemu następcy, nowemu dyrektorowi , aby w swych działaniach kierował 
się przede wszystkim dobrem  instytucji służącej rozwojowi kultury                         

oraz rozwojowi  lokalnej społeczności.

Dziękuję  mieszkańcom, za to, że są, że chcą do nas przychodzić, że interesują się 
kulturą i sprawiają, że to miejsce żyje. 

Dziękuję Władzom naszej Gminy za  dotychczasowe jej wspieranie  i życzę  aby 
nadal wspierała  kulturę, ażeby  z roku na rok   nasza instytucja rozwijała się na 
miarę INSTYTUCJI XXI w. oraz „Z DUCHEM CZASU” i „W DUCHU EUROPY”.

Prowadzona przeze mnie kronika odzwierciedla  co wspólnie stworzyliśmy dla dobra  
naszej lokalnej społeczności, dla rozwoju kultury

ZA TO WSZYSTKO - WSZYSTKIM Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJĘ.

                        Książki,  30 kwiecień 2015r.

                                                                                             Marianna Ciupak 


