
Sprawozdanie z działalności  

Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach za rok 2014. 

 

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2014: 

 

Styczeń 

1.  Akademia Zabawy 

Cotygodniowe spotkania z dziećmi  w wieku od 1-4 lat ze swoimi mami, babciami, dziadkami lub ciociami. 

Zajęcia mają na celu zaznajomić dorosłych z ciekawymi formami zabawy z najmłodszymi, a z drugiej strony 

mają na celu kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie, 

kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka, przełamanie bariery nieśmiałości oraz zwiększanie poczucia 

własnej wartości. Zajęcia, w których uczestniczą dzieci z dorosłymi w bezpośredni sposób wpływają na 

pełny rozwój dziecka oraz dają poczucie bezpieczeństwa.  

Akademia zabawy jest realizowana we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.  

Od stycznia do grudnia zorganizowano 70 spotkań. Spotkania odbywają się w centrali (zapisano 20 dzieci) i 

w Filii w Bojszowach Nowych (zapisano 10 dzieci).  

Czas trwania zajęć cotygodniowych zaplanowana jest - do grudnia 2015r. 

2. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 

Luty 

1. Inwentaryzacja księgozbioru w Centrali Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach. 

Przez cały miesiąc biblioteka była nieczynna biblioteka dla czytelników. Bibliotekarze przeprowadzili 

inwentaryzacje księgozbioru (tzw. SKONTRUM), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wieczór z poezją Adama Ziemianina 

20 lutego w naszej bibliotece odbył się cudowny wieczór z poezją Adama Ziemianina,  którego teksty na 

stałe weszły do repertuaru zespołu Wolnej Grupy Bukowina, Starego Dobrego Małżeństwa i U Studni. 

W atmosferze palących się świeczek i pachnącej kawy było głośne czytanie wierszy, były informacje o 

Adamie, a co najważniejsze i najpiękniejsze wszystko to, przeplatanie było niesamowitym śpiewem i grą na 

gitarze Łukasza Kostki. Owacje na stojąco i głośne skandowanie „bis”, było dowodem na to, że recital, 

którym Łukasz zaczarował publiczność na długo pozostawił niezapomniane wrażenia. 

Marzec 

1. Inwentaryzacja księgozbioru w Filii nr 1 w Bojszowach Nowych. 

Przez cały miesiąc biblioteka była nieczynna biblioteka dla czytelników. Bibliotekarze przeprowadzili 

inwentaryzacje księgozbioru (tzw. SKONTRUM), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Warsztaty edukacyjne dla rodziców. 

Cykliczne warsztaty dla rodziców, którzy chcą lepiej zrozumieć swoje dziecko, poznać jego potrzeby, a 

także poznać sposoby radzenia z jego trudnym zachowanie. Warsztaty prowadzone przez Panią psycholog 

zorganizowano we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

Od stycznia do grudnia zorganizowano 7 spotkań.   



3. Ogłoszenie przetargu  

Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku 

Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z przyłączami na działce nr 849/43 przy ul. Gościnnej w Bojszowach 

realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, priorytet Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek.” 

Program jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. 

Operatorem Programu jest Instytut Książki. 

 

Maj  

1. Warsztaty edukacyjne dla rodziców 

Cykliczne warsztaty dla rodziców, którzy chcą lepiej zrozumieć swoje dziecko, poznać jego potrzeby, a 

także poznać sposoby radzenia z jego trudnym zachowanie. Warsztaty prowadzone przez Panią psycholog 

zorganizowano we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

Od stycznia do grudnia zorganizowano 7 spotkań.   

1. Tydzień Bibliotek  

8.05 Teatrzyk kukiełkowy dla najmłodszych w Akademii Zabawy (Centrala) 

Opiekunowie dzieci zaprezentowali im teatrzyk kukiełkowy pt. „Żuk” Jana Brzechwy.  

12.05 „Czytanie moją pasją, moją małą Ojczyzną” 

Spotkanie uczniów kl. VI ze S.P. w Świerczyńcu z Panią Różą Tomalą, która pisze monografię Świerczyńca. 

Pani Róża opowiedziała o tym, w jaki sposób zbierała materiały do swojej pracy, jak wygląda opracowanie 

takich zbiorów. Pokazała mapy, świadectwa itp. Uczniowie dowiedzieli się jak nazywali się wójtowie 

Świerczyńca, jakie były nazwiska, jaki wygląd miał dawniej herb Świerczyńca. 

13.05 

 - Teatrzyk kukiełkowy dla najmłodszych w Akademii Zabawy (Filia nr 1) 

Opiekunowie dzieci zaprezentowali im teatrzyk kukiełkowy pt. „Żuk” Jana Brzechwy. 

 - „Kiedy babcia była mała…” 

Uczniowie klasy II b, ze S.P. w Bojszowach spotkali się w bibliotece z Gośćmi specjalnymi: babcią Henryką 

Śliwa i dziadkiem Janem Solarczykiem. Dziadkowie uczniów II klasy, przeprowadzili wspaniałe spotkanie! 

Na rozpoczęcie dziadek uczył dzieci „kulania felgi” – najlepszej zabawy z czasów dzieciństwa Pana Jana. 

Następnie i babcia i dziadek przygotowali teatrzyk kukiełkowy dla dzieci „Żuk”, później podzieleni na 

drużyny rozwiązywali wszyscy wspólnie krzyżówkę, było czytanie opowiadania „Dzieci z ulicy 

Tulipanowej, opowieści dziadków o czasach swojego dzieciństwa, a na zakończenie wspólne wykonywanie 

kwiatka z bibuły.  

14.05 Zuchy dla przedszkolaków 

Razem  z gromadą  zuchową „Iskiereczki” działającą przy Gminnej Szkole Podstawowej w Świerczyńcu 

przedstawiliśmy dla przedszkolaków ze Świerczyńca teatrzyk kukiełkowy pt. :”Żuk” – Jana Brzechwy. 

Ponieważ tegoroczny Tydzień Bibliotek odbywa się pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia” panie 

nauczycielki, panie do pomocy, pani Hania i druhna Danusia przedstawiły przedszkolakom oraz zuchom 

wierszyki „Spóźniony słowik” i „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci” – Juliana Tuwima. Oklaski i uśmiechy 



na twarzy dzieci wskazywały na to, że teatrzyk kukiełkowy bardzo się przedszkolakom podobał. 

15.05    

- „Kiedy babcia była mała…” 

W ostatnim Dniu Tygodnia Bibliotek w przedszkolu w Jedlinie spotkaliśmy się z dwiema mamami 

przedszkolaków. Podczas zajęć mamy przedstawiły 3 teatrzyki kukiełkowe: „Żuk”, „Spóźniony słowik” i „O 

Grzesiu kłamczuchu”. Ponadto razem z dziećmi mamy rozwiązywały krzyżówkę, odgadywały zagadki, 

ukłądały puzzle i kolorowały. Na zakończenie mamy opowiedziały o swoim dzieciństwie –  ulubionych 

zabawach i  „wypadkach” na rowerach. 

- Zuchy dla starszych kolegów 

DO biblioteki szkolnej świerczynieckiej podstawówki zaprosiliśmy uczniów klas I i II na teatrzyk 

kukiełkowy w wykonaniu uczniów należących do gromady zuchowej. Zuchy dla swoich kolegów wykonały 

„Żuka” – Jana Brzechwy. Natomiast panie nauczycielki przedstawiły wiersze – „Spóźniony słowik” i „O 

Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”. 

 

Czerwiec 

1.) Przeprowadzka do OSP w Bojszowach 

Dwa tygodnie trwały prace związane z  przeniesieniem księgozbioru całej biblioteki do OSP w Bojszowach 

w związku z rozbudową istniejącego budynku. 

Sierpień 

1.) Warsztaty edukacyjne dla rodziców. 

Cykliczne warsztaty dla rodziców, którzy chcą lepiej zrozumieć swoje dziecko, poznać jego potrzeby, a 

także poznać sposoby radzenia z jego trudnym zachowanie. Warsztaty prowadzone przez Panią psycholog 

zorganizowano we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

Październik 

      1.) Urodziny Kubusia Puchatka 

200 przedszkolaków z Gminnego przedszkola w Bojszowach i w Świerczyńcu wzięło udział w obchodach 

88 urodzin Kubusia Puchatka. Zorganizowano 6 spotkań, z bibliotekarzami, którzy przeprowadzili 

uroczystość. 

Listopad 

1.) Spotkanie autorskie z Magdaleną Zarębską 

9 listopada w Szkole Podstawowej w Bojszowach uczniowie klas II-IV spotkali się z pisarką Magdaleną 

Zarębską, autorką książek wydawanych w języku i polskim i w gwarze śląskiej.  

Grudzień 

1.) Cała Polska Czyta Dzieciom 

5.12 -  w bibliotece szkolnej Gminnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego 

Popiełuszki w Świerczyńcu opowiadania o Muminkach dla klas II a i II b czytał ks. Michał Palowski – w 

stroju galowym kapelana powiatowych Ochotniczych Straży Pożarnych. 

8.12 -  w bibliotece szkolnej Gminnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego 



Popiełuszki w Świerczyńcu uczniom z klas trzecich czytała Joanna Kostka, szeregowa z Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Bojszowach Nowych.  

 - Uczniom klas pierwszych czytał kapitan Piotr Smelik z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 

Tychach. 

 8.12 -  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bojszowach gościliśmy strażaka Pana Kazimierza Lysko.  

Uczniowie kl. I a i I b SP w Bojszowach wysłuchały wiersza Jana Brzechwy „Pali się” oraz opowiadania 

„Nieoczekiwany prezent”. Wielką niespodzianką dla dzieci było zejście do budynku Straży Pożarnej. Dzięki 

życzliwości strażaków uczniowie mogli zobaczyć samochody oraz sprzęt pożarniczy.  

10.12 - strażak KM PSP w Tychach mł.kapitan Dariusz Jarosz gościł z wizytą w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Bojszowach. Wizyta strażaka była okazją do przeczytania książek o tematyce strażackiej „Pali 

się” Jana Brzechwy oraz świątecznej „Pomocnik św. Mikołaja”. Podczas tego spotkania  dzieci dowiedziały 

się jak należy   postępować  w przypadku pożaru i jakie są  sposoby alarmowania służb ratowniczych. 

Dzieci wykazały bardzo dużą cierpliwość i zainteresowanie. Dzięki życzliwości strażaków uczniowie kl. I c 

mieli możliwość zobaczenia z bliska wozu strażackiego oraz znajdującego się w nim sprzętu. 

2.) Spotkania z Franklinem 

16.12 -  z wizytą u przedszkolaków w Świerczyńcu gościł żółwik Franklin. Franklin opowiedział dzieciom 

historię o tym, jak chciał mieć zwierzątko. Żółwik słuchał jak  dzieci śpiewają piosenkę o zimie. Potem 

Franklin tańczył z każdą z grup przedszkolaków. Nauczył też maluchy wierszyka o paluszku i bawił się z 

nimi w jeżyka. 

17.12 -  w Filii,  dzieci z Akademii Zabawy spotkały się z żółwikiem Franklinem. Franklin opowiedział im 

przygodę o tym jak chciał mieć zwierzątko. Razem z dziećmi ubrał choinkę i wykonał kartkę świąteczną. 

Był też taniec wokół choinki i zabawa w jeżyka. 

18.12 -  w Centrali dzieci z Akademii Zabawy i grupa Kangurków z bojszowskiego przedszkola spotkała się 

z Franklinem. Dzieci wysłuchały opowiadania o tym jak Franklin chciał mieć zwierzątko. Wspólnie się 

bawiły, śpiewały i robiły bombki. 

18.12 -  Franklin bawił się z grupą Króliczków z bojszowskiego przedszkola. Franklin rozmawiał z dziećmi 

o ulubionych zwierzątkach, o zimie i świętach. Króliczki nauczyły Franklina piosenki, była bitwa na śnieżki 

i czytanie książki. 

19.12 -  Franklin spotkał się z grupą Misiów z przedszkola w Bojszowach. Misie bawiły się z Franklinem w 

jeżyka, w labada, rzucały się śnieżkami. Były też rozmowy o świątecznych zwyczajach , zimie. Franklin 

opowiedział dzieciom jedną ze swoich przygód. 

19.12 -  przedszkolaki z grup Puchatki i Tygryski spotkały się z Franklinem. Franklin opowiedział 

przedszkolakom historię o tym, jak chciał mieć zwierzątko. Dzieci nauczyły Franklina wiersza i zabawy o 

zuchu. Były też rozmowy o zabawach zimowych, zwyczajach świątecznych. Franklin i przedszkolaki bawiły 

się w jeżyka, labada i rzucali się śnieżkami. 


