
 

INFORMACJA Z 40-LETNIEJ DZIAŁANOŚCI GOK W KSIĄŻKACH 
 
GOK w Książkach został utworzony 23 grudnia 1974 r. jako zakład budżetowy, 
następnie jako jednostka budżetowa. 
 
Od czerwca 2007 r. funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury. Swym 
działaniem obejmuje teren  całej gminy.  
 
Ze względu na brak udokumentowanej działalności  za  lata 1974-1984 nie 
jestem wstanie przedstawić  wszystkich kierowników placówki. Wiadomo, że 
pierwszym z nich była  Pani Helena Lewandowska, córka Pani Genowefy Betyna 
– Kisielewicz. 
 
W latach 1980-1984 byłam kierownikiem Domu Kultury w Osieczku. Funkcję 
dyrektora GOK w Książkach objęłam  w marcu 1984 r. 
 
Do kwietnia 1988 r. GOK prowadził działalność w dwóch pomieszczeniach, w 
których obecnie znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna oraz w sali, która była 
dobudowana z tzw. muru pruskiego. W kwietniu 1988 roku dokonano  rozbiórki  
starej sali i przystąpiono do  rozbudowy oraz gruntownego remontu. 
 
Ponieważ przestał funkcjonować  Wojewódzki  Fundusz Rozwoju Kultury, nie 
mogliśmy liczyć na wsparcie  z województwa i w związku z tym pojawiły się 
duże obawy czy GOK w Książkach powstanie. W województwie niestety raczej  
likwidowano niż tworzyło się nowe kluby, świetlice oraz domy kultury. 
Przemiany ustrojowe, przemiany społeczne oraz nowa władza w Gminie 
powodowały, że cały czas musieliśmy przekonywać, że dom kultury jest w 
naszej miejscowości potrzebny.  Było to o tyle trudne, że na koncie nie mieliśmy 
jeszcze dużych osiągnięć, ale robiliśmy wszystko ażeby  pokazać, że tkwi w nas 
potencjał.  Pierwsze sukcesy zaczął przynosić zespół „Książkowianka”, 
„Skowronki” oraz Kabaret „Trzy po trzy”. Nasze starania przyniosły wymierne 
efekty - wybudowano budynek. Trzeba było go jeszcze odpowiednio 
wyposażyć. Przy każdej nadarzającej  się okazji kabaret śpiewał ówczesnemu 
Panu Wójtowi, Jerzemu Polcynowi –„Panie Wójcie drogi podkręć wąsy w górę , 
no i dla kultury daj pieniążków furę.”. I tym razem się udało! Nie była to może 
„fura”, ale  cieszyliśmy się z każdej złotówki za co dzisiaj Panu Wójtowi jesteśmy 
bardzo wdzięczni. GOK w nowych pomieszczeniach zaczął funkcjonować od  
roku 1993 r.. We wrześniu  odbyły się na nowej sali pierwsze dożynki.   
Działalność instytucji  dotowana jest w głównej mierze przez gminę,  ale 
staramy się również wypracowywać dochody własne oraz pozyskiwać środki  



 

unijne. To właśnie z tych ostatnich w 2010 r.  w ramach  działania  „Odnowa i 
rozwój wsi” został dofinansowany remont GOK. Na ten cel otrzymaliśmy 
dofinansowanie w kwocie 84 651 zł. 
 
Już rok po remoncie pozyskaliśmy kolejne środki unijne na aż 2 projekty - 
„WIKLINIARSTWO I FLORYSTYKA SZANSĄ NA ATRAKCYJNY ZAWÓD” (100% 
dofinansowania  w kwocie ponad  43 tys. zł. 17 kobiet uczyło się florystyki  , 13 
kobiet wikliniarstwa) oraz „EDUKACYJNE WAKACJE OD JUNIORA DO SENIORA” 
(100% dofinansowanie w wysokości ponad 29 tys. zł. w projekcie udział brały 
dzieci młodzież  i seniorzy, łącznie 75 osób. W ramach tego projektu odbyły się 
warsztaty  bibułkarskie,  decoupage, malowanie na szkle). 
 
W roku 2012 również pozyskaliśmy 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 2013 Gminny Ośrodek Kultury zrealizował w ramach Małych Projektów  
projekt „OD TRADYCJI DO WSPÓŁCZESNOŚCI – ORGANIZACJA   DOŻYNEK  
GMINNYCH WRAZ PRZEPROWADZENIEM WARSZTATÓW W MIEJSCOWOŚCI  
KSIĄŻKI ”. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 22 tys. zł. W ramach 
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 2014 odbyły się kolejne warsztaty prowadzone 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 zł.  W ramach tego projektu  odbyły się warsztaty 
garncarskie, wikliniarskie, papieru czerpanego oraz rzemiosł dawnej polskiej wsi 
dla dzieci i młodzieży. Dla dorosłych natomiast odbyły się warsztaty filcownicze.  
 
W roku 2011 Gminny Ośrodek Kultury podjął współpracę z Fundacją Rozwoju 
Wolontariatu. W jej ramach działa PROJEKTOR - wolontariat studencki. 
Projektor dotarł do nas dzięki Andrzejowi Nowakowi, który jako toruński 
student sam włączył się w tę akcję. Program ma na celu wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży mieszkającej na wsi i w małych miastach. W 
jego ramach grupy studentów – wolontariuszy realizują przygotowane przez 



 

siebie projekty rozwijające wiedzę, umiejętności oraz zainteresowania dzieci i 
młodzieży. W Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach odbyło się aż ok. 110 
spotkań. Tematyka zajęć była bardzo różnorodna – zajęcia  artystyczne, 
sportowe, taneczne , nauka języka  hiszpańskiego, włoskiego, zajęcia z zakresu 
Młodego Nobla.  zajęcia detektywistyczne. Podczas jednego z projektów dzieci 
mogły osobiście poznać studenta z ukrainy. 

 
Przy GOK działają: 
 
Zespół „Książkowianka” – powstał w 1984 r. 
 
Zespół powstał z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich. Założycielką była 
przewodnicząca, Pani Helena Kulasa. Po raz pierwszy  Książkowianka wystąpiła 
na jubileuszu  40-lecia KGW. Liczyła wówczas 26 osób.  
 
Zespół przechodził różne koleje swojej działalności.  Z roku na rok  stan liczebny 
się zmniejszał. Kiedy aktywność KGW znacznie zmalała Gminny Ośrodek Kultury 
objął nad nim opiekę. Liczba członków zespołu wahała się od 8 do 12 osób. 
 
Obecnie zespół liczy 11 osób. Z powodu zmiany miejsca zamieszkania ostatnio 
opuściła nas koleżanka Basia Cisek, która była członkinią zespołu od samego 
powstania. Nie mniej jednak w miarę możliwości jest z nami na każdym 
większym występie. 
 
Od pierwszych dni od powstania jest także Bogusia Ozga. Pozostałe Panie  
również mają dość długi staż. Cieszy nas szczególnie to, że w szeregi zespołu  
wchodzi młodzież.  
 
Książkowianka gościła  na wielu scenach naszego województwa. W roku 2007 r. 
zespół wizytował na Litwie gdzie nawiązał  współpracę z zespołem z Kowna. W   
2009 r. gościliśmy zespół ten w Grodzie Kopernika. 
 
„Książkowianka„ promowała także Gminę oraz Lokalną Grupę działania 
Wieczno podczas Wojewódzkich Pikników  LGD w 2013 roku w Skrwilnie oraz 
rok później w Radzyniu Chełmińskim. 
 
Zespół dziecięcy „Skowronki” – powstał w 1985 r. 
 
W przyszłym roku obchodził będzie 30-lecie. Obecnie liczy sześcioro dzieci w 
wieku od 6 do 9 lat . Skład zespołu zmienia się bardzo dynamicznie ze względu  



 

na wiek uczestników. Dzieci po podszlifowaniu swojego warsztatu wokalnego 
mogą się dalej rozwijać tworząc własne zespołu lub śpiewając solo.  
 
W grudniu  2010 r.  zespół zdobył III miejsce w FESLIWALU „ROZSPIEWNE 
DZIECIAKI” w Wąbrzeźnie. 
 
W 2008  r. Martyna Ciupak, uczestniczka zajęć wokalnych Skowronków, mając 
niespełna 6 lat zdobyła I miejsce w festiwalu „ROZSPIEWNE DZIECIAKI” w 
Wąbrzeźnie. 
 
W roku 2010 w Eliminacjach Powiatowych  w Przeglądzie Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej „AWANS” Jona  Szmeichel zdobyła wyróżnienie.  
 
Kabaret „Trzy po Trzy” – powstał w 1985 r., 
 
Ta formacja również w przyszłym roku będzie obchodziła 30-lecie działalności.  
 
Na swoim koncie ma bardzo duży dorobek artystyczny. Za największy sukces 
uważa wyróżnienie na Ogólnopolskim Przeglądzie Kabaretów Wiejskich  
w Sieradzu, dzięki któremu kabaret brał udział  w kilkudniowych nagraniach dla 
programu pierwszego TVP –w cyklu „Chłop żywemu nie przepuści”. Kilkakrotnie 
uczestniczył także w nagraniach Regionalnej „Trójki”. 
 
Trudno policzyć ile Kabaret „Trzy po Trzy” ma na koncie występów poza 
granicami naszej Gminy .  
 
Obecnie jego działalnośćjest ograniczona. Nie znaczy to jednak, że zaprzestał 
swojej działalności. Część członków to panie z zespołu Książkowianka. 
 
Klub rękodzieła artystycznego „Węzełek” – powstał w 1992 r. 
 
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 oraz wiele innych. 
 
Klub organizuje wiele wystaw, pokazów oraz kiermaszy. Swój dorobek 
prezentował między innymi w nagraniach telewizyjnych TVP Bydgoszcz w 
programie „W Ameryce i gdzie indziej”. Promował także Gminę oraz Lokalną 
Grupę działania Wieczno podczas Wojewódzkich Pikników  LGD w roku 2013 w 



 

Skrwilnie i rok później w Radzyniu Chełmińskim. Jest on także 
współrealizatorem wielu  projektów unijnych. 
 
Członkinie klubu swoją wiedzą i umiejętnościami chętnie dzieliły się między 
innymi z koleżankami z Dębowej Łąki oraz pensjonariuszami Domu Pomocy 
Społecznej w Wąbrzeźnie. Panie przeprowadziły także warsztaty  
zorganizowane w Wąbrzeźnie dla mieszkańców gmin powiatu wąbrzeskiego. 
 
Klub Seniora – powstał w 1983 r. 
 
Członkowie klubu spotykają się regularnie raz w miesiącu. Często organizują 
spotkania okolicznościowe czy wycieczki. Uczestniczą również w imprezach 
kultywujących polskie tradycje i obyczaje. Klub realizuje program pn. „Dodać 
życia do lat”. 
 
Członkowie Klubu wspólnie z GOK realizowali projekty pn. ”Czego Jaś się nie 
nauczy, tego Jan nie będzie umiał” oraz „Duzi i mali na jednej sali” 
dofinansowane przez Urząd Marszałkowski. Klub Seniora był także partnerem w 
realizacji projektu „EDUKACYJNE WAKACJE OD JUNIORA DO SENIORA”. 
 
W roku 2010 zorganizował wyjazd  integracyjny „Rejs dla seniorów - Gdynia – 
Karlskrona”. Uczestniczyli w nim seniorzy, dorośli oraz młodzież.  
 
W  roku 2014 zorganizował wyjazd rekreacyjny do Ciechocinka. Członkowie 
Klubu uczestniczą w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez 
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury oraz Urząd Marszałkowski w Toruniu. 
 
Grupa Cyrkowa Fokus –Pokus – powstała  w 2005 r. 
 
W skład  10 osobowej grupy wchodzą dzieci, młodzież szkolna oraz 
ponadgimnazjalna. 
5 uczestników  brało udział w polsko – niemieckich warsztatach cyrkowych w 
Krzyżowej, dwoje występowało  w Poczdamie. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gminny Ośrodek Kultury czynny jest od poniedziałku do soboty.  
We wtorki, czwartki, piątki oraz soboty otwarty jest do godziny 21:00. 
 
- Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa kawiarenka internetowa. 
- Dzieci i młodzież mają do dyspozycji  2 stoły tenisowe i piłkarzyki. 
- Raz w tygodniu z sali korzystają dorośli  grając w tenisa 
- Dwa razy tygodniowo 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 oraz prelekcje z różnych dziedzin.  
- Aktywnie uczestniczymy w obchodach wszystkich  świąt państwowych. 
- Pielęgnujemy i kultywujemy  tradycje ludowe. 
- Organizujemy wyjazdy na spektakle teatralne, koncerty oraz wycieczki.  
    
W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione są 4 osoby w pełnym wymiarze 
godzin,  i jedna osoba na ½ etatu. 
 
Dyrektor GOK – Marianna Ciupak - zatrudniona  jest od 1980 r. (kierownik 
WDK w Osieczku) a od 1984 r. pełni funkcję dyrektora GOK w Książkach. 
Odpowiada za całokształt działalności GOK a także prowadzi część spraw 
kadrowych oraz pozyskuje środki unijne. Prowadzi również zajęcia teatralne, 
plastyczne, zajęcia z zakresu rękodzieła artystycznego oraz jest opiekunem 
zespołu „Książkowianka”. 
 
Marek Jedamski  - młodszy instruktor, zatrudniony od 1989r. Prowadzi zajęcia z 
dziedziny muzyki z dziećmi i dorosłymi. Pracuje w wymiarze ½ etatu. 
 
Jerzy Cyran – instruktor, operator sprzętu audiowizualnego, zatrudniony od 
1897r. Prowadzi zajęcia z grupą cyrkową oraz kawiarenkę internetową. 
Odpowiedzialny jest za nagłaśnianie imprez, uczestniczy w organizacji zajęć, 
warsztatów oraz innych. Sprawuje  opiekę nad dziećmi i młodzieżą  
przebywającą na sali  w godzinach popołudniowych. 
 
Hanna Nowak – zatrudniona w GOK  od 1994 r. Od  czerwca 2007 r. pełni 
funkcję  głównej księgowej oraz prowadzi część spraw kadrowych.  Pomaga 
również w prowadzeniu grupy cyrkowej oraz organizacji zajęć, warsztatów          
i imprez, sprawuje opiekę nad dziećmi zarówno podczas zajęć w Książkach jak i 
na wyjazdach terenowych. 
 



 

Andrzej Nowak – umowa o dzieło , prowadzi stronę internetową GOK, bardzo 
często  przygotowuje podkłady muzyczne, fotografuje wydarzenia, uczestniczy 
w wielu wydarzeniach kulturalnych w formie wolontariatu. 
   
Sprzątaczka GOK –  zatrudniona w pełnym wymiarze godzin pracy. Dba o 
porządek w całym budynku GOK, pomaga również w organizacji wszelkich 
imprez. Pomaga także w opiece nad dziećmi podczas zajęć w GOK oraz 
wyjazdów. 
 
 


