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MI ESIĘ CZ NI K  

NIE REAGUJMY AGRESJĄ NA AGRESJĘ  

Zachowania agresywne przeja-

wiają nie tylko dorośli, ale również 

dzieci. Przyczyny ich występowa-

nia są bardzo zróżnicowane i zło-

żone.  

Termin „agresja” wywodzi się z ła-

ciny od słowa „ agressio”, oznacza-

jącego „napaść”. To świadome i ce-

lowe zachowanie zwrócone prze-

ciw innym osobom (także przeciw 

sobie - wtedy mówimy o autoagre-

sji), zmierzające do wyrządzenia 

szkody fizycznej lub psychicznej 

innej osobie. 

Istnieje jednak różnica pomiędzy 

agresją, a przemocą.  

 

W przypadku agresji jest zacho-

wana równowaga sił fizycznych. 

Z przemocą mamy do czynienia, 

gdy tej równowagi brak.  

Jeżeli chodzi o sposób wyrażania 

agresji dzielimy ją na: 

✓ Agresję słowną. Przejawia 

się ona najczęściej inicjo-

waniem kłótni, grożeniu, 

przezywaniu, ośmieszaniu, 

zastraszaniu.  

✓ Agresję fizyczną np.  

bójki, uderzenia, kopnię-

cie, podstawianie nogi, 

szarpanie, popychanie, ale 

też zaniedbywanie. 

Konsekwencje obu form przemocy 

są takie same. Ofiary przeżywają 

uczucie poniżenia, upokorzenia, 

strachu, wstydu. Doprowadza to 

w ostateczności do obniżenia po-

czucia własnej wartości oraz izola-

cji społecznej.  

Zachowania agresywne mogą być 

zarówno wrodzone, jak i nabyte. 

Główne przyczyny zachowań agre-

sywnych to: 

✓ Problemy psychologiczne – 

trudna sytuacja rodzinna, 

chroniczny stres odczuwany 

w szkole. Reakcja na frustra-

cje i emocje, z którymi 

dziecko nie potrafi sobie pora-

dzić. 

✓ Okres dojrzewania – zmiany 

gospodarki hormonalnej, 

które wywołują wahania na-

stroju i drażliwość, brak samo-

akceptacji. 

✓ Czynniki środowiskowe – 

przyczyną jest środowisko, 

w którym dziecko funkcjo-

nuje. Osoby, które doświad-

czaj przemocy same zaczynają 

przejawiać zachowania agre-

sywne. Przyjmowanie sub-

stancji psychoaktywnych, 

również nasila agresję.  

 

✓ Choroby somatyczne- wśród 

schorzeń, które wywołują 

agresje można wymienić no-

wotwory ośrodkowego układu 

nerwowego, udar mózgu czy 

zespół Cushinga. 

✓ Złe metody wychowawcze 

stosowane przez rodziców. 

Sytuacje, kiedy dziecku stawia 

się zbyt wysokie wymagania, 

które są egzekwowane po-

przez kary i zastraszania. 

Dziecko staje się uległe, ale co 

za tym idzie wzrasta tendencja 

do zachowań agresywnych. 

Szczególnie niebezpiecznym 

środkiem stosowanym w wy-

chowaniu jest kara fizyczna. 

Pamiętajmy, że przemoc ro-

dzi przemoc! 

Agresja wśród dzieci zawsze bę-

dzie niepokojącym zjawiskiem. Jej 

przejawy w dzieciństwie mogą do-

prowadzić do poważnych konse-

kwencji w życiu dorosłym. Dlatego 

tak ważne jest podjęcie odpowied-

nich działam profilaktycznych. 

Dzieci, które doświadczają lub 

przejawiają zachowania agresywne 

powinny jak najwcześniej otrzy-

mać fachowe wsparcie psycholo-

giczne. Odpowiednio ukierunko-

wana złość szybko mija. Rola ro-

dziców i wychowawców polega na 

nauce dzieci umiejętności rozłado-

wania negatywnych emocji bez 

szkody dla otoczenia.  

 
W tym miesiącu wybraliśmy 

nowy Samorząd Środowisko-

wej Świetlicy Socjoterapeu-

tycznej w Świlczy! Miło nam 

przedstawić: 

 

Przewodniczącą:  

Julię Kowalską 

Zastępcę Przewodniczącej:  

Michała Rogalę 

Drugą Zastępczynię: 

Aleksandrę Tront 

Rzeczniczkę: 

Nikolę Pizło 

Pierwszego Członka:  

Filipa Ciocha 

Drugiego Członka:  

Karola Tronta 

 

Serdecznie gratulujemy! 

NIE REAGUJMY  

AGRESJĄ NA AGRESJĘ  

AGRESJI 

MÓWIMY 

STANOWCZE 

NIE! 
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Z ŻYCIA ŚWIETLICY  

 Koniec zimy w wielu miej-

scach nieodzownie kojarzy się 

z wiosennymi porządkami. Nie 

inaczej jest również u nas w Środo-

wiskowej Świetlicy Socjoterapeu-

tycznej w Świlczy. 

Wraz z pojawieniem się 

pierwszych cieplejszych promieni 

słonecznych, zagościły u nas nowe 

ozdoby okienne. Śnieżnobiałe fi-

ranki rozjaśniły wnętrza i dodały 

naszej sali domowego klimatu.  

Z wiosną również nieo-

dzownie są powiązane kwiaty, któ-

rych jak co roku i u nas nie mogło 

zabraknąć. Tym razem postawili-

śmy na sprawdzoną już przez nas 

kompozycję, czyli kocanki i pelar-

gonie. Na ten moment sadzonki są 

jeszcze nieduże, ale dajmy im czas. 

Z nastaniem upalnych dni, rozrosną 

się i będą pięknie prezentować 

swoje kolory na tle naszej świe-

tlicy.  

Zajęcia plastyczne 

Mawia się, że brudne dziecko, to szczęśliwe dziecko. U nas wychowankowie mają ogrom okazji 

do kreatywnego brudzenia się. Podczas zajęć i zabawy lubimy używać różnych przedmiotów, aby jak na-

jefektywniej wpływać na dziecięcy rozwój. Jednak końcowo „nasze” pociechy najbardziej lubią wszyst-

kiego dotknąć…oczywiście rękoma!        

Wiosenne porządki Korzystamy 

z pięknej pogody 
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Tradycja 
Dzień Matki 

• Dzień Mamy był już znany w starożytności. Jednak samo święto miało trochę inny, bowiem politeistyczny cha-

rakter. Czczono przede wszystkim matki-boginie, czyli wszelkiego rodzaju bóstwa płodności i urodzaju. Następ-

nie, z powodu przyjęcia przez cesarstwo rzymskie chrześcijaństwa, zabroniono kultywowania owego święta. 

 

• Inna tradycja wywodzi się z kolei ze Stanów Zjednoczonych. W 1858 roku nauczycielka Ann Maria Reeves 

Jarvis wypromowała „Dni Matczynej Pracy”. W 1905 roku jej córka ustanowiła „Dzień Matki”, a w 1914 Kon-

gres Stanów Zjednoczonych uznał Dzień Matki za święto narodowe. Przypada ono na drugą niedzielę maja. 

Niedługo potem zwyczaj ten rozprzestrzenił się na całą Amerykę, a następnie na resztę krajów świata. 

 

Polska tradycja z Dniem Mamy 

- W Polsce obchody Dnia Matki 

kojarzone są przede wszystkim 

z obdarowywaniem mam kwia-

tami, laurkami oraz wszelkiego ro-

dzaju mniejszymi prezentami. Tra-

dycja ta jest najbardziej widoczna 

w przedszkolach i szkołach, kiedy 

to maluchy we wzruszający sposób 

składają mamom życzenia, organi-

zują przedstawienia, śpiewają pio-

senki i dziękują za okazaną im mi-

łość oraz troskę. Co ciekawe, Dzień 

Matki po raz pierwszy obchodzony 

był w Polsce w 1914 roku w Kra-

kowie.  
 

DZIEŃ MAMY W INNYCH 

KRAJACH - Obecnie Dzień Matki 

obchodzony jest w ponad 140 kra-

jach. Jednakże tylko 63 państwa 

świętują w drugą niedzielę maja. 

Oprócz obdarowywania prezen-

tami i wręczania kwiatów istnieje 

wiele innych tradycji świętowania 

tego szczególnego dnia. 

• Włochy 

Włosi to naród słynący z bar-

dzo bogatej i rodzinnej trady-

cji. Szczególną czcią otaczana 

jest matka. W tym dniu wszy-

scy dają jej poczuć, że to wła-

śnie ona jest na pierwszym 

miejscu. Z reguły obiad jada 

się w restauracjach, aby wyrę-

czyć mamę w obowiązkach 

domowych. Tradycją stał się 

deser w postaci kawy i prze-

pysznego sernika w kształcie 

serca. 

 

• Australia i Kanada 

W tych krajach Dzień Matki 

również przypada na drugą nie-

dzielę maja. Jednak tutaj trady-

cja jest zupełnie inna niż w Pol-

sce. Tego dnia Australijczycy i 

Kanadyjczycy zwykli przypinać 

do swoich ubrań goździki. Ko-

lorowe oznaczają, że matka da-

nej osoby żyje, a białe, że już 

odeszła. Tradycją stało się także 

wręczanie prezentów kobietom 

mieszkającym w schroniskach 

dla bezdomnych. Jest to najpo-

pularniejsze święto zaraz po 

Bożym Narodzeniu i Walentyn-

kach. 

• Meksyk 

Natomiast w Meksyku obcho-

dzenie Dnia Matki przypada 10 

maja i rozpoczyna się uroczystą 

mszą świętą na cześć Najświęt-

szej Dziewicy. W tym dniu 

dzieci również obdarowują 

swoje mamy bukietami, jednak 

są ona tak duże i drogie, że 

zbiórka pieniędzy na ich zakup 

trwa już kilka miesięcy wcze-

śniej. 

DROGIE MAMY! 

W DNIU WASZEGO 

ŚWIĘTA ŻYCZYMY 

WAM DUŻO  

ZDROWIA,  

SZCZĘŚCIA,  

POMYŚLNOŚCI 

I SPEŁNIENIA  

MARZEŃ. ŻYCZYMY 

SIŁY DO  

POKONYWANIA  

CODZIENNYCH  

TRUDNOŚCI. MAMY 

NADZIEJĘ, ŻE TEN 

DZIEŃ BĘDZIE DLA 

WAS PRZEPEŁNIONY 

MIŁOŚCIĄ  

I RADOŚCIĄ. 

Redakcja  

Miesięcznika  

"Świetlicowo" 
Pani Monika Pizło 

Nikola Pizło 
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Przemyślenia dzieci 
Moja przyszłość 
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Krwiodawstwo 

Każdy z nas zetknął się 

z powiedzeniem: „Krew to życie”. 

To prawda, bowiem krew jest 

składnikiem naszego organizmu, 

bez którego nie żylibyśmy, mało 

tego, jest lekiem, który nie ma za-

miennika. Na szczęście, substancja 

ta, jest wytwarzana w naszym ciele 

stale i  większość ludzi może oddać 

krew i tym samym podzielić się 

z  potrzebującymi. Osoby takie na-

zywamy mianem Krwiodawców, a 

jeśli robią to często, z czasem stają 

się Honorowymi Dawcami Krwi. 

 14 czerwca 2004r. został 

ustanowiony Światowy Dzień 

Krwiodawstwa, m.in. przez Świa-

towa Organizację Zdrowia oraz 

Międzynarodową Federację Towa-

rzystw Czerwonego Krzyża i Czer-

wonego Półksiężyca. Jego symbol 

to czerwona kropla krwi. Obcho-

dzimy go na pamiątkę urodzin 

Karla Landsteinera, austriackiego 

lekarza, patologa i immunologa, 

który w 1901r. odkrył grupy krwi, 

za co w 1930r. otrzymał Nagrodę 

Nobla. Myślę, że wszyscy ze 

szkoły pamiętamy cztery podsta-

wowe grupy krwi: 0,A,B,AB, ale 

nie każdy już wie, jakie grupy 

można ze sobą łączyć. Dlatego po-

wstają takie miejsca jak Centra 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.  

 Wiele razy myślałam o od-

daniu krwi. Ciągle słyszymy o ak-

cjach, które wzywają do jej odda-

wania. Jeśli ktoś nie może dotrzeć 

logistycznie do danego punktu, or-

ganizowane są mobilne punkty po-

boru. Najczęstszymi pytaniami, 

które nam się nasuwają w tym te-

macie, to: „Kto potrzebuje krwi?”, 

„ Kto może zostać dawcą krwi?” 

I „Co trzeba zrobić, by podzielić 

się tym lekiem?”  

Krwi szczególnie potrzebują: 

• pacjenci z chorobami no-

wotworowymi, po che-

mioterapii; 

• pacjenci z urazami, krwo-

tokami, po ciężkich opa-

rzeniach, po operacjach 

chirurgicznych, ginekolo-

gicznych; 

• kobiety po porodzie, jeśli 

nastąpiła duża utrata krwi; 

• chorzy na hemofilię i z in-

nymi chorobami, które po-

wodują obniżenie po-

ziomu żelaza we krwi. 

 
Co trzeba zrobić, by oddać 

krew? Oprócz spełnienia w/w wa-

runków, przede wszystkim pozy-

tywnie nastawić się! Trzeba być 

wypoczętym, wyspanym, zjeść lek-

kostrawny posiłek i na 24h przed 

oddaniem krwi wypić około 1,5l 

płynów.  Następnie udać się do naj-

bliższego Centrum Krwiodawstwa, 

pamiętając by mieć przy sobie do-

kument tożsamości ze zdjęciem 

i numer PESEL.  Na miejscu pra-

cują wykfalifikowane osoby, które 

na pewno odpowiedzą na wszelkie 

pytania. Warto odwiedzić stronę 

internetową „naszego” Regional-

nego Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa, w Rzeszowie, 

przy ul. Wierzbowej 14: 

www.rckk.rzeszow.pl. Pamiętaj! 

Każdy, człowiek, który oddaje 

krew, jest bohaterem! 

 

Dawcą krwi może być: 

• osoba w wieku od 18 do 65 

lat; 

• osoba, której ciężar ciała nie 

jest mniejszy, niż 50kg; 

• osoba, której temperatura 

ciała, mierzona pod pachą, 

nie przekracza 37 ◦C; 

• osoba o dobrym stanie zdro-

wia. 

„Oddając własną krew, do-

browolnie i bezinteresow-

nie, to jest gest o wysokiej 

wartości moralnej i obywa-

telskiej. To dar życia” 

św. Jan Paweł II 

 

WSZYSTKIM PRACOWNI-

KOM REGIONALNEGO CEN-

TRUM KRWIODAWSTWA 

I KRWIOLECZNICTWA 

W RZESZOWIE SKŁADAMY 

SERDECZNE PODZIĘKO-

WANA ZA OGROM PRACY, 

KTÓRY CODZIENNIE DŹWI-

GACIE NA SWOICH BAR-

KACH, A KTÓRY W DOBIE 

PANDEMII, ZOSTAŁ WIELO-

KROTNIE ZWIĘKSZONY, ZA 

TRUD PONOSZONY DLA 

DRUGIEGO CZŁOWIEKA. 

ŻYCZYMY WIELU SIŁ FI-

ZYCZNYCH I TYCH WE-

WNĘTRZNYCH, RADOŚCI I 

SATYSFAKCJI Z PEŁNIENIA 

TAK WIELKIEJ SŁUŻBY 

DLA BLIŹNICH. 

 

Redakcja miesięcznika  

„Świetlicowo”  

Pani Ewa Tront 

http://www.rckk.rzeszow.pl/
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Mówi się, że kiedy zabraknie 

pszczół, to świat powoli będzie 

umierał. To w naszych rękach jest 

więc zrobić najwięcej, jak to moż-

liwe, by do tego nie  doszło. 

 

Co możemy zrobić  dla 

pszczół?  

 

Jeśli musimy użyć środków 

ochrony roślin lub nawozów, to  

niech będą to takie, które nie wy-

rządzą szkody pszczołom. Oprysk 

wykonujmy albo rano, zanim 

owady się obudzą, albo wieczorem, 

kiedy już są w ulach.  

 

Sadźmy liczne  rośliny kwitnące 

i miododajne : lawenda, hyzop le-

karski, fiołki, wrzosy, dalia, rudbe-

kia, jeżówka, malwa i  wiele, wiele 

innych. Ostatnio popularnością cie-

szą się łąki kwietne zamiast traw-

nika. 

 

Na wiosnę, kiedy jeszcze nie jest 

ciepło i nie ma zbyt dużo kwiatów, 

latające zapylacze mogą tracić siły 

i z pewnością nie raz widzieliśmy 

martwą pszczołę. Można im po-

móc, robiąc poidełka. Wystarczy 

do dużej zakrętki położyć średni 

kamyk, nalać wody i usypać kop-

czyk z cukru. 

 

Należy też edukować i uświada-

miać młode pokolenie o wielkiej 

roli pszczół w naszym ekosyste-

mie. No i oczywiście jedzmy miód! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dbajmy o pszczoły    /    Zdrowe grillowanie 

 

Co bzyczy w kwiatach,  

na drzewach i  na raba-

tach? 

Czasem użądlić cię zdoła  

Co to jest? –  pszczoła  
 

20 maja obchodzimy Światowy 

Dzień Pszczół, który ustanowiony 

został przez ONZ. 

Te niepozornie małe, latające 

owady, najczęściej kojarzą nam się 

z miodem i żądleniem. Pełnią one 

jednak bardzo ważną rolę w na-

szym środowisku. Dzięki nim 

mamy piękne i nowe odmiany 

kwiatów, na drzewach i krzewach 

pojawiają się owoce i warzywa. 

I chociaż spotykamy się z wido-

kiem kilku uli obok domów, to nie-

stety fakty są takie, że w ostatnich 

latach następuje zmniejszenie po-

pulacji pszczół. Spowodowane jest 

ono głównie przez nadmierne i  nie-

prawidłowe stosowanie środków 

ochrony roślin i nawozów, a także 

przez spadającą liczbę roślin kwit-

nących.  

3…2…1...iiiiii…sezon grillowy 

rozpoczęty! Jakość zdrowotna po-

siłków przygotowywanych w ten 

sposób jest generalnie lepsza, niż 

np. smażonych. Warto jednak 

zwrócić uwagę na kilka rzeczy: 

✓ rodzaj grilla – najlepszy, bo 

ekologiczny, elektryczny lub 

gazowy; 

✓ rodzaj podpałki i surowca, 

który się pali – sprawdzone i 

dobrej jakości brykiet lub wę-

giel drzewny; 

✓ stan higieniczny urządzenia – 

koniecznie czyścimy po grillo-

waniu i przed; 

✓ czas smażenia poszczególnych 

potraw –pamiętajmy, żeby nie 

doprowadzić do zwęglenia, bo 

wtedy uwalniają się substancje 

rakotwórcze. 

Jeśli chodzi o rodzaj produkty, to tu 

już kierujemy się własnym gustem, 

ale mile widziane są: mięsa chude, 

warzywa i przyprawy, które 

wzmacniają smak potraw, a także 

wspomagają trawienie. 

KURCZAK Z GRILLA 

Dowolną ilość piersi z kurczaka, na 

kilka godzin przez smażeniem ma-

rynujemy (3 łyżki oleju, łyżka 

musztardy francuskiej, po szczyp-

cie: tymianku, majeranku, czosnku, 

curry), smażymy, często przewra-

cając na drugą stronę. 

SAŁATKA-Sałatę (masłową, lo-

dową, strzępiastą, rukolę lub inną) 

płuczemy, osuszamy o porywamy 

na kawałki, dodajemy , wedle 

uznania, warzywa (pomidor, ogó-

rek, cebulka, papryka), oliwki, ser 

feta, szczypiorek, natka pietruszki, 

polewamy sosem (3 łyżki oliwy 

z oliwek, szczypta soli ziołowej 

i łyżeczka ziół prowansalskich) 

BUŁECZKI CZOSNKOWE-

Małego rozmiaru bułki (u nas to 

kajzerki) przekrawamy na pół, 

smarujemy masłem czosnkowym 

(przeciśnięty przez praskę lub 

drobno pokrojony czosnek i masło) 

oraz posypujemy serem mozza-

rella, przykrywamy i zawijamy 

w folie aluminiową. 

No i oczywiście, na deser, 

ale także na poprawę trawienia, 

lody!!!  
Pani Ewa Tront 

Aleksandra Tront 
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Najczęściej wypożyczaną 

literaturą są książki  z gatunków 

kryminały oraz literatura obycza-

jowa. Lubianymi autorami książek 

są Remigiusz Mróz, Hanna Greń, 

Tess Gerritsen, Jo Nesbo, Kata-

rzyna Puzyńska, Bogusław Woło-

szański, Elżbieta Chere, Lee Child, 

Alex Kava, Paula Hawkins, Kristin 

Hannah, Joanna Jax, Edyta Świę-

tek, Magdalena Kordel, Agata 

Przybyłek, Karolina Wilczyńska, 

Anna Karpińska, Katarzyna Micha-

lak, Maria Paszyńska, Nicholas 

Sparks, Richard Paul Evans, Sa-

mantha Young, Jodi Picoult. 

Wypożyczanie materiałów 

bibliotecznych (książek, czaso-

pism, audiobooków), korzystanie 

z księgozbioru podręcznego, ko-

rzystanie z Internetu oraz ze 

sprzętu komputerowego jest bez-

płatne. 

 Każdorazowo można wy-

pożyczyć 5 książek na 

okres 30 dni. Jeżeli Czytel-

nik wyrazi chęć wypoży-

czania większej ilości ma-

teriałów bibliotecznych 

a bibliotekarz uzna, że 

zwroty są dokonywane ter-

minowo, wówczas liczba 

wypożyczanych książek 

może być zwiększona. 

Czytelnik ma prawo do 

przedłużenia wypożyczonych ma-

teriałów bibliotecznych o ile dana 

pozycja nie została zarezerwowana 

przez innego Czytelnika, Bibliote-

karz może dokonać przedłużenia 

terminu zwrotu. W celu przedłuże- 

nia pożyczonych pozycji, 

należy zgłosić się osobiście 

lub skontaktować telefo-

nicznie, mailowo z daną 

Biblioteką. Można również 

przedłużyć termin zwrotu 

książek na swoim koncie 

(po uprzednim zalogowa-

niu się) na stronie interne-

towej www.szukamk-

siazki.pl Każdy Czytelnik 

może dokonywać rezerwa-

cji materiałów bibliotecz- 

nych dostępnych w Bibliotece i ak-

tualnie wypożyczonych. Rezerwa-

cja może być zgłoszona osobiście, 

telefonicznie lub za pośrednictwem 

katalogu on-line poprzez stronę 

www.szukamksiazki.pl. 

Od stycznia 2021 roku do-

konujemy zapisów Użytkowników 

w elektronicznej bazie w Progra-

mie Bibliotecznym MAK+.  Pod-

czas zapisu do Biblioteki Użytkow-

nikowi wydawana jest elektro-

niczna karta biblioteczna, na której 

znajduje się logo Gminnej Biblio-

teki Publicznej w Świlczy z sie-

dzibą w Trzcianie, numer karty 

oraz kod kreskowy. Wydanie karty 

bibliotecznej jest bezpłatne. Karta 

biblioteczna obowiązuje we 

wszystkich placówkach Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Świlczy 

z siedzibą w Trzcianie to znaczy że 

zapisany Czytelnik może korzystać 

z wszystkich sześciu Bibliotek Pu-

blicznych na terenie Gminy Świl-

cza. Użytkownik zobowiązany jest 

do okazania karty z chwilą dokony-

wania  wypożyczenia. 

Aby zapisać się do Biblioteki, na-

leży okazać dowód tożsamości ze 

zdjęciem i numerem PESEL oraz 

podać aktualny adres zamieszka-

nia, lub zameldowania jeśli jest 

inny niż adres zamieszkania, podać 

znak statystyczny określający 

grupę społeczno – zawodową Czy-

telnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytelnictwo w Świlczy 

Filia Biblioteczna w Świl-

czy funkcjonuje od 1 października 

2005 r. w strukturze Gminnej Bi-

blioteki Publicznej W Świlczy z/s 

w Trzcianie jako Samorządowa In-

stytucja Kultury wpisana do reje-

stru Instytucji Kultury pod poz. nr 

1. 

Pierwsza Biblioteka Publiczna 

w Świlczy została utworzona 

w październiku 1948 r., a jej uro-

czyste otwarcie miało miejsce 16-

tego stycznia 1949 r. W ciągu kil-

kudziesięciu lat Biblioteka zmie-

niała swoją lokalizację do mo-

mentu 10 października 1988 r. 

gdzie do dnia dzisiejszego zajmuje 

pomieszczenia w Przedszkolu Pu-

blicznym w Świlczy. 

Wg stanu na dzień 

31.12.2020 r. Biblioteka liczyła 

461 czytelników. W tym miejscu 

pragnę zaznaczyć, że rok 2020 był 

rokiem trudnym i bardzo specyficz-

nym z uwagi na panującą w kraju 

pandemię. Sytuacja ta spowodo-

wała zamknięcie placówek biblio-

tecznych w całym kraju, również 

w Świlczy. Z powodu pandemii na-

stąpił duży spadek czytelnictwa 

w stosunku do lat ubiegłych. Bez-

pośrednią przyczyną tej sytuacji 

była niedostępność naszej pla-

cówki dla czytelników z uwagi na 

panujące obostrzenia epidemiczne. 

Poniższe wykresy przedstawiają 

w sposób procentowy ilość czytel-

ników wg wieku oraz zajęcia (stan 

na 31.12.2020 r. ) 

W 2020 r. Bibliotekę odwiedziło 

4786 czytelników, korzystając 

z wypożyczalni, czytelni oraz kom-

puterów. 

 

W 2020 roku wypoży-

czono łącznie 8941 książek, naj-

więcej  literatury dla dorosłych. Wg 

obserwacji i statystyk najczęściej z 

zasobów Biblioteki korzystają ko-

biety w przedziale wiekowym od 

40 – 60 lat 

http://www.szukamksiazki.pl/
http://www.szukamksiazki.pl/
http://www.szukamksiazki.pl/
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Można podać swój e-mail 

oraz numer telefonu. Użytkownik, 

który przy zapisie podał swój adres 

mailowy informowany jest o zbli-

żającym się terminie zwrotu oraz 

przetrzymanych wypożyczeń.  Przy 

zapisie do biblioteki należy zapo-

znać się z treścią Regulaminu 

Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Świlczy z siedzibą w Trzcianie 

i zobowiązać się podpisem do jego 

przestrzegania na karcie zobowią-

zania. 

Na podstawie zwrotów do 

Biblioteki zaobserwować można, 

że w większości przypadków 

książki są szanowane. Czasami wy-

stępują sporadyczne przypadki np. 

zalanie wypożyczonych zbiorów, 

uszkodzenie okładki czy też po-  

szczególnych stron. Jeżeli chodzi 

o najmłodszych czytelników zda-

rzają się zwroty, na których da się 

zaobserwować drobne rysunki czy 

też prawdziwe arcydzieła. 

Biblioteka oprócz wypoży-

czania książek prowadzi lekcje bi-

blioteczne, spotkania autorskie, 

różnego rodzaju warsztaty oraz 

współpracuje z Szkołą Podsta-

wową w Świlczy , Przedszkolem 

Publicznym w Świlczy, Środowi-

skową Świetlicą Socjoterapeu-

tyczną w Świlczy oraz innymi or-

ganizacjami społecznymi działają-

cymi na terenie Świlczy. 

Biblioteka od wielu lat kła-

dzie szczególny nacisk na groma-

dzenie i uzupełnianie księgozbioru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytelnictwo w Świlczy 
regionalnego w tym głównie 

z miejscowości Świlcza. Gromadzi 

ulotki, broszury, książki, czasopi-

sma, archiwizuje artykuły o Świl-

czy. Szczególnie cenną pozycją dla 

nas jest książka  pt. ,, Ustawa dla 

wsi Świlczy i Woliczki z roku ok. 

1628’’wydali  Adam Kamiński 

i Franciszek Kotula. 

Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w Świlczy z/s w Trzcianie 

ma 5 Filii Bibliotecznych, które 

znajdują się w Bratkowicach, Dą-

browie,  Mrowli, Rudnej Wielkiej 

oraz Świlczy. Czyli łącznie na tere-

nie Gminy Świlcza jest 6 Bibliotek 

Publicznych. 

Kącik Czytelnika 

Świetlica w tym semestrze szkolnym prowadzi regularnie zajęcia z biblioterapii. Założenie kącika czytelni-

czego w naszej placówce to efekt pracy wychowawców z dziećmi. Kreatywność i nieograniczona wyobraźnia 

uczestników zajęć pozwoliła na stworzenie siedmiu opowiadań przygotowanych przez zespoły składające się 

z młodszych i starszych dzieci.  

Biblioterapia jest lubiana i planuje się kontynuację tej formy zajęć w następnym semestrze.  

Pani Anna Zakrzewska Bibliote-

karka z filii Biblioteki Publicznej 

w Świlczy 

Zespół redakcyjny: M. Lisowska, K. Buczek, E. Król, E. Tront, M. Pizło, K. Barlik, D. Kus, J. Kowalska,  

A. Tront, E. Kula, N. Pizło 

Edycja graficzna: K. Buczek 

 


