
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie 

W 1994 roku, uchwałą Rady Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna zyskała nową nazwę 
i nowe obowiązki. Znacznie poszerzony został zakres pracy placówki, która przejęła rolę 
ośrodka kultury, rozwijając swą ofertę programową i animując kolejne inicjatywy, 
wykraczające poza specyfikę pracy bibliotecznej. Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w 
Skrzyszowie służy do realizacji zadań Gminy Skrzyszów w zakresie upowszechniania 
kultury, do zaspokajania potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczności na rzecz której działa ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb czytelniczych, edukacyjnych oraz działań 
inspirujących aktywność kulturalną środowiska poprzez ożywianie lokalnych i regionalnych 
tradycji kulturalnych. 

Do zakresu działania Centrum należy w szczególności: 

1. W ramach działalności na rzecz upowszechniania i promocji kultury oraz aktywizacji 
kulturalnej środowiska: 
1/ organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych, 
2/ inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze, 
3/ podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych i oświatowych, 
4/ działalność instrukcyjno-metodyczna, 
5/ organizowanie wystaw, przeglądów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji 
dorobku kulturalnego, 
6/ inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form 
twórczości mieszkańców Gminy. 

2. W ramach działalności właściwej dla biblioteki: 
1/gromadzenie, opracowanie  i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem 
materiałów dotyczących własnego regionu, 
2/ wytwarzanie materiałów informacyjnych, 
3/udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz 
prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb 
dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, 
4/prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji 
własnych i zewnętrznych, 
5/ popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa, 

6/ współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami 
upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami 
w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i 
kulturalnych społeczeństwa, 
7/ doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 

Prowadzona jest działalność wydawnicza 
ukierunkowana na twórców nie tylko z terenu naszej wsi 
czy gminy, ale również naszego regionu. - rozpoczęła się 
10 lat temu, kiedy to ukazał się folder, przybliżający i 

charakteryzujący w przystępny sposób całą gminę.  



• Dzieje Skrzyszowa w kontekście historycznym zawiera publikacja Magdaleny Siedlik 
„Dziedzictwo Skrzyszowa.”  

• Elżbieta Płaneta jest autorką monografii patrona Szkoły Podstawowej w Ładnej, 
„Kornel Makuszyński – pisarz sumienia, miłości i uśmiechu”. 

• „Ballada syberyjska” Elżbiety Stepskiej-Kot i, tej samej autorki „Okaleczone 
dzieciństwo”. 

• „Na gruzach zburzonych ołtarzy” ks. dra Tomasza Mąciora to reprint publikacji z 
1934 roku. 

• Również reprintem wydawnictwa z 1935 roku jest „Bohaterom w hołdzie” Józefy 
Golcówny. 

• W sierpniu 2007 roku ukazał się tomik wierszy Karoliny Łabno „Pomiędzy lustrami” , 
który jest poetycką próbą autoportretu. Promocja wydawnictwa odbyła się 27 sierpnia 
w Środowiskowym Klubie Studenckim „Przepraszam” 

GCKiB wydaje gminną gazetę, w której zawarte są informacje z życia poszczególnych 
sołectw. 

  

Ważniejsze imprezy kulturalne: 

- Młodzieżowy Przegląd Twórczości Teatralnej „Spojrzenia” , w których biorą udział 
grupy młodzieży województwa małopolskiego oraz lokalna społeczność gminy Skrzyszów, 

- Młodzieżowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych i Prezentacji Multimedialnych 
„Stop”, 
który od 2008 roku przyjął nazwę : Ogólnopolski Festiwal Filmów Młodzieżowych "Stop!"  
Festiwal, w ramach którego odbywają się warsztaty filmowe i spotkania autorskie z 
wybitnymi twórcami kina polskiego, przynosi szereg bardzo ciekawych projekcji i okazji do 
refleksji zarówno widzom, jaki młodocianym twórcom. Jest wartościową propozycją 
Gminnego Centrum Kultury Bibliotek w Skrzyszowie, która przyczynia się do promocji 
Gminy na obszarze naszego kraju. 
- Wakacyjne wyjazdy - w wyjazdach mogą wziąć udział zarówno dzieci, młodzież, ale także 
dorośli. Ta propozycja adresowana jest do wszystkich, którzy czas letniej kanikuły spędzają w 
domu, nie mając możliwości dłuższego wyjazdu – na wczasy, kolonie czy obozy, lub do tych, 
którzy chcą skorzystać z atrakcyjnej wycieczki. 
- Gminne Centrum Kultury i Bibliotek organizuje jak o stałą formę działania wyjazdy 
autokarowe miłośników teatru na ciekawe spektakle do Warszawy i Krakowa. Dzięki 
temu mieszkańcy Skrzyszowa, Gminy Skrzyszów oraz okolic również mogą uczestniczyć w 
ogólnopolskim życiu kulturalnym. 
Konkurs Fotograficzny – pierwsza edycja odbyła się w 2007 roku, w ramach projektu  Kronika 

Internetowa, realizowanego przez GCKiB ze środków Fundacji Grupy TP we współpracy z 
Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). 
Dożynki Gminne – rokrocznie GCKiB współorganizuje Dożynki Gminy Skrzyszów, Festyn 
Integracyjny dla Niepełnosprawnych w Ładnej, Festyn Rodzinny w Skrzyszowie. 
- GCKiB pozyskuje środki na działalność spoza budżetu gminy. Ważniejsze realizowane 
dotąd projekty to: 



• Grant programu Rzeczpospolita Internetowa na realizację projektu "Kronika 
Internetowa-czerpać z przeszłości dla przyszłości" Projekt zakończony w 
marcu 2008 roku, 

• "Fantasy nasz świat" -  Program Komisji Europejskiej MŁODZIEŻ, 
realizowany od XII 2005 do V. 2006 r. 

• Projekt "Zróbmy film o nas samych" - warsztaty twórczości filmowej, festiwal 
filmów krótkometrażowych i prezentacji multimedialnych STOP. Realizowany 
w IV 2004 r. z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego; Departament Edukacji i Kultury 
 

• Projekt "Zróbmy film o nas samych" zrealizowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki w dniach od 
21.07. 2008 do 31.12.2008 r. 

 
GCKiB współpracuje ze szkołami, przedszkolami, instytucjami  i organizacjami 
pozarządowymi nie tylko z terenu gminy Skrzyszów. 

 

 

Ekspozycja „Gmina Skrzyszów w obiektywie” w holu Mościckiej Fundacji Kultury 

 



 

Warsztaty fotograficzne i filmowe prowadzone przez  pana Tadeusza Koniarza 

 

 

 

Goście Gminnego Centrum Kultury w Skrzyszowie 

 

 

Przedstawienie Magdy Umer i Andrzeja Poniedzielskiego "Chlip hop, czyli nasza mglista lap-
top lista" w Skrzyszowie 



 

Występ Andrzeja Poniedzielskiego na uroczystości 60-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Skrzyszowie 

  

Ojciec i córka: Andrzej Sikorowski i Maja Sikorowska na koncercie w Skrzyszowie 



  

 

 

Robert Kasprzycki na koncercie podczas V Festiwalu Filmów Młodzieżowych STOP w 2008 
r. 

 



 

Katarzyna Grochola na spotkaniu autorskim w Skrzyszowie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Przewodniczący Jury VI Festiwalu "Stop!" w 2009 r., Paweł Królikowski 

 

 

Goście Festiwalu Filmów Młodzieżowych STOP w 2009 r. 

 

 

 

 



 

Przegląd Teatrów Młodzieżowych SPOJRZENIA:1/ Gość i Juror Przeglądu Tomasz 
Schimscheiner rozdaje autografy,  2/ Zwycięzcy Przeglądu`09  Zespół "Lajt Group Company" 
ze Społecznego Gimnazjum Językowego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Tarnowie za 
przedstawienie "Buty szewca Szymona", 

 


