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ANALIZA  OPISOWA  DZIAŁALNOŚCI  

GMINNEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  W  SPYTKOWICACH 

 w 2022 roku 

 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach jest instytucją kultury, której celem jest 

zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy 

oraz wspomaganie rozwoju edukacji i kultury. Biblioteka działa na terenie Gminy Spytkowice 

poprzez placówki GBP w Spytkowicach z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży oraz Filię 

w Bachowicach i Filię w Ryczowie. 

I. STAN BIBLIOTEK PUBLICZNYCH w 2022 r. 

Liczba bibliotek – 3 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach 

 Filia w Bachowicach 

 Filia w Ryczowie 

Status formalno-prawny  - Instytucja kultury (wpisana do Rejestru instytucji kultury). 

 

II. STATYSTYKA  I  STAN CZYTELNICTWA GBP W SPYTKOWICACH w 2022 r. 

 

Czytelnicy zarejestrowani                     1.904      

Odwiedziny                     74.492      

w wypożyczalni         15.330     

w czytelni               513      

w czytelni Internetowej                      364  

imprezy kulturalne            1.192      

wejścia na stronę Internetową GBP         57.636 

Facebook, sesje IbukLibra, Legimi, Empik Go                950 

Logowania do katalogu SOWA                 2.507 

Wypożyczenia zbiorów ogółem       44.073   

udostępnianie na miejscu          1.044     

udostępnianie na zewnątrz          42.044     

otwarcia IbukLibra, Legimi, Empik Go       985 

Ilość udzielonych informacji                8.519 

Informacje biblioteczne i telefoniczne      6.012 

Wejścia do katalogu elektronicznego        2.507 

 

Tab.1 – Czytelnicy w 2022 r. 
 

Placówka Czytelnicy ogółem w tym do 15 lat 

GBP Spytkowice + 

Oddział dla Dzieci 

 

1000 

 

325 

Filia Bachowice 456 244 

Filia Ryczów 448 195 

Ogółem 1904 764 

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

w Spytkowicach 

34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 8 

pow. Wadowice, woj. Małopolskie 



Tab. 2 - Ruch czytelniczy w 2022 r. 

 

Tab. 3 - Wykorzystanie zbiorów w 2022 r. 

 

 

III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA BIBLIOTEK. 

 

 Program działalności bibliotek to połączenie tradycyjnych sposobów wykorzystania ich 

zasobów ze stopniowym wdrażaniem nowych form aktywności, realizowanych w placówkach 

 

 

Placówka 

Wypożyczalnia + 

sesje IbukLibra 

+ aktywn. Legimi 

+ użycia EmpikGo 

 

Czytelnia 

Imprezy 

kulturalno-

oświatowe 

Razem 

odwiedzin 

Strona 

Internetowa 

GBP  

+ Facebook           

 

Liczba odwiedzin 

Liczba 

odwiedzin 

korzystających          

z Internetu 

Liczba 

uczestniczących             

w imprezach 

Liczba wejść + 

publicznych 

rekomendacji 

GBP 

Spytkowice 

+ ODiMG 

6222 

+684 

+90 

+32 

106 212 890 8236 

 

57636 

+144 

Filia w 

Bachowicach 
4540 288 108 212 5148 - 

Filia w 

Ryczowie 
4568 119 44 90 4821 - 

Razem  

w bibliotekach 

16136 513 364 1192 18205 57780 

Logowania 

SOWA 
2507 - - - 2507 - 

Ogółem 18643 513 364 1192 20712 78492 

 

 

Placówka 

Wypożyczalnia Czytelnia  

 

Razem 

 

Liczba  
udzielonych 

informacji, 

 +liczba 

logowań do 

katalogu 

online 

Liczba  

wypożyczeń 

książek    

+ otwarć 

Ibuk Libra 

  + Legimi  
+ Empik Go                 

Liczba 

wypożyczeń 

czasopism 

bieżących 

 

Liczba 

wypożyczeń, 

zbiorów 

elektron.            

i audiowiz. 

 

Liczba  

udostępn. 

książek   

  i roczn. 

czasopism            

Liczba 

udostępn. 

czasopism 

bieżących  

Liczba 

udostępn. 

zbiorów 

audiowiz.                    

i elektron. 

GBP 

Spytkowice 

i ODiMG     

16065 

+ 444 

+415 

+126 

307 79 

 

16 0 228 17680 

 

2791 

  +2507 

Filia                         

w 

Bachowicach 

9747 

 

318 62 164 168 7 10466 1056 

Filia                          

w Ryczowie 
15295 170 1 305 119 37 15927 2165 

Ogółem: 42092 795 142 485 287 272 44073 8519 



bibliotecznych, który koncentruje się na: 

1. gromadzeniu i opracowywaniu oraz systematycznym wzbogacaniu zbiorów książkowych              

i multimedialnych oraz różnorodnych dokumentów. Szczególną uwagę w tym zakresie 

poświęcono potrzebom edukacyjnym mieszkańców oraz pozyskiwaniu dokumentów 

dotyczących Gminy Spytkowice; 

 

2. wypożyczaniu i udostępnianiu zbiorów bibliotecznych oraz udzielaniu informacji; 

Najaktywniejszy czytelnik dziecięcy w 2022 r. przeczytał 443, dorosły - 314, a 26. rekordzistów 

– ponad 160 książek w ciągu roku. Najczęściej wypożyczanymi pozycjami w 2022 r. były: 

wśród dzieci „Zwierzęta leśne” – 27 razy i „W podróży” – 25 razy, a wśród dorosłych – „Już 

Cię kiedyś kochałam” Katarzyny Misiołek i „Dobrze, że jesteś” Gabrieli Gargaś – po 23 razy, 

pozostałe książki mieszczące się w rankingu 22-19 wypożyczeń w ciągu roku to powieści: 

Joanny Jax, Kristin Hannah, Joanny Kruszewskiej, Gabrieli Gargaś, Magdaleny Kordel. 

Ogromną popularnością cieszą się również książeczki z serii: „Kicia Kocia”, „Zawody”, 

„Minecraft”, które w rankingu 40. najpoczytniejszych lektur 2022 r. zajmują aż 10 wysokich 

miejsc. 

Stan czytelnictwa w GBP w Spytkowicach na dzień 31.12.2022 r. 

 Liczba czytelników: 1.903  

 Liczba wypożyczeń zbiorów: 44.073 

 Liczba odwiedzin: 20.712 

 Liczba wejść na stronę Internetową GBP i publicznych rekomendacji w usłudze Facebook 

– 57.924 

 Liczba udzielonych informacji: 8.519 

Najlepszym Młodym Czytelnikiem w 2022 r. Oddziału dla Dzieci i Młodzieży 

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach została Wiktoria Brania zajmując I miejsce 

- przeczytała 319 książek, Maks Charnas -  II miejsce (282), a Katarzyna Mamoń - III miejsce 

(227). W Filii w Ryczowie: I miejsce - Liliana Maślona (443 książki), II miejsce – Milena 

Liszka (422), III miejsce – Aleksandra Pytel (372). W Filii w Bachowicach: I miejsce - Blanka 

Korzeniowska (265 książek), II miejsce – Lidia Dębska (188), III miejsce – Iga Paździor (169). 

3. organizowaniu imprez cyklicznych i akcji propagujących czytelnictwo i zachęcających 

do korzystania z bibliotek, m. in. wystawy, wernisaże, lekcje biblioteczne, konkursy, głośne 

czytanie, Narodowe Czytanie i Noc Bibliotek. W 2022 roku zorganizowano w placówkach 

łącznie 36 imprez, w których uczestniczyło 1201 osób; 

4. aktywnym uczestnictwie w ogólnopolskiej akcji Instytutu Książki „Mała Książka – Wielki 

Człowiek” 2021/2022. W akcji uczestniczyło 145 dzieci z roczników 2015-2019.   

Uczestnikom wydano 62 wyprawki czytelnicze, 276 kart Małego Czytelnika oraz 197 

dyplomów i znaczków zakończenia akcji. 

5. prowadzeniu akcji dla dzieci i młodzieży Super Czytelnik, w której uczestniczyły 102 

osoby. Wydano im 171 kart Super Czytelnika i 110 dyplomów. 

6. organizacji wystaw, wystawek rocznicowych i tematycznych - w 2022 roku zorganizowano 

w placówkach łącznie 227 wystaw, wystawek i gazetek promujących naukę, literaturę  i sztukę; 

7. prowadzeniu nowych form działalności wynikających z rozwoju elektroniki i potrzeby 

dostępu społeczeństwa do wiedzy i informacji. GBP w Spytkowicach wraz z Filiami posiada 

35 komputerów i 2 tablety, w tym: 

8. prowadzeniu elektronicznego systemu obsługi bibliotecznej w GBP i Filiach – 



4 stanowiska: 

 w placówkach bibliotecznych korzystanie z zasobów odbywa się w systemie SOWA firmy 

Sokrates–Software z Poznania. GBP i Filie obecnie korzystają z jednego katalogu 

centralnego wszystkich zbiorów oraz ze wspólnej bazy czytelników. Bazy danych 

i oprogramowanie serwera systemu są posadowione na serwerze hostingowym firmy 

SOKRATES; 

 czytelnikom udostępniono centralny katalog zbiorów GBP i Filii na stronie 

internetowej biblioteki oraz portal w.bibliotece.pl, do przeglądania i wyszukiwania 

przez przeglądarki WWW. Poniżej przedstawione dane nie odzwierciedlają wszystkich 

aktywności w katalogu, lecz dane dotyczące tylko czytelników posiadających ważną kartę 

biblioteczną. 

O pozytywnym znaczeniu katalogu elektronicznego świadczy statystyka jego wykorzystania 

online przez czytelników w 2021 r.: 

 liczba operacji logowania – 2.507 (12% - dzieci do lat 15; 14,2% - młodzież 16-24 lat 

oraz dorośli od 25 lat – 73,8%) 

 liczba samoobsługowego rezerwowania materiałów – 1.024 (70,3% rezerwacji 

dokonały osoby w wieku 25-60 lat), 

 liczba kasowania rezerwacji – 33 

 liczba operacji zamawiania materiałów – 221 

 liczba kasowania zamówień – 26 

 liczba samoobsługowego prolongowania wypożyczeń – 702. Najwięcej prolongat 

dokonały osoby w wieku powyżej 25 lat – 70,1%. 

 

9. prowadzeniu działalności informacyjnej bibliotek w oparciu o warsztat informacyjno-

bibliograficzny; 

10. promocji kultury i gminy poprzez działalność wydawniczą i wystawienniczą w bibliotece, 

promującą walory turystyczne i zabytki Gminy Spytkowice oraz prace lokalnych artystów. 

 

IV. ZBIORY BIBLIOTECZNE – STAN I UZUPEŁNIANIE 

 

Stan zbiorów bibliotek w dn. 31.XII.2022 r. łącznie – 76.712 o wartości: 911.722,11 zł. 

 
Tab. 4 - Stan zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach  

oraz Filii w Bachowicach   i w Ryczowie w dn. 31.12.2022 r. 

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Ilość Wartość 

1. Księgozbiory łącznie :  wolumin 76.110 884.681,40 

2. Roczniki czasopism łącznie: wolumin 147 11.106,76 

3. Dokumenty audiowizualne łącznie: szt. 405 10.198,37 

4. Dokumenty elektroniczne łącznie: szt. 50 5.735,58 

                                                                    Razem pozycje 1-4:        76.712 911.722,11 

 

Zakup nowości wydawniczych w 2022 r. 

GBP w Spytkowicach, Filia w Bachowicach i Filia w Ryczowie pozyskały łącznie:  

 2.717 zbiorów bibliotecznych o wartości 55.738,09zł, w tym: 

1. zakupiono 1598 zbiorów za kwotę 51.377,41 zł. 

 ze środków własnych Biblioteki – 32 628,41 zł. – 1.598 egz. (1.590 książek o wart. 

32.510,40 zł. i 8 audiobooków o wartości 118,01 zł), 

 ze środków Biblioteki Narodowej – 18.749,00 zł – 895 wol. książek, 

2. pozyskano zbiory ze środków pozabudżetowych: 

 dary od czytelników, instytucji i wydawnictw własnych oraz ekwiwalentów – 224 egz. 

o wartości 4.360,68zł. 



 

Tab. 5 – Wpływy zbiorów w 2022 r. 
 

Placówka 

 

Rodzaj 
Zakup  budżet Zakup MKiDN Dary + wyd. 

własne 

Ekwiwalenty Razem 

Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość 

GBP 

Spytkowice 

Książki 815 18134,08 448 9779,49 97 1684,01 

 

9 155,00 1369 29752,58 

Filia 
Bachowice 

Książki 375 

 

7250,67 

 

224 4472,42 58 1517,77 

 

16 351,00 673 13591,86 

Audiow. 8 118,01 0 0 0 0 0 0 8 118,01 

Filia 

Ryczów 

Książki 400 

 

7125,65 

 

223 4497,09 37 537,90 7 115,00 667 12275,64 

Ogółem: 1598 32628,41 895 18749,00 192 3 739,68 32 621,00 2717 55738,09 

 

W 2022 r. zaprenumerowano dla bibliotek łącznie 12 tytułów czasopism (20 egz.)                      

o wartości 2.622,68 zł. 
 

Biblioteki posiadają również zbiory dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku – 

stan na dzień 31.12.2022 r. wynosi: 1393 wol. książek oraz 295 audiobooków. Czytelnicy mają 

również możliwość bezpłatnego korzystania z kilkudziesięciu tysięcy e-booków. 

Zakup dostępu do zasobów e-book. 

Wykupiono dla czytelników dostęp do zasobu e-booków o łącznej wartości 2 762,00 zł., 

oferowanych przez: 

 PWN SA - platforma IBUK LIBRA w ramach Konsorcjum Małopolskich Bibliotek 

Publicznych: w 2022 r. zakupiono 1279 tytułów, dostępnych dla czytelników było 3337 

tytułów. GBP otrzymała 300 autoryzowanych kodów dostępu o wartości 800,00 zł. 

 LEGIMI - wypożyczalnia książek elektronicznych udostępniona dzięki współpracy 

małopolskich bibliotek publicznych z firmą Legimi, oferującą dostęp na zasadzie 

abonamentu do ponad 70.000 tytułów najlepszych autorów - polskich i zagranicznych- 

zakup 8 kodów dostępu o wartości 1440,00 zł.  

 platforma Empik Go – dostęp do ponad 100 tysięcy audiobooków, ebooków i podcastów - 

zakup 4 kodów dostępu o wartości 522 zł. 

 Dostęp do zasobu Wolne Lektury: 

W ramach systemu bibliotecznego Sowa czytelnicy otrzymali bezpośredni dostęp z katalogu 

biblioteki do bezpłatnego zasobu Wolnych Lektur – ponad 2,5 tys. tytułów. 

 

V. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA W 2022 R. 

  

W bibliotekach prowadzono stałe formy działalności kulturalnej związane 

z popularyzacją czytelnictwa oraz wystawy, wystawki rocznicowe i zalecające (227), 

kontynuowano akcje czytelnicze: Narodowe Czytanie i Noc Bibliotek. Ogółem w 36 formach 

uczestniczyło 1201 osób. 

W GBP w Spytkowicach zorganizowano: 

 Spektakle teatralne w wykonaniu Teatru Kokon z Krakowa: „Kwiat na zdrowie”– maj; 

„Wyobraźnia”  – październik; 

 Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską „Zbój, Mruk, Słodziaki i reszta, czyli nasi bracia 

mniejsi…” – maj; 

  „Narodowe Czytanie – „Adam Mickiewicz Ballady i Romanse” 11. ogólnopolska edycja 

wspólnego narodowego czytania największych dzieł literatury polskiej, ogłoszona przez 

prezydenta Andrzeja Dudę. Po wysłuchaniu listu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

przeczytaliśmy ballady: „Romantyczność”, „Dudarz”, „Powrót taty”, Świteź”, 

„Lilie”,  „Pani Twardowska”. W trakcie spotkania zaprezentowano krótkometrażową 



adaptację ballady „Świtezianka". Uroczystość uświetniły utwory muzyczne w klimacie 

romantycznym, w tym fragment „Poloneza” Wojciecha Kilara, skomponowanego do 

filmowej adaptacji „Pana Tadeusza” w reż. Andrzeja Wajdy, w wykonaniu Maksymiliana 

Budzynia z akompaniamentem Roberta Budzynia oraz śpiewane ballady A. Mickiewicza 

z płyty „To lubię” w wykonaniu Kuby Michalskiego. Akcji towarzyszyła wystawa 

„Marzenia kolorem zapisane”, prezentująca prace artystów zrzeszonych w Regionalnym 

Stowarzyszeniu Twórców Kultury „Grupa na Zamku” w Oświęcimiu, będące pokłosiem 

Pleneru Lipowa 2021. – wrzesień. 

 Wernisaże wystaw: „Pędzel i dłuto nie są nam obce” i „Marzenia kolorem zapisane” – 

spotkanie artystów z całej Polski zrzeszonych w regionalnych stowarzyszeniach – czerwiec, 

wrzesień. 

 Noc Bibliotek – „Baśniowa Biblioteka”, czyli VIII edycja ogólnopolskiej akcji Noc 

Bibliotek pod hasłem „To się musi powieść”. Naszą Noc Bibliotek rozpoczął wspólny taniec 

baśniowych bohaterów do teledysku „Mała książka – wielki człowiek” Mietka Szcześniaka. Biletem 

wstępu na tegoroczną noc był bowiem strój postaci z bajki. Młodzi czytelnicy wysłuchali 

opowieści z serii "Malutkie myśli o... – z książką w świecie wartości" i rozmawiali z panią 

pedagog o empatii, szacunku i uczciwości. Kolejną atrakcją był spektakl teatralny pt.: 

„Wyobraźnia” w wykonaniu aktorów z Teatru Kokon z Krakowa,  o wartościach, które 

czerpiemy z książek i ich bezcennej mocy rozwijania wyobraźni. Po spektaklu dzieci 

otrzymały zakładki z logiem Nocy Bibliotek’2022 i ustawiły się w długiej kolejce po 

autografy od aktorów. Tego wieczoru nie zabrakło też gier i zabaw: „Burza mózgów”, „Mam 

talent”, „Śmiej się z nami - koszyczek zadań”. W artystycznych warsztatach plastycznych 

pt.: „Czytać by się chciało” wszyscy wykonali dla siebie pamiątkowe zakładki do książek. 

Ostatnim punktem programu była projekcja szwedzkiego familijnego filmu przygodowego 

„Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica” - ekranizacja popularnej serii 

książek dla dzieci Martina Widmarka. Spotkanie zakończyło rozdanie dyplomów, 

pamiątkowych upominków, m. in. toreb z logiem Nocy Bibliotek 2022 i pożegnanie 

uczestników – październik. 

 Inauguracja nowej publikacji – pierwszego numeru Rocznika Spytkowickiego, wydanego 

przez GBP w Spytkowicach. W programie: koncert patriotyczny „W hołdzie Niepodległej” 

w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej, realizowany w ramach konkursu „Mecenat 

Małopolski 2022” i współfinansowany ze środków finansowych województwa 

małopolskiego; wykład historyczny dra hab. Konrada Meusa „Ludzie wolności gminy 

Spytkowice”, ukazującego losy naszych bohaterskich mieszkańców; prezentacja 

omawiająca czasopismo i plany wydawnicze przedstawiona przez red. nacz. Alicję Kolasę; 

dyskusja wokół koncepcji i idei Rocznika Spytkowickiego z udziałem: prof. dra hab. 

Zdzisława Nogi – przewodniczącego Rady Naukowej Rocznika, dra hab. Konrada Meusa – 

red. nauk., Mariusza Krystiana – wójta gminy Spytkowice, członka zesp. red. i Alicji Kolasy 

– red. nacz.; degustacja potraw przygotowanych przez Stowarzyszenie Jesteśmy Razem, 

współfinansowana ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach 

konkursu „Etno Małopolska” – listopad. 

 Wystawy (4 ekspozycje) zewnętrzne oraz ze zbiorów własnych - styczeń/grudzień, m.in.: 

„Obraz niejedno ma imię” - ekspozycja malarstwa artystów zrzeszonych w RSTK „Grupa 

na Zamku” w Oświęcimiu; „Ja i mój brat inny wymiar świadomości” - obrazy i prace 

plastyczne mieszkańców naszej gminy - Ireny Lurie-Chudy i Józefa Tomery; „Marzenia 

kolorem zapisane” – premierowa prezentacja obrazów artystów zrzeszonych w 

Regionalnym Stowarzyszeniu Twórców Kultury „Grupa na Zamku” w Oświęcimiu, 

powstałych w 2021 roku w ramach VIII. pleneru malarskiego w Lipowej; „Pędzel i dłuto 

nie są nam obce” - prezentacja obrazów, rzeźb i prac rękodzielniczych artystów 



zrzeszonych w Robotniczym Stowarzyszeniu Twórców Kultury w Chełmku. 

 

1/ w GBP w Spytkowicach zorganizowano łącznie 19 form dla 903 uczestników: 

 

2/ w Filii w Ryczowie zorganizowano 4 formy dla 90 uczestników: 

Forma pracy Ilość Frekwencja 

Lekcje biblioteczne 3 55 

Spotkania teatralne 1 35 

Wystawki, gazetki 32 - 
Ogółem: 

4 imprezy + 32 wystaw. 
31 90 

 

W Filii w Ryczowie zorganizowano m.in.: 

 Lekcje biblioteczne: Przedszkolaki w Bibliotece - czerwiec, wrzesień, listopad. 

 Spektakl „Kwiat na zdrowie” w wykonaniu Teatru Kokon z Krakowa– maj. 
 

3/ w Filii w Bachowicach przeprowadzono łącznie 13 form dla 208 uczestników.  

Formy pracy Ilość Frekwencja 

Szkolenia komputerowe 1/ 1 godz. 1 

Lekcje biblioteczne 6 110 

Spotkania z książką i filmem 4 74 

Wycieczki do biblioteki 1 15 

Gry i zabawy 1 8 

Wystawki książek 77 - 

Gazetki kwartalne 5 - 

Ogółem: 

13 imprez + 82 wystaw. 

95 208 

 

W Filii w Bachowicach zorganizowano m.in.: 

 Indywidualne szkolenie komputerowe. Wyszukiwanie informacji w Internecie, 

zapisywanie plików – sierpień. 

 Lekcje biblioteczne: Biblioteka i książka, Katalog on-line GBP, w krainie bajek – luty, 

czerwiec, listopad. 

 Wkrótce wakacje” – gry i zabawy dla grupy świetlicowej – czerwiec. 

 Dni Głośnego Czytania dla dzieci – wrzesień. 

 

 

 

 

Forma pracy Ilość Frekwencja 

Lekcje biblioteczne 3 / 3 godz. 69 

Spotkania autorskie i teatralne 3 142 
Spotkania z książką / Narodowe Czytanie, 

Promocja Rocznika Spytkowickiego 
2 217 

Wernisaże 2 42 

Zwiedzanie wystaw - 390 

Spotkania edukacyjne / Noc Bibliotek 1 30 

Szkolenia bibliotekarzy  8 / 23,5 godz. 13 

Gazetki(48) i wystawki (52), wystawy (13) 113 0 

Ogółem:  
11 imprez (500 osób) + 8 szkoleń + 113 wystawien.  

132 903 

 



 

VI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA BIBLIOTEKI 

 

     W listopadzie 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach wydała nową 

publikację – pierwszy numer Rocznika Spytkowickiego, nowego lokalnego czasopisma 

poświęconego Ziemi Spytkowickiej. Rocznik przyczynia się do poszerzenia wiedzy o jej 

historii, lepszego poznania obyczajów i kultury oraz upamiętnienia dla przyszłych pokoleń 

ważnych. 

 Od kilku lat z inicjatywy Wójta Gminy podejmowane są działania mające na celu 

upamiętnienie zasłużonych mieszkańców gminy Spytkowice, którzy walczyli i ponosili śmierć 

w obronie Ojczyzny, m.in. podejmowanie uchwał upamiętniających, umieszczenie tablic 

pamiątkowych osób zasłużonych na cmentarzu parafialnym w Spytkowicach. W ramach 

podjętej przez Wójta w ostatnim czasie współpracy z dr. hab. Konradem Meusem 

pracownikiem Katedry Historii XIX wieku Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w 

Krakowie, udało się pozyskać wiele cennych informacji na temat kolejnych osób planowanych 

do upamiętnienia. 

Redakcja Rocznika Spytkowickiego: 

Redaktor naczelny – Alicja Kolasa, Redaktor naukowy – dr hab. Konrad Meus, Zespół 

redakcyjny: Mariusz Krystian, Damian Brania, Małgorzata Dębska. Korekta – Anna 

Adamczyk. 

 Rada Naukowa Rocznika: 

prof. dr hab. Zdzisław Noga (UP im. KEN w Krakowie) – przewodniczący, dr Kamila 

Follprecht (Archiwum Narodowe w Krakowie), dr hab. Tomasz Graff (UPJP II w Krakowie), 

Paweł Hudzik (Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Bielsku-Białej), dr hab. Łucja 

Marek (IPN Oddział w Krakowie), dr hab. prof. UP Grzegorz Nieć (UP im. KEN w Krakowie), 

dr hab. prof. UJ Tomasz Pudłocki (UJ, Archiwum PAN i PAU), prof. dr hab. Łukasz Tomasz 

Sroka (UP im. KEN w Krakowie). 

Patronat naukowy nad czasopismem sprawuje Centrum Badań Regionalistycznych 

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

 Recenzenci tomu 1 Rocznika: 

dr hab. prof. UP Józef Brynkus (UP im. KEN w Krakowie), dr Natalia Bursiewicz (UP im. 

KEN w Krakowie), dr Marcin Chorązki (IPN Oddział w Krakowie), dr hab. prof. UŚ Bożena 

Czwojdrak (UŚ w Katowicach), dr Kamilla Follprecht (Archiwum Narodowe w Krakowie), dr 

hab. Tomasz Graff (UPJP II w Krakowie), dr Krzysztof Kloc (UP im. KEN w Krakowie), 

Mirosław Płonka (UP im. KEN w Krakowie), dr hab. prof. UJ Przemysław Żukowski 

(Archiwum UJ). 

 Struktura czasopisma: 

I. Artykuły i rozprawy. II. Miscellanea. III. Recenzje i sprawozdania. IV. Kronika. 

 Numer 1. Rocznika Spytkowickiego zawiera:  

Cztery recenzowane artykuły naukowe: 

- dr Dorota Żurek, adiunkt w Katedrze Historii Średniowiecznej w Instytucie Historii i 

Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - Parafie Spytkowice, Bachowice i 

Ryczów w średniowieczu i początkach epoki nowożytnej. Źródła do badań i kształtowanie się 

okręgów parafialnych. 

- dr hab. Hubert Chudzio - historyk, prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Pedagogicznego w 

Krakowie, dr hab. Konrad Meus - adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie - Na drodze stromej oraz śliskiej… i ku wolności. Wojenne losy 

Józefa Kowalskiego z Ryczowa i Jana Folgi z Bachowic.  

- dr hab. Łucja Marek - historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych 

Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie - Spytkowicka parafia w czasie drugiej wojny 

światowej. Zapis kronikarski ks. Stanisława Piątka. 

- dr Dawid Golik – historyk, politolog, pracownik pionu poszukiwań i identyfikacji Oddziału 



Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

sekretarz redakcji „Zeszytów Historycznych WiN-u” oraz „Prac Historycznych” - Podziemie 

niepodległościowe na terenie Małopolski po 1945 roku. Zarys problematyki i stan badań. 

Trzy teksty popularnonaukowe: 

- Kazimierz Dębski - Szkolnictwo w Bachowicach w pierwszej połowie XX wieku. 

- Sławomir Mamoń - Spytkowickie Kępki w ogniu (18 kwietnia 1943 r.). 

- Kazimierz Dębski - Wspomnienia Mieczysława Gnojka z pracy przymusowej w III Rzeszy. 

Recenzje i sprawozdania: 

- Konrad Meus - Gmina Spytkowice na starej fotografii. By czas nie zaćmił pamięci. 

- Damian Brania - Święto Niepodległości w gminie Spytkowice.  

Kronika: 

Kalendarium wydarzeń zrealizowanych na terenie gminy Spytkowice w roku poprzedzającym 

wydanie rocznika. 

 

VII. MODERNIZACJE I AUTOMATYZACJA. 

 

Koszty automatyzacji w 2022 r. wyniosły – 11.929 zł. – opłaty za: domenę, aktualizacje 

programów komputerowych, opłatę abonamentową i hostingową programu bibliotecznego 

Sowa,  usługi informatyczne. 

 

VIII. WYKONANIE WYDATKÓW I POZYSKANE ŚRODKI. 

 

1. Informacja z wykonania wydatków w 2022  r. 

W 2022 roku plan budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach wynosił: 

500.600,40 zł.  
w tym: 

 Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 480.000 zł. 

 Dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

przeznaczona w całości na zakup wydawnictw – 18.749 zł. 

 Dochody własne GBP –  1.851,40 zł 

 

Wykonanie wydatków wyniosło: 524.217,61 zł. 

 

2. Pozyskane środki: 

W 2022 r. GBP w Spytkowicach pozyskała środki pozabudżetowe w kwocie 20.600,40 zł. 

w tym: 

1. Dochody własne: przychody z wpłat za drukowanie, kserokopie, upomnienia –  1851,40 zł. 

2. Dotacja celowa w wysokości 18.749 zł. dotycząca dofinansowania zadania w ramach 

Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 

Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do 

nowości wydawniczych, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Zakupu dokonano na podstawie Umowy nr 

Z-I.07210.0967.2022 zawartej z Biblioteką Narodową w Warszawie. Dzięki tej dotacji nasze 

Biblioteki w 2021 r. wzbogaciły dodatkowo swoje zbiory o 966 woluminów. 
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