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 „Ja czytam tobie a ty mnie” - w ramach projektu w lutym 2016 zrealizowano spotkanie dla dzieci 

w Czeskim Cieszynie z lubianą autorką z Krakowa Barbarą Gawryluk, w czerwcu dzieci ze szkoły 

i przedszkola z Karwiny zaznajomiły się z twórczością Renaty Piątkowskiej, a największą popularnością 

cieszyło się spotkanie z autorką przygotowane dla przedszkolaków i ich rodziców. W jesiennej edycji 

dnia zrealizowano spotkania autorskie w Gminnej Bibliotece w Mostach koło Jabłonkowa z Agnieszką 

Frączek (dnia 12. 10. 2016, 35 uczestników) oraz i dwa spotkania z Renatą Piątkowską w Milikowie 

(dnia 12. 10. 2016 - 30 uczestników) i w Oldrzychowicach (dnia 24. 10. 2016, 36 uczestników). 

Realizacja projektu Ja czytam tobie a ty mnie spotyka się z pozytywną oceną w terenie i mamy zamiar 

w przyszłości ten projekt kontynuować. 

Wydatki ogółem: 40 477 CZK, dotacja Ministerstwa kultury RC 20 000 CZK tj. 49,41 % , dotacja 

Konsulat Generalny RP 15 438 CZK. tj. 38,14 % 

„Z książką na walizkach 2016“ 

Projekt został zrealizowany w kilku płaszczyznach. Bezpośrednimi beneficjentami projektu są dzieci, 

młodzież, bibliotekarze i nauczyciele.  

Dziesiąta edycja zaolziańskich spotkań autorów z młodymi czytelnikami przebiegała w dniach 11. -

 13. października 2016. Zaolziańska edycja wspierana była finansowo przez Ministerstwo Szkolnictwa, 

Młodzieży i Kultury Fizycznej RC w ramach programu wspierania kształcenia w językach mniejszości 

narodowych i wychowania wielokulturowego, Województwo Morawsko-śląskie, Miasto Czeski 

Cieszyn oraz Konsulat Generalny RP w Ostrawie. W przygotowaniu i realizacji imprezy partycypowały 

Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie i Biblioteka Regionalna w Karwinie. Patronatem honorowym 

imprezą objął Konsul Generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski. 

W 34 spotkaniach autorskich wzięło udział 1154 uczniów z polskich szkół podstawowych, dla których 

bezpośredni kontakt z językiem polskim jest niezbędny. Spotkania autorskie zrealizowano w szkołach 

i bibliotekach regionu z Joanną Papuzińską, Renatą Piątkowską, Agnieszką Frączek, Małgorzatą Flis, 

Zuzanną Orlińską i Pawłem Beręsewiczem.  

Konkurs czytelniczy towarzyszący imprezie przebiegał w trzech kategoriach i ogółem wzięło udział 581 

uczniów (I kategoria 264, II kategoria 226 , III kategoria 91). Dla bibliotekarzy i nauczycieli 

przygotowano Biesiadę Literacką z udziałem wszystkich autorów biorących udział w dziesiątej edycji 



12. 10. 2016. Na biesiadę literacką została przygotowana prezentacja przedstawiająca dziesięcioletnie 

dokonania zespołu realizującego projekt. 

Wydatki ogółem:  234 543 CZK, dotacja Ministerstwa Szkolnictwa i Kultury Fizycznej RC – 127 000 CZK 

, Województwo Morawsko- Śląskie 40 000 CZK, Konsulat Generalny RP w Ostrawie  9 397 CZK, Miasto 

Czeski Cieszyn – 10 000 CZK .  

 Kiermasze Polskiej Książki – w listopadzie 2016 – dwie edycje: w Trzyńcu w PSP im. Gustawa 

Przeczka oraz w Domu PZKO w Jabłonowie 2.11-23.11. Kiermasze zostały przygotowane 

i zrealizowane przy współpracy z Klubem Polskiej Książki i Prasy. 

Konferencja „Děti a mládež národnostních menšin“ -10.11.2016 -  udział w konferencji 

organizowanej przez  Dom Mniejszości narodowych w Pradze z referatem  - Pestrost, různorodost, 

atraktivita. Mimoškolní aktivity pro děti a mládež škol s polským jazykem vyučovacím v České 

republice. 

XIV edycja zbiórki książek dla Zaolzia - SPPK przy współpracy z Oddziałem Literatury Polskiej 

Biblioteki Regionalnej w Karwinie pilotowało XIV edycję zbiórki książek dla Zaolzia organizowaną 

przez Tomasza Sypniewskiego z Bydgoszczy. Książki przekazane od darczyńców zostały 

rozdysponowane do bibliotek regionu oraz organizatorom konkursów dla dzieci i młodzieży.  

W roku 2016 SPPK otrzymało dotację w wysokości 35 756,85 CZK ze środków Stowarzyszenia 

Wspólnota Polska. Dotacja została w pełni przeznaczona na statutową działalność. Dotację między 

innymi  przeznaczono na aktualizację stron internetowych www.sppk.cz, usługi księgowe, organizację 

kiermaszy książki, udział w Targach Książki w Warszawie i  w Katowicach.  
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