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"Odjazdowy Bibliotekarz- Kręcimy z pasją"

Odjazdowy Bibliotekarz to ogólnopolska akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów,
uczestnicząc w rajdzie rowerowym, mogą przyjemnie i aktywnie spędzić popołudnie w gronie osób o podobnych
pasjach. Akcja z roku na rok zwiększa swój zasięg.

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach włączyła się do tej akcji w 2015 roku. W kolejnym 2016 Odjazdowy
Bibliotekarz zgromadził jeszcze więcej osób. Organizacja rajdu na początku była trudna, bo to była biblioteka
jednoosobowa. W związku z tym zaprosiłam do współpracy wielu ludzi, którym bliskie są idee aktywnego spędzania
wolnego czasu w połączeniu z książką.
W 2015 grupa liczyła ponad 40 rowerzystów i była bardzo różnorodna od małych dzieci po seniorów. Jechaliśmy wśród
dojrzałych zbóż i pięknej okolicznej przyrody. Pilotowali nas policjanci z bielskiej Komendy Powiatowej Policji, dzielni
strażacy z OSP Dubno i OSP Boćki i wóz techniczny, w którym służbę pełniły : Dorota Kędra- Ptaszyńska (obecna wójt
gminy Boćki) No i zaprzyjaźniona z Boćkami, Kasia Kownacka śpiewająca w Hoyrakach, która miała magiczną wodę
na dziecięce stłuczenia i narzędzia, których nie powstydziły się porządny punkt naprawy rowerów.
Na przystanku w miejscowości Nurzec, gdzie przy świetlicy wiejskiej, pani sołtys Justyna Jurczuk przygotowała ognisko
czekało nas mnóstwo atrakcji. Sławomir Dworakowski opowiadał o historii tego naszego miejsca na ziemi, Magdalena
Stopa, historyk (od niedawna mieszkanka naszej gminy) przedstawiła swoja książkę „My, rowerzyści z Warszawy”. Nie
obyło się bez śpiewów przy ognisku. Wystąpiły „biblioteczne” dzieci z repertuarem dotyczącym realizowanego w
bibliotece projektu EkoPaka. Do śpiewów dołączyła Kasia z Hoyraków i pozostali uczestnicy. Pan Władysław Rawiński
z Bociek zorganizował przejażdżki bryczką po okolicy.
Dzięki opiece Policji i strażaków czuliśmy się bezpiecznie, oprócz tego byliśmy widoczni, bo Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiła nam pomarańczowe kamizelki odblaskowe. Pomarańczowy to kolor
przewodni Odjazdowego Bibliotekarza.
W 2016 roku było nas około 80 osób, a wyruszyliśmy z Bociek do świetlicy wiejskiej w Jakubowskich. Tam podobnie
jak w roku poprzednim ognisko, wspólne śpiewy przy ognisku, opowieści historyczne o miejscu, w którym się
znaleźliśmy, przejażdżki bryczką, zabawy ruchowe dla dzieci itp. Na miejscu dołączyli do wspólnej zabawy
mieszkańcy wsi Jakubowskie. Zaproszenie do naszej „odjazdowej” grupy przyjął również Andrzej Matus z Bielskiej
Inicjatywy Rowerowej, nieoceniony pasjonat i naprawiacz rowerów. Podobnie również opiekowali się nami policjanci z
Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim i nieocenieni strażacy z OSP Dubno.
W bieżącym roku Odjazdowy Bibliotekarz odbywał 24 września pod tytułem ”Kręcimy z pasją”. Organizatorem była
Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach. Obok pasji do książek i rowerów, zaprezentowały się zumba i kettlebell.
Zumbową rozgrzewkę poprowadziły Fit Boćkowianki i dzieci z grupy ćwiczącej w Gminnym Ośrodku Kultury w Boćkach
pod kierunkiem Eweliny Rynans. Pokaz siły z werwą poprowadziła Urszula Paszko z grupy Wschodnia Siła i Piękna Siła
z Bielska Podlaskiego. Prowadząca zorganizowała też ciekawe konkursy dla dzieci i dorosłych.
Jak co roku, bezpieczeństwa pilnowali policjanci z bielskiej Powiatowej Komendy Policji, strażacy ochotnicy i jeden
zawodowy. I jak w latach poprzednich, uczestnikami byli mieszkańcy Bociek i goście od maluchów po osoby starsze,
około setki osób. Wystartowaliśmy spod Strażnicy OSP w Bockach, a meta była w Leśniczówce w miejscowości Bystre,
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gdzie odbył się piknik rodzinny. Trasa rajdu przebiegała przez malowniczy las, a pilotowali uczestników policjanci z
Wydziały Ruchu Drogowego bielskiej policji i strażacy z OSP Dubno. W czasie pikniku Sylwia Bagniuk z Wydziału
Prewencji Powiatowej Komendy Policjii poprowadziła rozmowy o bezpiecznej jeździe rowerem i związane z tym
konkursy, a także bezpłatnie można było oznakować swój rower.
Organizatorzy serdecznie dziękują Kołu Łowieckiemu „Podlasiak” na czele z prezesem Andrzejem Piliszkiem, za
udostepnienie terenu wokół leśniczówki w miejscowości Bystre.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność, wspólną zabawę i jeszcze lepszą atmosferę! Do zobaczenia za rok!
Dodatkową atrakcją były przejażdżki bryczką po okolicy - dziękujemy panu Władysławowi Rawińskiemu.
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