PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W GDAŃSKU
FILIA W TCZEWIE

83-110 Tczew, ul. Gdańska 2 A

I Rowerowy Rajd Bibliotekarzy „Wybieram Bibliotekę”
Dnia 10 czerwca 2015 r. odbył się I Rowerowy Rajd Bibliotekarzy „Wybieram
Bibliotekę”. Uczestnikami rowerowego rajdu byli nauczyciele bibliotekarze szkół
tczewskich, którzy rozpoczęli trasę rajdu od miejsca zbiórki: Tczew – Górki, Zajazd
Słoneczny, udając się przez Śliwiny do Lubiszewa, a zakończyli wyprawę
w Rokitkach Tczewskich.
W Śliwinach, skręciliśmy na wschód, a warto nadmienić, że w

kierunku

zachodnim znajdują się pozostałości po starym grodzisku zwanym Czarcią Górą.
Udaliśmy

się

w

stronę

przesmyku

między

jeziorami

Rokickimi.

W okolicach jezior, pobliżu wsi Lubiszewo, stoczono kilka starć, z których
najbardziej znane są bitwa nad Jeziorem Lubiszewskim (niekiedy „bitwa pod
Lubieszowem”) z 17 kwietnia 1577 r. w trakcie 2-letniej wojny Rzeczypospolitej ze
zbuntowanym Gdańskiem oraz bitwa pod Tczewem 7-8 sierpnia 1627 r. podczas
wojny polsko-szwedzkiej (1626r.–1629r.). Tło historyczne, mapy, tych okolic
przedstawił uczestnikom rajdu Wojciech Włoch, nauczyciel bibliotekarz PBW
w Gdańsku Filia Tczewie.
Pogoda dopisywała, było słonecznie i wietrznie, dlatego pojechaliśmy
rowerami do Lubiszewa, które znajduje się ok. 6 km na zachód od Tczewa, w dolinie
Motławy - Szpęgawy. We wczesnym średniowieczu znajdował się w tutaj pomorski
gród książęcy, pełniący przez pewien czas (do 1253 r. ) rolę stolicy jednego z księstw
dzielnicowych Pomorza. Z 1198 r. pochodzi pierwsza wzmianka o kościele
Św. Trójcy. W 1253 r. książę Sambor II przeniósł swoją siedzibę z Lubiszewa do
Tczewa. Wspaniałą opowieść o historii miejscowości i kościoła usłyszeliśmy
od ks. Romana Misiaka, proboszcza kościoła Św. Trójcy.
Na postoju w Rokitkach Tczewskich, omówione zostały bieżące sprawy, min.:
sieci bibliotekarzy szkół tczewskich w roku 2014/2015, plan spotkań na rok szkolny
2015/2016, zakupy książek dla bibliotek a czytelnictwo uczniów, ogólnopolski
program wspierania bibliotek. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali
materiały szkoleniowe i informacyjne.
W czasie przejazdu przez Tczew rozdawane były materiały promujące
czytelnictwo oraz PBW w Gdańsku Filię w Tczewie.
Organizatorem Rowerowego Rajdu Bibliotekarzy była PBW w Gdańsku Filia

w Tczewie.
Dziękujemy sponsorom: Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie oraz Urzędowi
Miasta w Tczewie.
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