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 Maj, to tradycyjnie 
miesi¹c poœwiêcony ksi¹¿ce  
i tym, którzy z ni¹ zawodowo 
obcuj¹. Gminna Biblioteka 
Publiczna w Tarnowie Op. 
zainaugurowa³a „Bibliomaj – 
2007” uroczystoœci¹ z okazji 
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 
8 maja br. W czytelni zebrali 
siê pracownicy GBP i jej filii 
oraz zaproszeni goœcie. Wœród 
nich Sekretarz Gminy Bernard 
Friedla oraz Przewodnicz¹cy 
Rady Gminy Rudolf Urban. 
 Pani dyrektor Barbara 
Mruk starannie przygotowa³a 
siê do spotkania. Po powitaniu 
obecnych krótko przedstawi³a 
przemiany jakie dokonuj¹ siê 
w zawodzie bibliotekarza, 
funkcjonowaniu i zadaniach 
bibliotek oraz o utrwalonych  
w powszechnej opinii stereo-
typach kreuj¹cych negatywny 
wizerunek biblioteki. Opiera-
j¹c siê na publikacjach zapre-
zentowa³a tak¿e ró¿norodne 
stanowiska w kwestii przy-
sz³oœci zawodu bibliotekarza. 
Zainaugurowana w ten sposób 
dyskusja by³a bardzo o¿y-
wiona. Zebrani dzielili siê 
wzajem swoimi spostrze¿e-
niami i przemyœleniami. Dys-
kutanci doszli do wniosku, ¿e 
– choæ rzeczywiœcie systema-
tyczne czytanie ksi¹¿ek nie 
jest powszechnie praktykowa-
ne (zaledwie co 4 Polak czyta) 
– bibliotekarze i biblioteki 
pe³ni¹ wa¿n¹ rolê w ¿yciu 
kulturalnym i spo³ecznym. 
„Biblioteka jest w³aœciwym 
miejscem zdobywania infor-
macji, a bibliotekarz to spec-
jalista, z którego rad i prze-
wodnictwa warto korzystaæ” 
(Stachowska – Musia³, 2007) 
 Nie tylko dyskutowa-
niem wa¿kich tematów zaj-
mowali siê uczestnicy uro-
czystoœci. Przy kawie i s³od-
kich wypiekach przerzucano 
siê ¿artami i anegdotami, 
których spory zbiór przygo-
towa³a pani B. Mruk. Na przy-
k³ad taki: „Szkot czyta ksi¹¿-
kê. Od czasu do czasu gasi 
œwiat³o, potem znów je zapala. 
– Co ty robisz? – pyta go ¿ona. 
– Przecie¿ przewracaæ kartki 
mogê i po ciemku!” 
 Wœród licznych cie-
kawostek z jakimi zapoznano 
goœci by³a te¿ lista biblio-
tekarzy, którzy zas³ynêli  

w odleg³ych od bibliotek dzie-
dzinach np.: Gottfried von 
Liebnitz (biblioteki: Hanover, 
Watykan), August Strindberg 
(Biblioteka Królewska – 
Sztokholm), Papie¿ Pius XI 
(Biblioteka Ambrozjañska – 
Mediolan, Biblioteka Waty-
kañska) oraz Edgar Hoover  
i inni. 
  

Wystawa „Ksi¹¿ki, 
które lecz¹” zainaugurowana 
w uroczysty sposób i pop-
rzedzona wyk³adem dr Iwony 
Konopnickiej z Uniwersytetu 
Opolskiego potrwa jeszcze do 
11 czerwca. Gminna Bib-
lioteka Publiczna serdecznie 
zaprasza! 
 

Z okazji minionego 
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 
sk³adamy wszystkim pracow-
nikom bibliotek serdeczne 
¿yczenia: zdrowia, radoœci, 
licznych (i punktualnych) czy-
telników, wielu nowych 
ksi¹¿ek na pó³kach (i œrodków 
na nie) oraz spe³nienia planów 
i marzeñ – tak zawodowych 
jak i prywatnych. 
  Redakcja 
 
Wyniki konkursów: 

„Na skrzyd³ach” – 
w eliminacjach wziê³o udzia³ 
50 dzieci z kl.III szkó³  
w Tarnowie Op. i Kosoro-
wicach. Spoœród 10 finalistów 
najwy¿sze wyniki uzyskali: 

I m-ce - Aaron Pogoda – 
Tarnów Op. 

II m-ce – Anna Lysek – 
Tarnów Op 

III m-ce – Patrycja 
£ukaszczyk – Kosorowice 

Laureaci otrzymali ksi¹¿ki, 
medale i dyplomy. 
 
Konkurs Wiedzy o Ksi¹¿ce – 
 wziê³o w nim udzia³ 85 
uczniów kl.IV ze wszystkich 
szkó³ w gminie. Do fina³u 
zakwalifikowa³o siê 12 osób. 
Zwyciê¿yli: 

I m-ce – Agnieszka Malik  
PSP K¹ty Op. 

ex aequo Patryk Gawlik   
PSP Nak³o 

II m-ce – Pawe³ Kobis  
PSP Tarnów Op. 

III nagrody nie przyznano 
Nagrodami w konkursie by³y 
ksi¹¿ki (cenne s³owniki)  
i dyplomy. 

GRATULUJEMY! 

BIBLIOMAJ 2007

 
 

 
 
 
 
 
 

W dniu 13 kwietnia  
w Szkole Podstawowej  
w Raszowej obchodzony by³ 
Dzieñ Sztuki. Szkolne œciany 
zamieni³y siê w galeriê 
dzieciêcego malarstwa, na ko-
rytarzu pojawi³y siê dekoracje 
i rekwizyty teatralne. Tym 
razem nie by³a to zas³uga 
zaproszonego do szko³y te-
atrzyku, ale uczniów naszej 
szko³y. Pani Iwona Pabisz-
Golonka razem z Aleksandr¹ 
Niciejewsk¹, Ann¹ Kazimirów 
i Dorot¹ Mientus przygoto-
wa³y na ten dzieñ wiele 
atrakcji. Odby³y siê dwa 
teatralne przedstawienia:  
„KOPCIUSZEK” wed³ug Jana 
Brzechwy w wykonaniu ucz-
niów klasy V oraz 
„SZEWCZYK DRATEWKA” 
Janiny Poraziñskiej w wyko-
naniu uczniów klas I –III. 
Poczynaniom m³odych artys-
tów przygl¹dali siê zaproszeni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rodzice, a tak¿e Wójt Gminy  
Zygmunt Cichoñ i Dyrektor 
PSP Krystyna Mielnik. 

Dzieci gra³y na sce-
nie jak prawdziwi artyœci. Wi-
downia nagradza³a m³odych 
aktorów oklaskami. Wszyst-
kim uczniom najbardziej po-
doba³a siê  „Ballada o Kop-
ciuszku”, któr¹ wykonano  
w niezwyk³y sposób – rapuj¹c. 
Oprócz szkolnych teatrzyków 
zaproszeni rodzice mogli og-
l¹daæ wystawê prac plas-
tycznych swoich pociech. Zna-
laz³y siê tam rysunki na temat 
szko³y XXI wieku, podró¿y 
marzeñ i wiele innych bajecz-
nie kolorowych ilustracji. Nie 
zabrak³o te¿ muzyki, o ten 
rodzaj sztuki zadba³y dziew-
czyny ze starszych klas, które 
wykona³y pokaz wspó³czesne-
go tañca.  

To by³ niezwykle bar-
wny, pe³en fantazji dzieñ, 
podczas którego nam wszyst-
kim towarzyszy³a SZTUKA na 
wysokim poziomie. Ju¿ za rok 
kolejna ods³ona efektów 
kunsztu m³odych utalentowa-
nych artystów… 

Aleksandra Niciejewska 
 
 DZIECI  

Z RASZOWSKIEGO 
PRZEDSZKOLA 

ODWIEDZI³Y SZKO£Ê 
 

Na zaproszenie ucz-
niów Szko³y Podstawowej  
w Raszowej przedszkolaki 
odwiedzi³y w kwietniu swoj¹ 
miejscow¹ szko³ê. Z tej okazji 
uczniowie przygotowali wys- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

têpy artystyczne oraz ciekawe 
gry i zabawy dla swoich m³od- 
szych kolegów. Mamy nadzie-
jê, ¿e Starszaki - dziêki tym 
odwiedzinom - nie bêd¹ siê ju¿ 
ba³y spotkania ze swoimi 
nowymi kolegami i kole¿anka-
mi we wrzeœniu i z uœmiechem 
na buŸkach dzielnie przyst¹pi¹ 
po wakacjach do nauki.   

Aleksandra Niciejewska 

 


