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Bardzo żywą dyskus-

ją odznaczało się spotkanie 
uczestniczek Dyskusyjnego 
Klubu Książki w Przyworach, 
które odbyło się 26 paź-
dziernika.  „Deszczowa noc”, 
”Bez mojej  zgody”, ”Prze-
miana”, ”Zagubiona przesz-
łość”, ”Jak z obrazka”, „Jesień 
cudów” Judi Picoult, to tytuły 
omówionych książek przez 
czytelniczki z Przywór. Judi 
Picoult słynie z podejmowania 
trudnych tematów. Nie daje 
tradycyjnych rozwiązań, czy 
odpowiedzi. Autorka prowadzi 
akcję tak, że początkowo ab- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
surdalne postępowanie bohate-
ra okazuje się w dalszej części 
książki jedynym z możliwych 
rozwiązań. Każda jej książka 
ma swoją wartość, porusza w  
czytelniku wrażliwą strunę, 
każe zastanowić się nad włas-
nym życiem. Podczas spotka-
nia każda z pań wyraziła swoje 
zdanie na temat eutanazji, re-
ligii, ciężkiej choroby oraz 
nadopiekuńczości rodziców, 
które były poruszone w w/w 
książkach.  
Następne spotkanie DKK w  
listopadzie gościem zaproszo-
nym będzie dr D.Słęzion z 
prelekcją na temat Chin. 

DKK Przywory 
 

Dyskusyjny Klub Książki z 
Przywór oraz Kącik Kulinarny 
z Raszowej zacieśniają współ-
pracę polegającą na wspólnych 
spotkaniach. Tym razem spot-
kanie odbyło się 28 września 
w budynku biblioteki w Ra-
szowej.  Głównym tematem  
 
 
 
 
 
 
 
 
spotkania była twórczość He-
leny Buchner, która zaszczy-
ciła swoją obecnością licznie 
przybyłych gości.  Pochodząca 
z Jełowej autorka wielu ksią-
żek, opowiadała m.in. o swo-
ich perypetiach życiowych 
związanych z ukrywaniem 
swojego śląskiego pochodze-
nia.  Spotkanie integracyjne 
zorganizowane wspólnie przez 
panie z Raszowej i Przywór 
spotkało się z dużym zaintere-
sowaniem, ponieważ na spot-
kaniu pojawiło się ponad 30 
pań. Oprócz dyskusji o książ-
kach można było delektować 
się wspaniałymi wypiekami 
pań z Raszowej. Na stole 
pojawiły się przepyszne ciasta 
oraz drożdżowe rogaliki  wy-
piekane wg starych domo-
wych receptur. Po spróbowa-
niu słodkich pyszności na stole 
pojawiły się pierogi oraz 
barszcz. Wszystkie te specjały 
spowodowały zachwyt gości i 
wywołały wymianę doświad-
czeń kulinarnych. 

Europejskie nekropolie 
 
 Do końca listopada br. 
można zobaczyć wystawę 
fotografii Karoliny Dzieleń-
dziak , studentki V roku Edu-
kacji Artystycznej na Uniwer-
sytecie Opolskim. 

 
Pani Karolina Dzie-

leńdziak pochodzi z Wrocła-
wia, ale poprzez swoje stu-
diowanie jest powiązana z 
województwem opolskim i w 
związku z tym wystawa od-
bywa się w bibliotece w 
Tarnowie Opolskim. 

 
- Dlaczego  tematem Pani prac 
jest sztuka cmentarna? 
- Mogłabym przekornie po-
wiedzieć „bo tak!”. Jednak u 
podstaw tego wyboru leżą 
głębsze przemyślenia. Cmen-
tarz jest zazwyczaj miejscem 
dumy i refleksji nad czasem, 
który przeminął, bliskimi, któ-
rzy odeszli. Dla mnie jest też 
ukazaniem lokalnej kultury i 
zwyczajów. Podróżując po Eu-
ropie, spotykamy te same skle-
py i restauracje, zacierają się 
granice i wszystko staje się po-
dobne. Idąc na cmentarz, który 
dla wielu osób jest spotkaniem 
sacrum ale także i tabu, może-
my odnaleźć różnicę, gdyż tam 
panują inne reguły. Jest to 
miejsce ostatniego spoczynku, 
gdzie czas zwalnia, gdy 
wszystko wiruje wokoło. Moż-
na tam znaleźć pomniki z 
minionych czasów, które przy-
pominają nam o tych, o któ-
rych już nikt nie pamięta. 
- Proszę powiedzieć, według 
jakiego klucza wybrała Pani 
prace na wystawę? 
- Zdjęcia były robione w 
różnych miastach, w różnym 
czasie, różnymi aparatami. 
Dlatego też przedstawiam je w 
dwóch formatach:  10x15 cm i 
15x20 cm, aby zachować jak 
najlepszą jakość. Jest to oczy-
wiście wybór moim zdaniem 
najciekawszych prac. Życzę 
miłego oglądania. Jeśli ktoś 
chciałby przekazać swoje uwa-
gi, komentarze, podaję maila: 
karolinadzielendziak@wp.pl 
- Dziękuję za rozmowę, zapra-
szam do oglądania wystawy 
„Europejskie nekropolie” w 
Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Tarnowie Opolskim w go-
dzinach otwarcia biblioteki. 
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Czytanie jest trendy 
 
GBP w Tarnowie Op. nigdy 
nie narzekała na brak czytel-
ników. Ilość czytelników z ro-
ku na rok powoli ale syste-
matycznie rosła. W tym jednak 
roku w porównaniu do pop-
rzedniego nastąpił wyjątkowy 
wzrost czytelników wynoszący 
20%.  Jak mówi Dyrektor Bi-
blioteki Pani Barbara Mruk, 
jest to efekt długofalowej stra-
tegii polegającej na zrówno-
ważonym rozwoju. Zawsze 
starano się kłaść nacisk na 
zaopatrywanie księgozbiorów 
w najnowsze bestsellery ale i 
wkładano ogromną pracę  w 
promocje działalności biblio-

tecznej. Ogromnym krokiem 
na przód było zamieszczenie 
katalogów w Internecie, gdzie 
każdy z zainteresowanych mo-
że sprawdzić czy dana pozycja 
książkowa znajduje się w księ-
gozbiorze i czy można ją wy-
pożyczyć. Z tego co widać du-
żym zainteresowaniem biblio-
teka cieszy się również wśród 
nowych mieszkańców Tarno-
wa. Coraz więcej osób prze-
konuje się, że wiejska biblio-
teka to  nie zakurzone półki z 
książkami sprzed czterech de-
kad ale nowoczesne, skompu-
teryzowane, z atrakcyjnym 
księgozbiorem, tętniące ży-
ciem miejsce. 

Konkurs wiedzy 
pięcioklasistów z Nakła 

 
„Mity świata” i „Czy 

znasz polskie przysłowia”  - 
taką tematykę poruszały kon-
kursy na dwugodzinnym spot-
kaniu, które odbyło się  9 lis-
topada w Filii Gminnej Bib-
lioteki  Publicznej w Nakle. 
Uczniowie klasy V Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Nakle 
brali udział w konkursie na 
opowiadanie przeczytanego 
mitu. I miejsce zajęły Sara 
Muc i Kasia Bartek. Zwycięz-
cy zostaną nagrodzeni dyplo-
mami i książkami. 

W drugiej części spot-
kania rozpoczął się konkurs 
„Czy znasz polskie przys-
łowia” . W związku z tym, że 
uczniowie wykazali się zadzi-
wiającą znajomością przysłów, 
z braku czasu konkurs nie 
został rozstrzygnięty. Jego 
zakończenie nastąpi w grudniu 
podczas następnego comie-
sięcznego spotkania. 

Nagrody dla  
młodych filmowców 

 
Filia Gminnej Biblio-

teki Publicznej w Raszowej 
uczestnicząc w projekcie In-
frastruktura Bibliotek zobo-
wiązała się do tworzenia inic-
jatyw społeczno-kulturalnych 
w ramach swojej działalności. 
Jednym z efektów tego pro-
jektu był konkurs filmowy,  
którego temat brzmiał: "Moja 
wieś, moja mała ojczyzna”. 
Udział w tym konkursie wzię-
ły 3 osoby: Marta Kalla – 
szkoła podstawowa, Ireneusz 
Pytel - gimnazjum oraz To-
masz Król - gimnazjum. Ko-
misja w składzie: Wojciech 
Glensk, Dr Rudolf Urban,  
obejrzała filmy oraz je oceniła, 
lecz nie przyznano I miejsca.  
7 października w Bibliotece w 
Raszowej odbyło się wręcze-
nie nagród w ramach konkur-
su. II miejsce otrzymała Marta 
Kalla z kl. V. III miejsce - ex 
aequo: Ireneusz Pytel i To-
masz Król. 

 
Nagrody ufundowane 

przez  Jana Mroza, Edmunda 
Kampę i Zygfryda Feliksa 
uczestnikom konkursu wręczył 
Sekretarz Gminy Bernard 
Friedla. 


