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Jedyni na Opolszczyźnie 
 
                 Gminna Biblioteka 
Publiczna w Tarnowie Opols-
kim jest w naszym woje-
wództwie jedyną biblioteką 
wiejską ze statusem Bib lioteki 
Wiodącej. Biblioteki te (Nysa 
Głuchołazy, Grodków i Tar-
nów Opolski) oraz działające 
wraz z nimi Koalicje na Rzecz 
Rozwoju Bibliotek w b ieżą-
cym roku ap likowały do na-
grody w programie Dobrych 
Praktyk. Miło nam donieść, że 
tarnowska GBP zwyciężyła w 
tym współzawodnictwie i zos-
tała nagrodzona.  
               Jakież to dobre prak-
tyki znalazły uznanie w oczach 
jurorów?  Pan i Dyrektor Bar-
bara Mruk w prezentacji kom-
puterowej dokonania kierowa-
nej przez siebie placówki prze-
dstawiła zgromadzonym na 
uroczystości wręczenia nagród 
w Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej w Opolu. Stamtąd 
zaczerpnięte zostały informac-
je zamieszczone poniżej. 
                Opisanie Dobrych 
Praktyk rozpoczyna krótka 

charakterystyka działania pod 
nazwą „Biblioteka łączy poko-
lenia”. W ramach tego przed-
sięwzięcia odbywały się mię-
dzypokoleniowe spotkania słu-
żące gromadzeniu i pogłębia-
niu wiedzy o regionie. Należy  
nadmien ić, że plon tych spot-
kań to m.in. powstanie Mu-
zeum Wiejskiego w Raszowej 
– nowej agendy GBP. 
                    Kolejne przedsię-
wzięcie to „Żywa biblioteka” –  
cykl spotkań z Ludźmi – Ksią-
żkami będącymi skarbnicami 
opowieści o sobie i świecie. 
Odbyły się spotkania na tema-
ty poważne i mniej poważne.  
Każde z nich p rzeradzało się w  
- czasem gorącą – dyskusję, 
służyło pogłębieniu wiedzy i 
wzajemnemu poznaniu.  
                      GBP skorzystała 
też z możliwości wzięcia 
udziału w akcji „LAMY na 
bis”. Od 2008 roku doborowa 
grupa miłośników krótkiego 
metrażu spotyka się na wie-
czorach filmowych, podczas 
których ogląda po kilka pre-
zentacji konkursowych z mi-
nionego roku. Czasem są to 

filmy nagrodzone, czasem od-
rzucone – zawsze przeżyte głę-
boko. Widzowie nie mają opo-
rów przed wygłaszaniem swo-
ich ocen i poglądów i po pro-
jekcji chętnie dzielą się wra-
żeniami. 
                       Co  pewien czas  
(od 1993roku) GBP jest wy-
dawcą (i wszystkim innym) 
kolejnej edycji Gminnego 
Informatora Gospodarczego. 
Stanowi on kompendium wie-
dzy o aktualnej mapie gospo-
darczej gminy, jest narzędziem 
informacji i promocji lokalne-
go biznesu. 
                      Innym przedsię-
wzięciem – n ie tak spektaku-
larnym, lecz ważnym – jest 
zorganizowanie w pomiesz-
czeniach bib liotecznych ka-
biny do cichej pracy. Osobny 
komputer wraz z osprzętem, 
dostępne w zasięgu ręki słow-
niki, encyklopedie i leksykony 
oraz możliwość odcięcia się  od 
tego co dzieje się w wypoży-
czaln i – wszystko to służy sku-
pieniu i ułatwia pracę. 
                   Od 2002 roku GBP 
wydaje biu letyn pt „Biblio-

teczka”. Zawiera on różnorod-
ne informacje, artyku ły o te-
matyce reg ionalnej, listę no-
wych nabytków i wiele innych 
pożytecznych dla czytelnika  
wiadomości. Redagowany jest 
przez  Dyrektora GBP, a prace 
komputerowe wykonuje wo-
lontariuszka (prywatnie córka 
Pani Dyrektor). 
                   Nierzadko się zda-
rza, że czytelnicy stają się  
ofiarodawcami lub fundatora-
mi książek.  Doceniając te 
gesty biblioteka dba, by każdy 
taki egzemplarz opatrzony był 
stosownym wpisem. 
                   Od 2002 roku we 
wszystkich placówkach doko-
nywano  systematycznie wpro-
wadzania p rogramu SOWA. 
Od 2010 roku w Internecie  są 
już bazy danych ze wszystkich 
placówek. Można przeg lądać 
katalogi, wyszukiwać hasłowo 
uporządkowanych tytułów, 
sprawdzać. Ważne jest też, że 
wprowadzenie elektronicznej 
rejestracji książek umożliwia 
dokonywanie inwentaryzacji 
zasobów bez ograniczania 
wypożyczeń……   cd na str.14  

Mistrzowskie  
zakończenie sezonu 

 
odczas gdy inni świętowali 
odzyskanie niepodległości, 

młodzież z Formacji Tanecz-
nej „Hałas” walczy ła o miejsce 
na podium podczas XVIII 
Mistrzostw Polski Freestyle 
organizowanych w Oleśnicy. 
Jak sugeruje nazwa, w impre-
zie tej wzięły udział najlepsze 
polskie zespoły tańczące w 
dyscyplinach Disco – Dance i 
Street Dance Show.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dwumiesięczne przy-
gotowania repertuaru pod ką-
tem tegoż przedsięwzięcia 
przyniosły oczekiwany sukces. 
Po raz pierwszy młodzież tań-
cząca w zespole „Hałas” sta-
nęła na podium podczas tak 
prestiżowej imprezy, zajmując 
trzecie miejsce. Do tej pory 
tego typu projekty kończyły  
się IV lub V miejscem.  

Nowością dla tance-

rzy, którzy od lat startowali 
tylko w konkurencji FOR-
MACJE, był start w konku-
rencji SOLO. Na solowy po-
kaz swoich umiejętności zde-
cydowały się tylko 4 osoby. 
Były to: Domin ika Pacula z 
Izb icka, Sara Po laczek z Ot-
mic, Mirela Hendel z Krośnicy 
i Katarzyna Hruzik z Koso-
rowic. Tylko (lub aż) jedna z 
nich stanęła na podium. Była 
to Katarzyna Hruzik z Koso-
rowic. W mojej ocenie osią-
gnęła ona zdecydowany suk-
ces. Na sukces ten składają się 
nie tylko dobre oceny sędzio-
wskie, ale przede wszystkim 
przełamanie bariery nieś mia-
łości i braku pewności siebie. 
Wierzę, że teraz Kasia pokaże, 
na co ją stać i życzę jej powo-
dzenia.  

Pobyt zespołu w 
Oleśnicy trwał aż trzy dni. W  
piątek i n iedzielę zespół brał 
udział w Mistrzostwach nato-
miast w sobotę odbyły się war-
sztaty z choreoterapii i tech-
niki Show Dance.  
Ten sezon to dla zespołu pas-
mo nagród i sukcesów. Oto 
niektóre z n ich:  

III Ogólnopolski Turniej 
Tańca Nowoczesnego 

„Freestyle Dance” w Nysie 
III miejsce - Hałas 2 – „Byli, 
Są i Będą” – kat. show dance 
juniorów 

World Dance – Sosnowiec 
2011 

I miejsce – Hałas 2 - „Byli, Są 
i Będą” - kat. inne formy tańca 
juniorów 
II miejsce - Hałas Mini For-
macja – disco – dance junio-
rów 
III miejsce - Hałas Min i 1 –  
“Kontrola bagażu” – kat. inne 
formy tańca, dzieci do lat 11 

XVI Wojewódzki Przegląd 
Zespołów Tanecznych  

w Ozimku 
II miejsce – Hałas 2 - „Byli, Są 
i Będą” – kat. show dance 
juniorów 
II miejsce - Hałas Mini 1 –  
„Kontrola bagażu” – kat. disco 
– dance dzieci do lat 11 
Wyróżnienie - Mini 1 i 2 –  
„Między nami zwierzątkami” 
– kat. show dance dzieci do lat 
11 

X Ogólnopolski Turniej 
Tańca Nowoczesnego  

we Włocławku 
III miejsce – Hałas 2 – „Byli, 
Są i Będą” - kat. inne formy 
tańca juniorów 
III miejsce – Hałas 2 – „Power 

Dance” – kat. disco – dance 
juniorów 

III Międzywojewódzkie 
Spotkania Taneczne „TOP” 
2011 w Tarnowie Opolskim 

Puchar Wójta Gminy – Hałas 
2 – Power Dance – disco – 
dance juniorów 
I miejsce – Hałas 2 – “Byli, Są 
I Będą” – kat. show dance 
juniorów 
I miejsce – Hałas Mini 1 – 
„Kontrola Bagażu” – kat. 
disco – dance dzieci do lat 11 

IX Ogólnopolski Turniej 
Tańca Disco i Hip-Hop  

w Gorzowie Śląskim 
I miejsce - Hałas Mini 
Formacja – disco – dance 
juniorów 
Krajowe Mistrzostwa Street 
Dance Show w Twardogórze 
V miejsce – Hałas Mini 1 – 
„Kontrola bagażu” – kat. street 
dance show dzieci do lat 11 

X Wojewódzki Festiwal 
Piosenki i Tańca „Kuźnia 

2011” w Zawadzkiem 
II miejsce – Hałas 1 – „Inne” – 
kat. show dance, pow. lat 16 
 

Danuta Kampa 
Studio Tańca i Animacji 

Kulturalno – Turystycznej 
BodyBit 

P 


