
Decoupage 
 
 Metoda zdobienia 
przedmiotów, znana pod naz-
wą umieszczoną w tytule, jest 
ceniona przede wszystkim w 
dekoracji wnętrz. Służy nada-
waniu rzeczom nowego wy-
glądu, a czasami zmianie 
przeznaczenia. Szczególnie 
cenią ją ci, którym droga jest 
ekologia, którzy czemuś zwy-
kłemu, zużytemu, czasem 
przez innych wyrzuconemu 
nadają nowy wyraz. Pani 
Małgosia Cichon uczyła chęt-
nych ze wszystkich sołectw 
zamiany opakowań szklanych 
na piękne ozdobne przed-
mioty. Warsztaty cieszyły się 
dużym powodzeniem i ich 
uczestnicy nauczyli się two-
rzyć prawdziwe cuda. 

Akcja plastyczna 
 
 Poniedziałek 2 maja 
był dniem wolnym od szkoły. 
Ten, kto nie wyjechał z 
rodzicami na wydłużony 
weekend mógł wziąć udział w 
zorganizowanych w GOK-u 
plenerowych zajęciach plasty-
cznych. Uczestnicy akcji 
„Krajobraz Tarnowa Opolskie-
go” jako obiekt zainteresowa-
nia twórczego wybrali tar-
nowski kościół pw. Św. Mar-
cina. Młodzi pejzażyści wyko-
nali piękne prace pastelami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczyli się, patrzeć, dostrzegać 
i artystycznie przetwarzać ota-
czający nas świat. Choć Obra-
zy przedstawiają ten sam wi-
dok, każde dzieło jest nieco 
inne – tak jak inne są nie tylko 
umiejętności lecz także myśli i 
uczucia przepełniające każde-
go z nas. 

Piżama Party 
 
 Spotkania pań we 
własnym gronie tak spodobały 
się mieszkańcom Tarnowa, że 
nie mogły się doczekać ko-
lejnego. Tym razem panie 
obowiązywał strój wieczorowy 
– w dosłownym znaczeniu.  
O aprowizację zadbano we 
własnym zakresie. Do tańca 
przygrywał zespół OXYGEN. 

Kilkadziesiąt przed-
stawicielek płci pięknej zebra-
nych 20 maja w budynku 
tarnowskiej straży szybciutko 
przebrało się w gustowne 
piżamki, koszulki, szlafroczki 
i w – nie mniej gustownych – 
kapciach ruszyło w tany. Panie 
bawiły się świetnie i wcale nie 
przeszkadzało im, że zespół co 
pewien czas śpiewał znany 
przebój „Jesteś szalona”. Ba, 
chętnie wtórowano! Bo odro-
bina pozytywnego szaleństwa 
ubarwia i uatrakcyjnia – często 
niełatwe – kobiece życie. 

„Zabierz Mamę  
na wycieczkę” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        W tym roku w 
GOK-u postanowiono uczcić 
inaczej. Zamiast wierszy i 
piosenek zafundowano ma-
mom i ich pociechom zajęcia 
warsztatowe „Zabierz Mamę 
na wycieczkę”. W Przyworach 
i Tarnowie Opolskim zebrano 
z różnych miejscowości grupy 
chętnych do tej formy aktyw-
nego i ciekawego świętowania. 
Wyruszono w sobotnie popo-
łudnie (w Przyworach 14, a w 
Tarnowie Op. 21 maja). Wśród 
przyrody dzieci wraz z mama-
mi przeszły przyśpieszony 
kurs fotografii cyfrowej. Nas-
tępnie zorganizowano sesję 
fotograficzną. Rodzicielki i ich 
pociechy wykorzystując przy-
gotowane przez instruktorkę 
rekwizyty bawiły się wzajem-
nym fotografowaniem i – na 
przemian – pozowaniem. Do-
pełnieniem atrakcji był słodki 
poczęstunek dla wszystkich 
uczestników. 

Psycholog wyjaśni 
 
 Na jesień GBP w 
Tarnowie Opolskim zaplano-
wała cykl spotkań czytelników 
z psychologiem. Zapotrzebo-
wanie na taką formę działań 
pozalekcyjnych deklarowali 
respondenci ankietowani wios-
ną przez GBP. Dyrekcja i pra-
cownicy proszą zainteresowa-
nych o zgłaszanie tematów i 
problemów o jakich chcieliby 
posłuchać i podyskutować. 

Barbara Mruk 
Dyrektor GBP w Tarnowie Op. 

Podaj dalej 
 
               Nasi czytelnicy za-
pewne pamiętają, że Gminna 
Biblioteka Publiczna w Tar-
nowie Opolskim – uzyskawszy 
w 2009 roku status Biblioteki 
Wiodącej - jest uczestnikiem 
Programu Rozwoju Bibliotek.  
Uczestnictwo w Programie 
niesie za sobą wiele korzyści 
(bezpłatny sprzęt elektronicz-
ny, dostęp do szkoleń - także 
bezpłatnych), ale i pociąga 
pewne obowiązki. Jednym z 
nich jest zorganizowanie dla 
pracowników – własnych i Bi-
bliotek Partnerskich - 4 spot-
kań o charakterze warsztato-
wym.  Spotkania te mają ogól-
ny tytuł: „Podaj dalej” i mogły 
się odbyć po uzyskaniu mikro-
grantu przyznanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce.  
 
                   Każda z pracownic 
Biblioteki Wiodącej mogła 
wybrać do opracowania i prze-
dstawienia jeden z zapropono-
wanych tematów.  W cyklu 
znalazły się:  
- Miejsce dla młodych 
- Przestrzeń dla mieszkańców 
z inicjatywą 
- Multimedia i nowoczesna ko-
munikacja 
- Wiedza na wyciągnięcie ręki 
                  
                   Każde ze spotkań 
odbywa się w innej placówce 
– trzy pierwsze w filiach, os-
tatnia w siedzibie głównej 
GBP – w cztery kolejne ponie-
działki maja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Inaugurujące cykl 
spotkanie odbyło się 9 maja w 
Filii GBP w Nakle i zostało 
połączone z obchodami Dnia 
Bibliotekarza (dzień ten 
przypada 8 maja).  Po przywi-
taniu obecnych przez dyrektor 
Barbarę Mruk pracownica filii 
Lidia Niesłony przedstawiła 
prezentację multimedialną 
obrazującą historię nakielskiej 
biblioteki i prowadzoną tam od 
wielu lat pracę z młodzieżą i 
dziećmi. Na ten sam temat 

wypowiedziały się: była dyre-
ktor szkoły w Nakle   Elżbieta 
Bieniek oraz obecnie pełniąca 
tę funkcję,  Anna Piątkowska. 
Część „wykładową” uzupełni-
ły: prezentacja teoretycznych i 
praktycznych aspektów wolon-
tariatu (Maria Deutschmann z 
Oddziału dla Dzieci GBP) oraz 
omówienie - przeprowadzonej 
wśród uczniów kl. V-VI 
szkoły w Nakle - ankiety. 
Wnioski z niej wynikające 
posłużą do wytyczenia kierun-
ków dalszej pracy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Sympatycznym akcen-
tem i okazją do zmiany nas-
troju stało się wręczenie wszy-
stkim obecnym przedstawi-
cielkom bibliotek  kwiatów 
przez przewodniczącego Ko-
misji Kultury Rady Gminy 
Zygmunta Pietruszkę.  Ciepłe 
słowa padły także z ust 
przybyłego na spotkanie Wójta 
Gminy Krzysztofa Mutza. W 
imieniu przede wszystkim 
czytelników wiele miłych słów 
pod adresem bibliotekarzy wy-
powiedziała obecna na spot-
kaniu przedstawicielka Gmin-
nej Koalicji na Rzecz Biblio-
tek (a jednocześnie mediów 
lokalnych) Irena Zielonka.  
 
            Formą i przebiegiem 
spotkania były zachwycone 
pracownice Bibliotek Partner-
skich - czemu dano wyraz 
zarówno oficjalnie, jak i w 
kuluarach.  

B.Mruk, I.Zielonka 
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