
Spotkanie koalicji 
 
           13.01. br odbyło się 
kolejne spotkanie Gminnej 
Koalicji na Rzecz Bibliotek.  
Ponieważ do dnia spotkania 
nie został jeszcze uchwalony 
budżet gminny na bieżący rok, 
wszelka dyskusja o szczegó-
łach planu pracy była bez-
przedmiotowa. Dlatego spot-
kanie poświęcono omówieniu 
wyników badania ankietowe-
go, jakie przeprowadzono 
wśród losowo wybranych res-
pondentów - zarówno czytelni-
ków, jak i osób nie korzysta-
jących z zasobów biblioteki. 
Ponadto dyrektor GBP Barba-
ra Mruk przedstawiła zebra-
nym prezentację multimedial-
ną, w której zawarto historię i 
obecne działania GBP wraz z 
filiami. 

Oko w oko z dziennikarzem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Członkowie koła redakcyjnego 
wzięli udział w dwudniowych 
warsztatach dziennikarskich. 
 
Dobry dziennikarz powinien 
być przede wszystkim dobrym 
człowiekiem.  

Ryszard Kapuściński 
 

Aby dobrze wykonywać 
swoją pracę, należy stale pra-
cować nad jej efektami, wciąż 
szukać nowych rozwiązań. Nie 
wystarczy z zadowoleniem po-
patrzeć na efekt swoich dzia-
łań i spocząć na laurach. Stag-
nacja jest złym rozwiązaniem. 
Warto poszukiwać nowych 
Doświadczeń, poszerzać umie-
jętności, rozwijać zaintereso-
wania. 

Chęć zmian była moto-
rem do zorganizowania warsz-
tatów dziennikarskich. Miały 
one zmotywować młodych 

ludzi, z którymi pracuję, do 
większego zaangażowania w 
działalność koła redakcyjnego. 
Dzięki uprzejmości pani Ewy 
Loster, dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury, która udos-
tępniła nam pomieszczenie, 
udało mi się zorganizować 
warsztaty dla młodych redak-
torów.  

Zajęcia przeprowadził 
Przemysław Adamowicz. Oka-
zał się sympatycznym i peł-
nym energii człowiekiem. W 
niezwykle ciekawy sposób po-
kazał nam kulisy pracy 
dziennikarza, uświadomił nam 
znaczenie i rangę tego za-
wodu. Potrzebowaliśmy  świe-
żego spojrzenia na gazetkę, 
więc skorzystaliśmy z doś-
wiadczenia i pomysłów pana 
Adamowicza. Postanowiliśmy 
zmienić szatę graficzną, budo-
wać artykuły w profesjonalny 
sposób. Dwa wspólnie spędzo-
ne dni przyniosły mnóstwo 
pomysłów. 

Cieszę się, że udało mi 
się zorganizować warsztaty. 
Uczniowie zdobyli nowe doś-
wiadczenia, zrozumieli, że 
bycie dziennikarzem zobo-
wiązuje do przyjęcia postawy 
pełnej szacunku wobec dru-

giego człowieka. Obiektywnie 
spojrzeliśmy na wydawaną 
przez nas gazetkę i dołożymy 
wszelkich starań, by była 
jeszcze ciekawsza. 
Aneta Ploch 
Opiekun gazetki szkolnej  
przy Publicznym Gimnazjum 
w Tarnowie Opolskim  
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„Rymuj na zdrowie” 
 
 W styczniu br. ucz-
niowie klas I-III wzięli udział 
w szkolnym konkursie lite-
rackim „Rymuj na zdrowie” 
organizowanym przez FSP w 
Kosorowicach. Dzieci układa-
ły wiersze i rymowanki na 
temat promocji zdrowia, wy-
konywały ilustracje. 
 Do konkursu przy-
stąpiło 20 uczniów z PSP w 
Tarnowie Opolskim i filii w 
Kosorowicach. Zgodnie z Re-
gulaminem prace mogły być 
wykonane odręcznie lub na 
komputerze i były oceniane 
przez jury w kategorii klas I, II 
i III. 
 Zwycięzcy otrzymali 
nagrody rzeczowe. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali 
od organizatora pamiątkowe 
dyplomy. Po ogłoszeniu wyni-
ków nagrodzone prace zostały 
zaprezentowane na gazetce 
szkolnej w szkole filialnej w 
Kosorowicach. 
 
Klasy I 
I m-ce – Karolina Patola 
II m-ce – Kacper Tymczyszyn 
III m-ce – Paulina Klag 
 
Klasy II 
I m-ce – Maciej Hanypsiak 
II m-ce – Julia Olesiuk 
III m-ce – Jakub Mańka 
 
Klasy III 
I m-ce – Julia Krupop 
 
Wyróżnienia: 
Paweł Fortuna 
Agata Leśniak 
Wiktoria Libera 
Zuzanna Nowak 
Natalia Szczepek 
Natalia Wieczorek 
 
Publikujemy jeden z nagro-
dzonych wierszy: 
 
Zdrowe życie – Julia Krupop 
kl.III FSP Kosorowice 
 
Każdy Ci to powie, 
że najważniejsze jest zdrowie, 
a żeby je mieć, 
trzeba warzywa i owoce jeść. 
 
Mówią chłopcy i dziewczyny, 
że zdrowe są witaminy. 
Jedz truskawki, ogórki, buraczki, 
szpinak, szczypior i ziemniaczki. 
 
 

Daleko od komercji 
 

Festiwal Filmowy 
Opolskie LAMY, istniejący od 
2003roku, choć nie zobaczymy 
na nim czerwonego dywanu, 
gwiazd w toaletach wartych 
10-letniej pensji  początkują-
cego nauczyciela ani tabunu 
paparazzich jest jednak waż-
nym wydarzeniem kultural-
nym.  Ten wiosenny konkurs 
etiud filmowych dla studentów 
i absolwentów oraz Konkurs 
Filmów amatorskich bywa na-
zywany „świętem młodych fil-
mowców”. Choć nie wiek jest 
tu kryterium. Na festiwal zgła-
szanych jest corocznie 200-
300 obrazów, z których do 
prezentacji wybranych zostaje 
kilkadziesiąt.  Pomysłodawcą i 
jednym z organizatorów jest 
Rafał Mościcki. W jury festi-
walowym zasiadają najwybit-
niejsi twórcy, znawcy i kryty-
cy.  W ramach wielkiego świę-
ta kina odbywają się - prócz 
pokazów festiwalowych – 
spotkania z wybitnymi reży-

serami i aktorami z kraju i 
zagranicy, warsztaty, projekcje 
pozakonkursowe, przeglądy 
twórczości, liczne pokazy te-
matyczne i wystawy. Jest też 
osobny pakiet dla dzieci 
Opolskie Lamki.  

 
W 2008 roku postano-

wiono przybliżyć plon fest-
walu szerszej publiczności po-
przez program „Lamy na bis”. 
Jest to  pokaz wyróżniających 
się czymś produkcji – dobra-
nych nie tylko spośród nagro-
dzonych czy wyróżnionych na 
festiwalu. Gminna Biblioteka 
publiczna w Tarnowie Opol-
skim jest bodaj jedyną wiejską 
biblioteką w której odbywają 
się pokazy tych filmów.  Przez 
2 wieczory (w odstępie tygod-
nia) wiosną i 2 wieczory jesie-
nią  grupa 10-20 osób (w „po-
rywach” do 30- więcej się nie 
mieści) kameralnie, przy fili-
żance kawy lub herbaty i 
jakieś słodkiej przegryzce za-
poznaje się z plonem kolejnej 
edycji festiwalu.  

17 i 24 lutego odbyły 
się pokazy filmów krótkomet-
rażowych i animowanych.  
Spośród  7 prezentacji  w zgo-
dnej opinii zgromadzonych za 
najbardziej interesujące uzna-
no: „Arię dla szatniarza” 
M.R.Wegnera i „Kup teraz” 
P.Matwiejczyka. Sporą sym-
patię widzów zdobył obraz (i 
jego bohater) „Gdyby Ryby 
Miały Głos” - T. Jurkiewicza i 
groteskowy  „Kaszel Umarla-
ka” - Krzysztofa Borówki. 
Wyróżniony „Szelest” (L. 
Kurosiewicza) wzbudził skraj-
ne emocje, A obraz J. Grzy-
bowskiego: „Walt Whitman: 
Do ciebie” – choć znalazł 
uznanie w oczach festiwalo-
wego jury - nikomu spośród 
oglądających w naszej biblio-
tece się nie podobał.  Animo-
wany film P. Szczepanowicza 
– jak zazwyczaj animacje – 
okazał się świetny.  

 
Z niecierpliwością bę-

dziemy czekać na kolejne 
„Lamy na bis” jesienią.        IZ 


