
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lamy zabisowały 
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GBP jesienny pokaz ”Lam 

na bis”. Dzięki dwukrotnym w 
ciągu roku spotkaniom można 
się dowiedzieć wiele o pa-
nujących w świecie filmu ten-
dencjach. Nierzadko ujawniają 
się przy tym nazwiska mło-
dych twórców, dla których 
uczestnictwo w „Opolskich La-
mach” stanowi okazję do pre-
zentacji dorobku. 
             Tym razem (8 listopa-
da) obejrzeliśmy 4 obrazy. 
Pierwszym z n ich była „Zabaw-
ka” - dzieło Piotra Iskry. Sce-
nariusz opierał się na opo-
wiadaniu  Etgara Kereta  „Stłuc 
świnkę”. Dziecięcy bohater to 
„samograj” (mówiąc ko lo-
kwialnie). Czyniąc go postacią 
główną opowiadania Keret bar-
dzo oszczędnie operuje emoc-
jami, unikając ws zelkiej dosło-
wności.  Przeżywanie silnych 
wzruszeń, komentarz i wnioski 
pozostawia czyteln ikom. Twór-
cy „Zabawki” zabrakło dys-
cypliny. I zaufania do widza.   
Główne problemy uleg ły ta-
kiemu zagęszczen iu, że efekt  
końcowy stał się nieco… 
zakalcowaty. Mimo nadmier-
nej czu łostkowości  i niecieka-
wie zbudowanym rolom doro-

słych, film niepozbawiony 
jest pozytywnych walorów. 
Bardzo dobrze poradził sobie 
dziecięcy odtwórca g łównej 
roli. Jest bardzo p rawdziwy w 
okazywaniu rozczarowań i 
rozczulający, gdy znajduje 
sposób na swoje osamotnie-
nie.  Obraz pozwala zajrzeć 
dorosłym do dziecięcego 
świata i raz jeszcze przypo-
mina o tym, co w życiu ludzi 
naprawdę ważne. 
       W świat ludzkich emocji 
w ironiczny, śmieszno – 
gorzki sposób wprowadza 
widza kolejny z zaprezento-
wanych filmów: „Opowieści 
z chłodni” w reżyserii Grze-
gorza Jaroszczuka. Warto 
nadmien ić, że opiekę meryto-
ryczną nad realizacją sprawo-
wał J.J. Kolski. Pomoc uzna-
nego reżysera oraz udział pro-
fesjonalnych młodych akto-
rów zaowocowały powsta-
niem chwytającej za serce 
opowieści o dwojgu życio-
wych nieudacznikach.  Niena-
chalne przesłanie filmu przy-
pomina p rawdę o tym, że sens 
i cel życia znajdujemy w 
porozumieniu  z drugim czło-
wiekiem. 
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niem dla widzów  był kolejny 
pokaz.  „Polska za 20 lat” w 
reżyserii Adriana  Łapczyńs-
kiego. Opowiedzen ie treści 
tego obrazu zajmuje więcej 
czasu, niż trwa jego emisja.  
Ma on bowiem postać spotu 
wyborczego. Jego główne prze-
słanie zawiera się w zdaniu 
„Polska za 20 lat – ty decydujesz 
jaka będzie!”  Kamera ukazuje 
sielski obraz wsi  „pszenno – 
buraczanej” i ze wszech miar 
ekologicznej.  „Wszyscy tylko 
się kłócili i wszyscy kradli, no, to 
-  panie – wszystko rozkradli, no 
i Unia kazała wszystko zaorać, 
no i tak żyjemy, dobrze jest…” 
Cóż, można się pośmiać, ale... 
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wanych filmów krótkometrażo-
wych  „Portret z pamięci” został 
wyreżyserowany przez  Marcina 
Bortkiewicza i obsadzony profes-
jonalnymi aktorami.  Jest to 
przejmujące studium rodziny 
opiekującej się chorą na 
Alzheimera seniorką.  Choroba 
stopniowo niszczy wszystkich 
członków rodziny, a ponadto 
budzi pogrzebane w przeszłości 
de-mony…  Twórcy filmu sta-
wiają ważne pytania, na które nie 
ma dobrych odpowiedzi.  Ale 
stawiać je trzeba.         

                            I.Z                   
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nej i filiach Gminnej Bib-

lioteki Publicznej w Tarnowie 
Opolskim zaplanowano bardzo  
pracowicie i ciekawie. „Jesien-
ne spotkania” zainaugurowane 
zostały przez  pokaz „Lamy na 
bis” (recenzja obok). W Nakle i 
Przyworach młodzi czytelnicy  
stawali w konkursowe i turnie-
jowe szranki. Wykazali się  
znajomością mitologii i baśni 
(Nakło), tworzy li  własną „Je-
sienną opowieść” (Przywory).  
Ponadto w Nakle zorganizo-
wano dla młodzieży  warsztaty 
tzw. in fobrokeringu. Uczono 
poszukiwania informacji z 
różnych źródeł. (Więcej na ten 
temat w nadesłanej korespon-
dencji.) Najdłużej istniejący w 
gminie Dyskusyjny Klub Ksią-
żki w Przyworach dzielił się  
wrażeniami po lekturze „Jero-
zolimskiego morza” Violi 
Wein. W tamtejszej filii  odby-
ło się kolejne czytanie dzie-
ciom. Ks. Proboszcz Józef 
Kaczmarek przybliży ł małym 
czytelnikom książki Ashton 
Stephen i Anny Matusiak. Bi-
blioteka w Raszowej zorgani-
zowała „Wędrówki po rymach  
Brzechwy i Tuwima”. W   
ostatnie listopadowe dni  odby-
ło się „spotkanie z ciemnymi 
stronami ludzkiej natury”. Pa-
nie z DKK w Nakle na ko lej-
nym spotkaniu dzieliły się opi-
niami o trylogii sensacyjnej 
Stiega  Larssona  „Saga Mille-
nium”. Zupełnie inny nastrój 
panował na spotkaniu autor-
skim z Grzegorzem Kasdepkem 
w Oddziale dla Dzieci  GBP w 
Tarnowie Opolskim. Przybyłe 
nań dzieci zasypały autora  
ulubionych przygód Kuby i 
Buby tysiącem pytań (szcze-
gółowa relacja w najbliższym 
numerze).  Oddział dla Doro- 
słych zaprosił wszystkich chęt-
nych  na kolejny wykład z 
cyklu „Zaproś wykładowcę do  
biblioteki”. Wielki Brat patrzy,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
czyli jak fizyka kwantowa 
staje się klasyczną 
podejmował dość 
trudny temat. Okazało się 
jednak, że i o skomplikowa-
nych sprawach można mówić 
w sposób prosty – czego do-
wiodła dr Ewa Pawelec. Poza 
tym  rozmawiano o literaturze 
fantastycznej, gdyż jest to 
jedno z zainteresowań poza-
zawodowych   badaczki.  Nie 
naruszając prywatności może-
my zdradzić, że jej małżonek 
jest tłumaczem takich właśnie 
utworów –  co zdradził sam 
zebranym, gdyż towarzyszył 
żonie na spotkaniu.       Inf.wł. 
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Spotkania nie tylko z książkami

Jesienne Spotkania 2012 
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z mitologią”  
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niowie klasy V z PSP w Nakle. 
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konkurs ze znajomości mitów.  
Uczestnicy w grupach odpo-
wiadali na zadawane im przez 
członków jury pytania. Najlep-
szą znajomością mitologii g re-
ckiej wykazała się grupa w 
składzie: Julia Sklorz,  Julia 
Janik, Viktoria Czichos i Bart-
łomiej Markiewicz. W części 
drugiej uczn iowie opowiadali 
wybrany przez siebie mit, a  
także prezentowali przygoto-
wane wcześniej foldery zwią-
zane z opowiadaną tematyką.  
Jury w składzie Barbara Mruk –  
Dyrektor GBP w Tarnowie 
Opolskim oraz Iwona Nawra-
caj – polonistka z nakielskiej 
szkoły zdecydowało, że pierw-
sze miejsce zdobyła Julia 
Sklorz. Serdeczn ie dziękuję 
uczestnikom i jurorom. 
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w Nakle brali udział w ćwi-
czeniach związanych z wyszu-
kiwaniem potrzebnych infor-
macji.  Na początku zostali oni 
poinformowani, kto to jest 
broker informacji, a także jakie 
są źródła, którymi mogą się 
posługiwać. Potem odbyły się 
zajęcia praktyczne, podczas 
których uczestnicy w grupach 
mieli do wykonania kilka zadań 
ściśle związanych z pracą ze 
słownikami, encyklopediami i 
innymi wydawnictwami infor- 
macy jnymi dostępnymi w 
bibliotece. 
 
�. Ă╨╫◘ ĊŦ ▓◘╨Ă￼ 

 
t ◘ ŉĂū ♫╜ś ŉŎℓūŦ ŕ ◘ Ľ╜Ľ▄╜◘Ċś╫╜ 
zawitała grupa t rzylatków z PP 
w Nakle. Dzieci wysłuchały 
bajki Les zka Su lima Ciundzie-
wickiego  pt. „Jola i złota ryb-
ka”, a  następnie musiały roz-
poznać i pokolorować postaci 
ze znanych bajek.  Przedszko-
laki bezbłędnie rozpoznały np. 
Czerwonego Kapturka, Jasia i 
Małgosię, Kota w butach czy  
Kopciuszka.      
                           Lidia Niesłony 

 

Ç 

Jesienne Spotkania 2012
GBP Filia Nakło

Turniej Literacki
„Zmagania z mitologią”

W turnieju udział wzięli ucz-
niowie klasy V z PSP w Nakle.
W pierwszej części odbył się 

Infobrokering

Uczniowie klasy VI ze szkoły 

„Bajko ty moja”

Po raz pierwszy do biblioteki 

Listopad w siedzibie

głównej i filiach Gminnej Bib-

Tradycyjnie już odbył się

w GBP jesienny pokaz ”Lam Zupełnym zaskocze-

Ostatni z zaprezento-


