
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O języku śląskim i nie tylko 
 

Wielokrotnie na ła-
mach naszej gazety omawiane 
były spotkania w GBP z 
naukowcami oraz autorami 
książek. W środę 13 marca 
kameralne, acz doborowe, gro-
no aktywnych i ciekawych 
świata czytelników i przyjaciół 
tarnowskiej biblioteki miało 
okazję spotkać się z drem 
Zbigniewem Kadłubkiem. 
Profesor Uniwersytetu Śląskie-
go, filolog klasyczny, kompa-
ratysta, eseista, tłumacz, poli-
glota, pisarz… nie sposób jed-
nym tchem wymienić wszyst-
kich Panakadłubkowych pasji, 
zajęć i talentów niezwykłego 
gościa. Naukowiec o sporym 
dorobku, członek Komisji His-
torycznoliterackiej i Kierow-
nik Katedry Literatury Porów-
nawczej przybył do Tarnowa 
Opolskiego, by promować 
swoją najnowszą książkę – po-
wieść epistolograficzną „Listy 
z Rzymu”. Istota rzeczy za-
wierała się jednak w podtytule 
spotkania: „Czy po śląsku 
można pisać o sprawach 
religii, filozofii, miłości?” 

Dr Zbigniew Kadłu-
bek przybył na spotkanie w 
towarzystwie redaktora Jerze-
go Ciurloka (prasa, radio, 
telewizja i jednocześnie nie-
śmiertelny Ecik z kabaretu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masztalskich). Inicjatorami 
spotkania, także obecnymi w 
bibliotece, byli: Krzysztof 
Wysdak (Członek Zarządu 
Powiatu Opolskiego) oraz 
Członkowie Zarządu Stowa-
rzyszenia Osób Narodowości 
Śląskiej w osobach Wojciecha 
Glenska (Wiceprezes) i Piot-
ra Długosza. Obecni żartowa-
li, że jest to „spotkanie kroni-
karzy” (Długosz i Kadłubek). 
Dyrektor placówki Barbara 
Mruk – chętnie jak zawsze – tej 
inicjatywie przyklasnęła. 

Pierwsza część spot-
kania była rodzajem wywiadu. 
Redaktor Ciurlok i profesor 
Kadłubek starali się poprzez 
serię pytań i odpowiedzi udo-
wodnić zebranym, iż śląski jest 
językiem (a nie jedynie gwarą) 
i jako taki podlega 
nieustannym zmianom. Rodzaj 
i charakter tych zmian nie 
zawsze musi się nam podobać, 
lecz jest faktem obiektywnym. 
Dlatego też – zarówno w 
warstwie leksykalnej, seman-
tycznej jak i stylistyce -  nie 
może być skansenem zacho-
wującym i utrwalającym sło-
wa, wyrażenia i zwroty, które 
wyszły z powszechnego uży-
cia. „Listy z Rzymu” są pisane 
po śląsku, lecz autor dowodzi, 
iż użyty przezeń język jest 
śląskim współczesnym, aktual-
nym, żywym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 W drugiej części 
przyszedł czas na swobod-
niejszą rozmowę z uczest-
nikami spotkania. Prócz pytań 
odnoszących się bezpośrednio 
do promowanego utworu ze-
brani mogli podyskutować i o 
innych ciekawiących ich spra-
wach. Na przykład drążono 
temat nazwisk śląskich – ich 
znaczenia i pochodzenia. Dys-
kutowano nad tym jakie śląs-
kie słowa przeszły już do la-
musa, jak powinno się zapisy-
wać wyrazy, których artyku-
lacja odbiega od tej używanej 
w języku ogólnopolskim (pop-
rawnej polszczyźnie) i oma- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wiano inne interesujące pro-
blemy. 

Po spotkaniu pozosta-
ły przemyślenia i… lektura. 
Biblioteka wzbogaciła swe 
zbiory o książki zarówno 
Zbigniewa Kadłubka jak i 
Jerzego Ciurloka.  

Przy okazji przypom-
nieć warto, że w GBP znajdują 
się liczne pozycje pisarzy 
śląskich – i to zarówno te, które 
są pisane gwarą (np. Marka 
Szołtyska), jak i te, tworzone w 
równie pięknej polszczyźnie. 
Miłej lektury! 
                          
                        Irena Zielonka 

Biblioteczne aktualia 
 
               Jak wspomniano w 
tekście „Zapracowana ko-
misja” 25 lutego Komisja RG 
na wyjazdowym posiedzeniu 
odwiedziła również Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Tar-
nowie Opolskim, gdzie tego 
dnia odbywało się spotkanie  
Koalicji na Rzecz Rozwoju 
Bibliotek.  Niektórzy spośród 
zebranych łączą członkostwo 
obu gremiów, dlatego też 
poruszane tematy nie były im 
obce. Dyrektor GBP Barbara 
Mruk nie tylko w swoim 
wystąpieniu posiłkowała się 
materiałami wizualizowanymi 
przy pomocy komputera i 
ekranu, lecz przygotowała też 
materiały pomocnicze (wydru-
ki) wręczone uczestnikom 
spotkania. Zebranym został 
przedstawiony raport z działal-
ności za cały ubiegły rok oraz 
aktualne wydarzenia. Podkreś-
lono udział pracownic filii 
GBP w propagowaniu czytel-

nictwa.  Pani Dyrektor wyraziła 
zadowolenie z faktu, iż biblio-
tekarki stale poszukują  no-
wych sposobów pozyskiwania 
czytelników. O tym, że „to 
działa” świadczą statystyki – 
nasza biblioteka zajmuje czo-
łowe miejsca w województwie 
pod względem zarejestrowa-
nych czytelników, choć  jesteś-
my wcale nie najliczniejszą 
gminą wiejską, GBP posiada 
jedynie 3 filie, a ponadto na 
naszym terenie istnieje kilka 
bibliotek szkolnych. Nie mamy 
się czego wstydzić także jeśli 
wziąć pod uwagę dane do-
tyczące ilości wypożyczeń i 
zakupionych woluminów. GBP 
posiada stale rosnący zasób  
e-booków i materiałów  zapisa-
nych cyfrowo. W Internecie 
dostępny jest stale aktualizo-
wany katalog zasobów (w tym 
materiałów prasowych), dzięki 
któremu można zasięgnąć in-
formacji o  dostępności danego 
tytułu. Prowadzona jest telefo-
niczna rezerwacja pozycji, a 

także usługa wypożyczeń mię-
dzybibliotecznych. Czytelnicy 
wraz z pracownikami na bie-
żąco prowadzą kwerendę, 
dzięki czemu przy uzupeł-
nianiu księgozbioru nabywane 
są pozycje cieszące się zain-
teresowaniem.  
             Pozaczytelnicza dzia-
łalność także ma stałe, wy-
próbowane grono zwolenni-
ków. Zarówno pokazy filmów 
„Lamy na bis”, jak i wykłady z 
cyklu „Zaproś wykładowcę do 
biblioteki”, a także spotkania 
autorskie i prelekcje są dla 
ludzi ciekawych świata i pra-
gnących wzbogacać wiedzę o 
nim doskonałą okazją do 
spotkań przy kawie i – niekiedy 
zaciekłych – dyskusji. Choć nie 
są to wydarzenia gromadzące 
rzesze, ich uczestnicy bardzo 
sobie cenią, że w tym wypadku 
„rachunek ekonomiczny” ma 
drugorzędne znaczenie i ze 
wszech miar optują za wpisy-
waniem ich do kalendarza 
wydarzeń. 

                Wspomniane wyżej 
uwagi  nie padły bynajmniej z 
ust referującej – wypowiadali 
je obecni na sali członkowie 
Koalicji. Taka forma wsparcia 
udzielonego Pani Dyrektor do-
wodzi, iż masowe czytelnictwo 
może łączyć się z podejmo-
waniem inicjatyw  dla bardziej 
wytrawnych odbiorców.  
       Na zakończenie spotkania 
jego uczestnicy zostali popro-
szeni o rzecznictwo na rzecz 
bibliotek. Wiadomą jest rzeczą, 
że „marketing szeptany” jest 
jedną z najskuteczniejszych 
form reklamowych. 
 
             W materiałach, jakie 
otrzymali zebrani znalazł się 
też kolejny numer „Biblio-
teczki”  - biuletynu GBP „wy-
chodzącego nieregularnie, acz 
uparcie”. Polecamy! Do po-
brania w bibliotece. Zachę-
camy też do odwiedzania stron 
www.gbp – tarnowopolski. pl. 

 
Irena Zielonka 
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