
Co tam, panie,  
w bibliotece? 

 
Wiosna, to dla biblio-

tek gorący czas. Nie inaczej 
było (i jest) tego roku w 
Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Tarnowie Opolskim i jej 
filiach (Przywory, Nakło, Ra-
szowa) Tym, którym nie wys-
tarczają informacje podawane 
przez nas przypominamy, iż 
aktualne wydarzenia oraz no-
wości można znaleźć na (stale 
aktualizowanych) stronach in-
ternętowych: www.gbp–tar-
nowopolski.wbp.opole.pl. Za-
chęcam – wraz z bibliotekar-
kami - także do odwiedzin w 
wybranej placówce. Informac-
je o godzinach otwarcia – tak-
że na stronach internetowych. 
Podstawowe aktualności oraz 
wiele pożytecznych informacji 
można znaleźć w najnowszym 
numerze biuletynu – „Biblio-
teczka”. Na prośbę Barbary 
Mruk – dyrektora GBP (oraz z 
reporterskiej powinności) śpie-
szę z informacją, że przygoto-
wywana jest kolejna edycja 
„Gminnego Informatora Go-
spodarczego”. Dla przedsię-
biorców i usługodawców na-
szej gminy jest to jedyna 
okazja do bezpłatnej rekla-
my firmy. Wolontariusze z 
pomocą sołtysów zbiorą dane, 
jakie zechcą Państwo udostęp-
nić, a pracownice biblioteki 
opracują je. Wójt Gminy 
Krzysztof Mutz oraz Rada 
Gminy w pełni popierają tę 
inicjatywę obiecując jej wspa-
rcie. O ciekawej dwudziesto-
letniej historii powstawania 
kolejnych edycji (obecna bę-
dzie piątą) możecie Państwo 
przeczytać we wspomnianym 
numerze (19) „Biblioteczki”. 

Mamy za sobą kolej-
ny pokaz filmów z cyklu 
„Lamy na bis”. Na życzenie 
publiczności, z której więk-
szość nie mogła obejrzeć po-
przedniego pokazu wybrano 
zestaw zawierający 2 spośród 
emitowanych już filmów. Dla-
tego wspomnę tu jedynie o 
śmieszno – gorzkim obrazie 
Karoliny Łuczak (Wrocław)  
„Sztuka narzekania”. Boha-
terem filmu jest Gregory, Bra-
zylijczyk, który chciałby, aby 
Polska stała się jego ojczyzną. 
Wiele rzeczy w naszym  kraju i 
jego mieszkańcach mu się 
podoba. Niektóre wręcz go za-

chwycają. Po kilku latach po-
bytu Polska i Polacy stali mu 
się bliscy. Nie rozumie jednak i 
nie potrafi jednej rzeczy, któ-rą 
uważa za odróżniającą wy-
raźnie mieszkańców naszego 
państwa od innych nacji – na-
rzekania. Wyrusza więc na uli-
ce Wrocławia i pyta przechod-
niów o co w tym narzekaniu 
chodzi? Czy otrzyma zadowa-
lającą odpowiedź i jak tę naszą 
narodową cechę widzą pytani? 
Spróbujcie Państwo sami sobie 
odpowiedzieć. 

Drugi kwartał bieżą-
cego roku był dla GBP także 
okazją do świętowania. 23 
kwietnia obchodzi się Świa-
towy Dzień Książki i Praw 
Autorskich. Tego dnia czytel-
nicy odwiedzający siedzibę 
główną GBP zostali obdaro-
wani kwiatami. Było nam 
(myślę, że nie tylko mnie, to-
też używam liczby mnogiej) 
bardzo, bardzo miło. 

Już w dwa dni później 
prawdziwa gratka spotkała mi-
łośników lokalnej historii. 
Wielki pasjonat rodzimych 
dziejów  Krzysztof Wysdak 
wygłosił pięknie przygotowa-
ny i bogato ilustrowany poka-
zem komputerowym wykład 
„O Księżym Dole, szwedzkim 
wojsku i wyrzucaniu przez ok-
no”. Rozrywka ciekawa i po-
żyteczna. 

Maj, od czasów PRL-
u, jest miesiącem szczególnie 
poświęconym książce. Obec-
nie, gdy nie trzeba już kupo-
wać „rarytasów spod lady”, a 
wydawnictwa mnożą się jak 
grzyby po deszczu, nie ma 
potrzeby organizowania spe-
cjalnego  kiermaszu. Jednak 
działalność edukacyjna i popu-
laryzatorska bibliotek nadal 
jest potrzebna. Przez cały mie-
siąc ze szczególną intensyw-
nością odbywały się zatem we 
wszystkich placówkach kon-
kursy, spotkania, wystawy, ko-
lejne seanse pięknego czytania 
w nieustającej kampanii „Cała 
Polska czyta dzieciom”. Do 
bibliotek wędrowali najmłodsi 
czytelnicy, którzy zawsze bar-
dzo emocjonalnie reagują na 
zetknięcie z dużą liczbą pięk-
nych książek oraz poświęcany 
im czas i uwagę. Odbyły się 
także spotkania autorskie: Na-
kło odwiedziła Izabela Sowa 
(16.05.), w Przyworach po raz 
kolejny gościła zaprzyjaźniona  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tamtejszym DKK Helena 
Buchner (20.05), zaś najmłod-
si czytelnicy z Raszowej mogli 
się spotkać z autorem dziecię-
cych książek Wiesławem Dra-
bikiem (6.05).  

Okazją do zrewanżo-
wania się przez czytelników 
bibliotekarzom za - często nie-
ocenioną – pomoc w rozwią-
zywaniu tysięcznych proble-
mów związanych z poszuki-
waniem wiedzy i rozrywki 
(obecnie nie tylko w źródłach 
drukowanych, ale i w nowych 
mediach) był 8 maja – Dzień 
Bibliotekarza. Z okazji święta 
Dyrektor GBP Barbara Mruk 
zaprosiła wszystkie bibliote-
karki na uroczyste spotkanie. Z 
kwiatami i życzeniami do 
siedziby głównej biblioteki 
przybyli także: Wójt Gminy 
Krzysztof Mutz, Zastępca  
Wójta Gminy Magdalena 
Chudowska oraz Przewodni-
czący Komisji Kultury Zyg-
munt Pietruszka. W uroczys-
tej, ale familijnej atmosferze 
rozmawiano o dokonaniach, 
planach i problemach działal-
ności bibliotekarskiej. Na mar-
ginesie pragnę zaznaczyć, że w 
erze powszechnych narze-kań 
na poziom (marny!) czy-
telnictwa w naszym kraju, na-
sza gmina pozytywnie wyróż-
nia się nie tylko w statysty-
kach wojewódzkich, ale i kra-
jowych. Zasługa to i czytel-
ników, i niestrudzonych wysił-
ków popularyzatorskich bi-
bliotekarek oraz dbałości o 
zaopatrywanie księgozbiorów 
w sporą liczbę nowości – stale 
i systematycznie. 

Najbardziej jednak 
uroczyście – co zrozumiałe jest 
samo przez się – obchodzono 
17 maja Złoty Jubileusz 
Biblioteki w Raszowej. 
Jubileuszową Galę rozpoczęły  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
swoimi popisami dzieci ze 
szkoły stowarzyszeniowej. 
Wiersze i piosenki po polsku i 
niemiecku oraz wykonany bra-
wurowo w gwarze monolog 
„Trzi cery” (wykonawczyni 
Paulina Kalla „wyberała” nim 
sobie I miesce w Izbicku) za-
chwyciły zebranych. Stremo-
wana gospodyni, kierująca od 
ćwierć wieku raszowską filią 
Barbara Mientus przywitaw-
szy gości ze wzruszeniem od-
bierała gratulacje, podzięko-
wania i kwiaty. Oprócz dyrek-
tor Barbary Mruk nie zabra-
kło wśród gratulujących przed-
stawicieli władz gminnych: 
Wójta Krzysztofa Mutza, je-
go zastępcy Magdaleny Chu-
dowskiej, Przewodniczącego 
Komisji Kultury Zygmunta 
Pietruszki, członka tejże Ko-
misji a jednocześnie sołtysa 
Kosorowic Szymona Dygi i 
radnej Patrycji Bartylli, która 
tym razem reprezentowała 
Stowarzyszenie „Nasze Przy-
wory”, któremu prezesuje. 
Organ nadrzędny GBP czyli 
Wojewódzką Bibliotekę Pu-
bliczną reprezentowała  Ewa 
Dorosz. Gościem honorowym 
uroczystości był ks. prałat dr 
Ginter Żmuda. Ksiądz prałat 
jest synem założycielki i - 
przez pierwsze 25 lat istnienia 
placówki – bibliotekarki raszo-
wskiej Teresy Żmudy. Ze 
wzruszeniem, które łatwo – co 
zrozumiałe – podzielali obec-
ni, wspominał on swoją mamę i 
jej pracę. Tłem i uzupeł-
nieniem opowieści była pre-
zentacja multimedialna (zdję-
cia i fragmenty filmów). W 
trakcie rozmów przy stole nie 
zabrakło tez tematów dotyczą-
cych dnia dzisiejszego i pla-
nów na przyszłość.  
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