
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedszkolaki  
w bibliotece 

 
              Po raz kolejny  Przed-
szkole w Tarnowie Opolskim 
aktywnie realizuje założenia 
innowacji pedagogicznej „Ca-
ły Tarnów Opolski czyta 
dzieciom literaturę polskich 
autorów” autorstwa Agnieszki 
Zajdy i Reginy Gebauer. Tym 
razem przedszkolaki wraz z 
opiekunami odwiedziły Gmin-
ną Bibliotekę Publiczną w 

Tarnowie Opolskim. To jedna z 
najlepszych form poznania 
pracy bibliotekarki  i doświad-
czenia istnienia ogromnej iloś-
ci pozycji książkowych. Zafas-
cynowane bogactwem zbiorów 
książek dla dzieci przedszko-
laki wysłuchały  czytanych 
przez Marię Deutschmann - 
pracownicę Oddziału dla 
Dzieci - opowiadań związa-
nych z tematyką wiosenną. 
Później ich treść i wrażenia 
towarzyszące słuchaniu cieka-
wych historii znalazły swoje 
odbicie w dziecięcych pracach 
plastycznych.  
             Autorki innowacji są 
wdzięczne społeczności lokal-
nej za ogromne zaangażo-
wanie w jej realizację. A 
przedszkolaki  niedługo zasilą 
grono czytelników GBP.  

Co tam, panie,  
w bibliotece? 

(cd ze str. 16) 
 
Bo biblioteka, choć 

„dojrzała w latach” jest tak 
młoda, jak młody jest jej 
najmłodszy czytelnik.  

A to znaczy, że przed 
nią jeszcze wiele, wiele 
nowego i – wierzę w to głęboko 
– dobrego. Warto zwrócić 
uwagę na jeszcze jeden 
znamienny fakt – raszowska 
placówka ma dopiero drugą 
bibliotekarkę. Patrząc z 
dzisiejszej perspektywy – na 
50-lecie jej dziejów złożyły się 
dwa ćwierćwiecza pracy pań: 
Teresy Żmudy i Barbary 
Mientus.  

Przez cały miesiąc 
trwała także akcja „Bezkarny 
maj”. Jest ona prowadzona we 
wszystkich bibliotekach w kra-
ju. Zachęca się w ten sposób 
czytelników, którym zdarzyło 
się zapomnieć o terminowym 
oddaniu książek do zwrotu ta-
kich przetrzymanych (niekiedy 
latami!) dzieł. Okazja, którą 
warto było wykorzystać – 
szczególnie tam, gdzie kary 
naliczane za przetrzymywanie 
książek bywają dotkliwe. Pa-
miętajmy, przetrzymując ksią-
żki blokujemy do nich dostęp 
innym czytelnikom! 

„Książka i możność 
czytania – to jeden z najwięk-
szych cudów cywilizacji” 
(Maria Dąbrowska). 

Gdybym zaprosiła 
czytelników na spotkanie z 
doktorem habilitowanym, ję-
zykoznawcą, germanistą, lek-
sykografem, badaczem słowni-
ków i redaktorem naukowym 
tychże, dodała do tego, że w 
swoich utworach pisze o ho-
monimach i homofonach, fra-
zeologizmach i przysłowiach 
oraz, że tworzy teksty logo-
pedyczne – to kogo spodzie-
walibyście się zobaczyć? I o 
jakich to grubych tomiszczach 
mogłaby być na takim spot-
kaniu mowa?  Hmmm… Tym-
czasem  w bibliotece w samo 
południe 4 czerwca pojawiła 
się niewysoka uśmiechnięta 
blondynka w barwnej bluzce, a 
na stoliku obok ułożone w 
równe stosiki przyciągały 
wzrok równie barwnymi ok-
ładkami niewielkiej objętości 
książeczki o intrygujących ty-
tułach np. Kanapka i innych 

wierszy kapka, Gdy przy słowie 
jest przysłowie, Jedna literka a 
zmiana wielka i innych. Na 
bibliotecznych krzesełkach zaś 
i na dywanie rozsiedli się 
uczniowie z klas czwartych 
tarnowskiej szkoły. Spotkanie, 
którego czas minął niepos-
trzeżenie,  stanowiło kolejny 
dowód na to, że nauczać rzeczy 
pożytecznych można ciekawie, 
a nawet zabawnie. Dzieci łatwo 
dały się wciągnąć w językowe 
zabawy, przekonały się, że 
znajomość zasad (tu ukłon w 
stronę polonistów – sporo 
dzieci naprawdę dysponowało 
wiedzą) nie zawsze idzie w 
parze z poprawnością wyra-
żania się i że łatwo wpadamy w 
różne językowe pułapki. Każde 
zagadnienie pisarka ilustrowała 
swoim wierszem. A wierszyki 
to przezabawne, śmieszne i 
wielkiej urody językowej. 
Warto dodać, że książeczki, w 
których je opublikowano zach-
wycają starannością edytorską. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

         Po  autoprezentacji pisar-
ka odpowiadała na pytania 
dzieci. Oczywiście jednym z 
pierwszych niezmiennie przy 
takiej okazji dręczących dzieci  
pytań jest to, skąd czerpać 
pomysły do wierszy.  Podobne 
jak pytania są odpowiedzi 
autorów (inne być nie mogą). 
Tematy są wszędzie! Trzeba je 
tylko pozbierać! Dzieci pytały 
też o początki pracy pisarskiej.  
Agnieszka Frączek przyznała, 
że choć pragnienie pisania było 
w niej „od zawsze”, to 
literaturą dziecięcą zajęła się, 
gdy sama została matką i w 
domu obok  córeczki zaczęły 
się pojawiać i książeczki.  Za-
gadywana, przyznała, że nigdy 
jakoś nie znalazła czasu, by 
policzyć wydane książki, któ-
rych autorskie egzemplarze 

zajmują na półkach „tak około 
dwa i pół metra”. Pisze od 11 
lat, a napisanie 1 książki w 
której jest 20 – 30 wierszyków 
i historyjek zajmuje jej 2 do 3 
miesięcy codziennej wielo-
godzinnej pracy – bez urlo-
pów, przerw  i odkładania „na 
jutro”. Potem oczywiście 
książka jeszcze wędruje do ilu-
stratora, redaktora, wraca do 
korekty autorskiej by w końcu 
zawędrować do wydawnictwa, 
a stamtąd do drukarni…  Naj-

nowsza, jeszcze pachnąca no-
wością pozycja nosi tytuł Rany 
Julek. Książki można było ku-
pić na miejscu (koszt niewielki 
od 12 do 20 złotych) i od razu 
zdobyć osobistą dedykację au-
torki. Łowcy autografów także 
mogli otrzymać jej wpis – w 
pamiętniku lub nawet na kar-
teczce. Na koniec pisarka wpi-
sała się do kroniki biblio-
tecznej.  

Informacje dla Państwa 
zdobyła Irena Zielonka 
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Ważne dla przedsiębiorców 
 
 Gminna Biblioteka 
Publiczna planuje druk 
Informatora Gospodarczego  
Gminy Tarnów Opolski. Bę-
dzie to już jego piąta edycja 
(poprzednie: 1997, 2004, 2006, 
2007). 
 Publikacja taka umoż-
liwi mieszkańcom naszej gmi-
ny dostęp do informacji o pod-
miotach gospodarczych działa-
jących w najbliższej okolicy. 
 Jeśli Państwo są zain-
teresowani swoją obecnością w 
Informatorze, uprzejmie proszę 
o podanie następują-cych 
danych: nazwy firmy, zakresu 
działalności, adresu i numeru 
telefonu, adresu mailowego i 
adresu strony internetowej. 
 Dane te można wy-
słać poprzez stronę interneto-
wą Biblioteki: 
gbp-tarnowopolski.wbp.opole.pl, 
zakładka Gminny Informator 

Gospodarczy(formularz), 
pocztą, e-mailem: 

gbptarnowop@poczta.onet.pl 
lub w jakikolwiek inny 

sposób. 
 Zgodnie z Ustawą o 
Ochronie Danych Osobowych 
publikacja informacji o Państ-
wa firmie wymaga zgody na 
piśmie. 
    Gminny Informator 
Gospodarczy będzie dostępny 
w formie elektronicznej (na 
stronie internetowej Gminnej 
Biblioteki Publicznej) oraz w 
wersji papierowej. 
 Umieszczenie infor-
macji o Państwa Firmie jest 
NIEODPŁATNE, Gminny 
Informator Gospodarczy zosta-
nie wykonany pro publico bo-
no – z pomocą wolontariuszy. 
 Inicjatywa uzyskała 
poparcie Wójta Gminy oraz 
Rady Gminy Tarnów Opolski. 

Barbara Mruk 
Dyrektor GBP w Tarnowie Op. 


