
Mieszanka wybuchowa 
 

O żołnierzach na mis-
jach wojskowych media wspo-
minają przy okazji świąt, 
dyskusji parlamentarnych lub 
w przypadku tragicznych 
zdarzeń. O codzienności - w 
większości młodych – męż-
czyzn i kobiet pełniących z 
dala od bliskich swoje zadania, 
niewiele wiemy. Nie jesteśmy, 
tak jak choćby Amerykanie, 
„dumni z naszych żołnierzy 
stojących na straży demo-
kracji”. Nie uważamy ich za 
bohaterów. Bywa, że zazdroś-
cimy im po cichu „kupy 
szmalu”. Nie mamy pojęcia 
jak trudne może być ich 
codzienne życie w obcym, 
wrogim świecie, w oderwaniu 
od zwyczajności i codzien-
ności. Po powrocie z misji nie 
ma dla nich programów 
wsparcia. Bywa, że weterani, 
wracający z bagażem stresu 
pourazowego lub odniesionych 
ran, zostają pozostawieni sami 
sobie. Wielu z nas uważa, że 
„nie powinniśmy się tam 
pchać”. 

Jaka jest prawda o 
polskich kontyngentach w 
Iraku i Afganistanie? Jaki jest 
stosunek miejscowych do na-
szej tam obecności? Jak kra-
jowe dowództwo opiekuje się 
wysłanymi tak daleko żołnie-
rzami? Na te i wiele innych 

pytań stara się odpowiedzieć 
Jarosław Granat w zbiorze 
dwóch opowiadań „Afgański 
łącznik” (tytuł świadomie na-
wiązuje do znanej ekranizacji 
powieści R.Moore’a i E. 
Keyesa, wyreżyserowanej 
przez W. Friedkina ). Niewiel-
kiej objętości książka zawiera 
dwa opowiadania – akcja 
tytułowego rozgrywa się w 
Afganistanie, drugie, „Selim” 
– dzieje się w Iraku. Realia 
Bliskiego Wschodu są auto-
rowi (emerytowanemu ofice-
rowi służb specjalnych) znane 
z autopsji, zaś afgańską rze-
czywistość poznał on dzięki 
służbowym i prywatnym kon-
taktom z kolegami. 

Wszyscy, którzy sko-
rzystali z zaproszenia Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Tarno-
wie Op.i przyszli na spotkanie 
2 października – nie zawiedli 
się. Przystojny, wspaniale wy-
sławiający się i ciekawie opo-
wiadający mężczyzna w sile 
wieku - nie tylko przedsta-
wicielki płci pięknej były pod 
wrażeniem. Spotkanie minęło 
niepostrzeżenie.  

Biblioteka wzbogaciła 
się o kolejną niebanalną po-
zycję lekturową. Napisaną  
pięknym językiem, z wartką 
akcją, zawierającą ciekawe 
informacje, błyskotliwą. Gorą-
co  polecam!     Irena Zielonka 

Spotkanie z pisarką 
 

Uczniowie tarnow-
skiego gimnazjum, którzy 
przybyli na spotkanie z pisarką 
zobaczyli niewysoką osóbkę z 
burzą jasnych loków, dużymi 
uśmiechniętymi oczami, pełną 
werwy. Aż dziwne, że – jak 
wynika z „Wikipedii” – autor-
ka  jest wiekiem bliska… bab-
ciom wielu z nich. Widać 
jednak, że wiek jest raczej 
stanem duszy niż metryki! A 
energią i ciekawością świata 
mogłaby Anna Onichimows-
ka obdzielić niejedną gimna-
zjalną klasę. 

Młodzieży pisarka jest 
znana przede wszystkim jako 
autorka nieco nietypowej 
książki o narkomanii „Hera – 
moja miłość” oraz jej konty-
nuacji „Lotu Komety”, w któ-
rej bohaterowie popadają w 
kolejne życiowe tarapaty wią-
żąc się z sektą. Ale Oni-
chimowska to twórczyni po-
nad 40 pozycji książkowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dla dzieci, młodzieży i doro-
słych oraz licznych scenar-
iuszy, artykułów, tłumaczeń i 
opracowań. 

Sama o sobie mówi, 
że wielką jej pasją są książki i 
podróże. Nie wyobraża sobie 
bez nich życia. I żeby nie było 
nieporozumień – uwielbia czy-
tać, może bardziej nawet niż 
pisać. Bo pisanie to przecież 
ciężka praca, ale też ją lubi. 
Gdyby nie lubiła, to pewno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
znalazłaby sobie inny zawód. 
Ciekawią ją ludzie i ich życie. 
Dlatego spotyka się z nimi, 
rozmawia, pisze o nich. Nie 
ucieka od trudnych problemów 
– jej bohaterowie nie są bez 
skazy. Mają swoje słabości, 
podejmują złe decyzje, krzyw-
dzą bliskich i są przez nich 
krzywdzeni.  I choć w jej ksią-
żkach nie znajdziemy goto-
wych recept, warto je prze-
czytać. Choćby po to, by 

uczyć się na błędach ich 
bohaterów. 

 
Gimnazjaliści, którzy 

uczestniczyli w spotkaniu za-
dali Annie Onichimowskiej 
wiele pytań. Na wszystkie sta-
rała się rzetelnie odpowiadać, 
no… chyba że dotyczyły  bar-
dzo prywatnych spraw. Bo 
pisarz obcuje intymnie z 
czytelnikami poprzez swoje 
książki i nie ma potrzeby 
opowiadać o swoich krew-
nych, rodzinie, miłościach – 
jeśli nie jest to miłość do 
książek i podróży. Jak w przy-
padku naszej autorki. A także 
fascynacjach zawodowych – 
jak choćby uwielbienie dla 
wielkiego wzorca człowieka, 
pisarza i przyjaciela dzieci, 
jakim był Janusz Korczak. Jego 
poglądy, myśli i dzieła, jego 
wspaniałe, tragicznie i he-
roicznie zakończone życie to 
dla Anny Onichimowskiej nie-
dościgniony wzór.                 

                                IZ 
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Jesienne spotkania 
w GBP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od połowy paździer-
nika do końca listopada w 
siedzibie głównej GBP oraz 
filiach Nakło, Przywory i 
Raszowa trwa cykl ciekawych 
spotkań. Po szczegóły odsy-
łamy na strony www.gbp-
tarnowopolski.wbp.opole.pl 
oraz na plakaty. Pragniemy 
wspomnieć o kolejnych spot-
kaniach klubów dyskusyjnych 
w Przyworach i Raszowej, 
ciekawemu cyklowi zajęć 
przybliżających mitologię w 
Nakle, wychowujących do 
kontaktu z książką lekcjach 
bibliotecznych i spotkaniach z 
najmłodszymi oraz nieprzer-
wanej kontynuacji akcji „Cała 
Polska czyta dzieciom” przy-
gotowanych przez poszcze-
gólne filie i Oddział dla Dzieci 
GBP. W Raszowej członkowie 
klubu dyskusyjnego spotkali 
się z pisarką Barbarą Kos-
mowską. Ta placówka też 30 
października obchodziła V-
lecie Muzeum Wiejskiego. W 
poniedziałek 28 października 

odbył się kolejny pokaz fil-
mów w cyklu „Lamy na bis” w 
GBP Tarnów Opolski.  

Zasoby czytelnicze 
bibliotek wzbogaciły się o 
kolejne pozycje. GBP stale 
powiększa i aktualizuje swoje 
księgozbiory. W celu poznania 
zapotrzebowania i gustów czy-
telników prowadzone są ze-
szyty kwerend – można tam 
zapisywać tak poszczególne 
tytuły, jak i dziedziny wiedzy, 
jakie budzą zainteresowanie 
poszczególnych osób. Wraz z 
obsługą zachęcamy do korzy-
stania z tej możliwości. Biblio-
teka - w miarę posiadanych 
środków - stara się te życzenia 
spełniać. Przypominamy tez o 
możliwości wypożyczeń mię-
dzybibliotecznych – dzieł 
rzadkich, dawniejszych wydań 
czy pozycji wysoko specjalis-
tycznych, których zakup jest 
bądź niemożliwy, bądź nie-
opłacalny. Dzięki zmianie 
przepisów możliwe jest też 
drukowanie fragmentów dzieł 
udostępnionych cyfrowo przez 
Bibliotekę Narodową. Poleca-
my lekturę kolejnego n-ru 
„Biblioteczki”. Oprócz stałych 
cykli, informacji bieżących i 
ciekawostek w numerze zna-
lazło się pośmiertne wspom-
nienie o nieodżałowanym dra-
maturgu Sławomirze Mrożku. 

Biblioteki zapraszają! 


