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Rok 2011.

to na świecie Beatyfikacja Jana Pawła II, trzęsienie ziemi i katastrofa nuklearna w Japonii,
masakra na norweskiej wyspie Utoya, kryzys w strefie euro, a w Polsce premierę ma film
„Sala samobójców”, w Krakowie otwarto Muzeum Sztuki Współczesnej.

Ostatnie dziesięciolecie w siedemdziesięcioletniej historii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu to czas naznaczony nowoczesnością.
Po kilkudziesięciu latach wierności tradycyjnym sposobom wydawania branżowego pisma „Pomagamy sobie w pracy”, którego celem było
merytoryczne wspieranie bibliotekarzy w ich pracy, zmienia się forma – powstaje nowa elektroniczna wersja zatytułowana „Bibliotekarz Opolski”.
Redakcja pisma tak motywuje wprowadzone zmiany: „W 2011 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu obchodzi 60‐lecie powstania.
Jubileusze sprzyjają zmianom i podsumowaniom. Dla naszej Książnicy również nadszedł czas przemian i wprowadzania innowacji. Stopniowy proces
„ucyfrowienia kultury” skłonił nas do wkroczenia w internetowy świat z nowym bibliotekarskim pismem. Oprócz Opolskiej Biblioteki Cyfrowej do zasobów Internetu wprowadzamy czasopismo – „Bibliotekarz Opolski” – które stanowi kontynuację wydawanego przez wiele lat kwartalnika
„Pomagamy sobie w pracy”, doskonale znanego opolskiemu środowisku bibliotekarzy. Liczymy, że nowe medium stanie się szansą dotarcia do szerokiego grona odbiorców i dzięki temu powiększymy liczbę naszych czytelników. Jak na pismo bibliotekarskie przystało, przede wszystkim będziemy
zajmować się problemami i zagadnieniami bibliotek – nie tylko publicznych. Na łamach naszego czasopisma chcemy poruszać również tematykę
społeczno‐kulturalną. Jesteśmy otwarci na współpracę i zapraszamy do współtworzenia naszego internetowego periodyku.” Zapowiedzi towarzyszące pierwszemu elektronicznemu numerowi „Bibliotekarza Opolskiego” realizowane są od dziesięciu lat. Zmiana formy z papierowej na elektroniczną pozwoliła też na publikację zdigitalizowanych archiwalnych papierowych wydań. Dziś wszystkie numery „Bibliotekarza Opolskiego” i jego
poprzednika „Pomagamy sobie w pracy” są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
Przejście na elektroniczną wersję czasopisma to nie jedyne zmiany związane z cyfrowymi nowinkami. Wojewódzka Biblioteka Publiczna zaczyna udostępniać swoim czytelnikom e-książki. Początkowo jest to jedynie
dostęp do platformy IBUK – jednej z największych wypożyczalni, która oferuje bogaty wybór e-booków i audiobooków głównie publikacji naukowych z wielu dziedzin, m.in. nauk ekonomicznych, humanistycznych,
matematyczno-przyrodniczych, społecznych. Od 2019 r. czytelnicy mają dodatkowo dostęp do e-książek
beletrystycznych oferowanych przez platformę LEGIMI. Zarówno w przypadku platformy IBUK jak i Legimi
Wojewódzka Biblioteka Publiczna zainicjowała utworzenie konsorcjum, w którego skład wchodzą biblioteki
publiczne z całego województwa. Dziś możemy pochwalić się, że jesteśmy liderem Konsorcjum Opolskich
Bibliotek Publicznych IBUK pl, Konsorcjum Bibliotek Publicznych LEGIMI i Konsorcjum Opolskiej Biblioteki
Cyfrowej.
Sukcesem ostatniego dziesięciolecia było wzbogacanie się księgozbioru o znakomite publikacje. W 2012 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu otrzymała w darze od Małgorzaty i Stanisława Jałowieckich ok. 10.000 książek i czasopism z XIX i XX w., ze zdecydowaną przewagą publikacji wydanych w okresie międzywojennym. Ok. 40% zbioru jest unikatowa, nie występuje w katalogach innych polskich bibliotek. Zbiór ma charakter patriotyczny i narodowy. Najbardziej zauważalną częścią są książki związane z Józefem Piłsudskim i jego działalnością, a także autorstwa J. Piłsudskiego. Są
to publikacje, również w językach obcych, o charakterze naukowym i popularnonaukowym oraz teksty poświęcone Piłsudskiemu – wiersze,
pieśni, przemówienia, opowiadania, a nawet wypracowania szkolne
zebrane w książce "Józef Piłsudski: życie i czyny". Gros tych zbiorów to
efekt wieloletniej pasji kolekcjonerskiej ojca pani Małgorzaty Jałowieckiej,
dra Emila Kornasia, pracownika naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wiele książek pozyskiwanych było w drodze prenumeraty, co
gwarantowało ciągłość serii, a po wojnie zbiór był uzupełniany na rynku
antykwarycznym. Jej właściciel był człowiekiem ciekawym zmieniającego
się świata, o zainteresowaniach historycznych. Dzięki jego
kolekcjonerskiej pasji WBP w Opolu pozyskała interesujący materiał
źródłowy ukazujący społeczny, gospodarczy i polityczny obraz Polski.
Ostatnie dziesięciolecie to też dobry okres dla zbiorów zabytkowych
gromadzonych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. W 2019 r.
zakończono trwający trzy lata projekt „Konserwacja zabytkowego zbioru
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz renowacja murów
zewnętrznych zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie
Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych”, współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu w latach
2017-2019 konserwacji poddano 50 grafik, 15 rękopisów, atlas
kartograficzny, a także 88 starodruków. Tym samym był to największy
projekt dotyczący konserwacji zabiorów zabytkowych realizowany przez
bibliotekę publiczną.
Przez ostatnie dziesięć lat kontynuowano, ale też rozszerzano, współpracę z lokalnymi organizacjami,
stowarzyszeniami, instytucjami kultury, szkołami i uczelniami. W 2013
roku rozpoczęto cykl koncertów zatytułowanych „Muzyka w Galerii,
czyli galeria muzyki” – comiesięcznych muzycznych prezentacji uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej

KALENDARIUM
01 GRUDNIA
promocja III tomu „Górny Śląsk w Polsce Ludowej.
Wysiedlenia – emigracje – przyjazdy” wydanego przez
Instytut Śląski w Opolu.
Moderacja spotkania: dr hab. Piotr Pałys (Instytut Śląski);
prezentacja tomu: dr Bernard Linek (Instytut Śląski);
wykład okolicznościowy pt. Pierwsza akcja łączenia rodzin
na Górnym Śląsku - dr hab. prof. UO Adriana Dawid.
godz. 17:00, namiot w ogrodzie WBP
09 GRUDNIA
Muzyka w Galerii czyli Galeria Muzyki - koncert uczniów
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka
Chopina w Opolu
godz.17:00, Galeria WuBePe
14 GRUDNIA
spotkanie on-line z Kateryną Babkiną, laureatką
tegorocznej Literackiej Nagrody Europy Środkowej
ANGELUS 2021, nagrody im. Natalii Gorbaniewskiej
ANGELUS 2021 przyznawanej głosami czytelników za
książkę „Nikt tak nie tańczył, jak mój dziadek”
(spotkanie w języku ukraińskim)
godz. 18:00, facebook.com/wbpopole
16 GRUDNIA
Wiersze pachnące jedliną – spotkanie poetyckie z członkami i sympatykami Nauczycielskiego Klubu Literackiego
przy Zarządzie Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Opolu
godz.17:00, namiot w ogrodzie WBP

ROZMOWY BEZ GRANIC

NIKT TAK NIE TAŃCZYŁ, JAK MÓJ DZIADEK
"Nawet w najgorszych czasach zdarzają się piękne rzeczy. Więc chciałabym prosić - trzymajcie się
tych rzeczy. Szczodrości, przyjaźni, miłości. Mówcie o nich, pamiętajcie je i celebrujcie. Dzielcie
się nimi i pozwólcie im trwać. Wszystko to może sprawić, że ten świat będzie lepszym miejscem,
a nawet – śmiem twierdzić – dobrym miejscem". *
1 września – tego września, pierwszego po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości – na rozpoczęciu roku
szkolnego spotykają się dzieci. Jest wśród nich Liliczka, odprowadzona przez dumnych rodziców. Jest
chłopiec, z którym Liliczka ląduje we wspólnej pierwszej ławce (a duma rodziców multiplikuje), a którego
bujne kręcone włosy stają się powodem żartu i zalążkiem porozumienia między Liliczką a siedzącymi dwie
ławki dalej dziewczynkami. Jest jeszcze chłopiec, mały, nadwrażliwy chłopiec, który na wieść o tym, że jedna
z dziewczynek nie ma mamy, zalewa się rzewnymi łzami – i na pocieszenie dostaje broszkę Liliczki.
I przyjaźń na całe życie.
Kateryna Babkina w 12 opowiadaniach wprawnie i ze znawstwem tka solidną, a jednocześnie subtelną
opowieść o kilku pokoleniach i stu latach historii kraju, w którym przyszło im żyć. O biedzie i głodzie;
tych czasach, gdy nic już nie pozostaje, nawet krowa, tylko wspomnienie o wannie pełnej gorącej
wody… tylko marzenie o wannie pełnej gorącej wody. O rodzinach; czasem pokiereszowanych
gwałtownością wojny, a czasem przemocą w czasach pokoju; niektórych szytych grubymi nićmi
przypadku w niekoniecznie udany patchwork – i innych (bądź nie) trwających jakoś, ot tak, mimo
wszystko. O nocach, które kończą się nagle i są niczym więcej jak końcem – i tych drugich, które równie
nagle się zdarzają, a których koniec jest niczym innym, jak (po prostu) początkiem. I o przodkach, po
których częściej niż rubiny dziedziczymy trudną historię i skomplikowane relacje.
„Opowiadamy sobie historie, by żyć” mówiła Joan Didion. I w gruncie rzeczy to właśnie robi Babkina: opowiada nam. Opowiada świat i ludzi.
Wprawną (i oszczędną) narracją prowadzi nas poprzez czasy i miejsca, przez życiorysy, które – pozornie ze sobą niepowiązane – zaczynają
się ze sobą krzyżować lub płynąć tuż obok siebie, zupełnie jakby to życie i te sto lat były małym miasteczkiem, w którym są cztery ulice na
krzyż, a wszystkie względem siebie równoległe i prostopadłe.
I tak jak te cztery ulice potrafią zbudować miasto, tak i Babkina nie potrzebuje setek stron i rozbudowanej sagi. By stworzyć całkiem potężną
powieść wystarczyło jej kilku bohaterów, dwanaście opowiadań i mniej niż sto stron. I kilka historii, z których niektóre – jak pisze na
pierwszej stronie zamiast motta – są naprawdę wymyślone.

I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu.
Została podpisana Umowa o współpracy pomiędzy Wojewódzką
Biblioteką Publiczną w Opolu a Muzeum Ziemi Górnośląskiej w Ratingen
(Hösel).
W 2014 r. w bibliotece odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone genealogii, zorganizowane przez Koło Opolskich Genealogów przy Śląskim
Towarzystwie Genealogicznym (przemianowane w 2015 r. na Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy). Zapoczątkowało to comiesięczne
spotkania Opolskich Genealogów w WBP w Opolu. Nawiązano współpracę z Opolskim Klubem Fantastyki Fenix, by w 2015 r. po raz pierwszy
wspólnie zorganizować Opolskie Spotkania Fantastyczne. Rozpoczęto cykliczne prezentacje twórczości członków i sympatyków Nauczycielskiego
Klubu Literackiego działającego przy opolskim okręgu Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Opolu. Rozpoczęto współpracę z opolskim
Publicznym Liceum Plastycznym. W Wypożyczalni Głównej WBP powstało
miejsce ekspozycji prac uczniów liceum – Galeria „Debiut”. W 2017 r.
rozpoczęto też współpracę kulturalną z Fotoklubem Opole i podpisano
umowę o współpracy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego.
[ ciąg dalszy na str. 2 ]

wbp.opole.pl

MOnika ostrowska
* cytat pochodzi z przemowy Kateryny Babkiny. wygłoszonej podczas tegorocznej gali wręczenia Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Książka "Nikt tak nie tańczył, jak mój
dziadek" (przekład: Bohdan Zadura, wydawnictwo Warsztaty Kultury) została nagrodzona Literacką Nagrodą Europy Środkowej Angelus oraz Nagrodą im. Natalii Gorbaniewskiej.

ROZMOWY BEZ GRANIC
SPOTKANIE on-line
z

kateryną babkiną

14 grudnia, godz. 18:00
facebook.com/wbpopole
prowadzenie: OLGA chrebor
[ SPOTKANIE w języku ukraińskim ]

Olga Chrebor – prezeska Fundacji Kalejdoskop Kultur; Pełnomocniczka Prezydenta Wrocławia ds. mieszkańców pochodzenia ukraińskiego; promotorka dialogu
międzykulturowego i współpracy polskoukraińskiej; dyrektorka, kuratorka i producentka kulturalnych i społecznych projektów międzynarodowych; aktywistka zaangażowana od 20 lat w działalność na rzecz
mniejszości narodowych i etnicz-nych
oraz cudzoziemców, za którą została uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi.

STRONA 2
RECENZJA
Ważne dla rozwoju biblioteki było zintensyfikowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościam. W 2015 r.
Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu zorganizowały
seminarium „Przekroczyć próg. Adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących”. Wydarzenie to rozpoczęło ścisłą, partnerską współpracę obu stron, która zaowocowała wyposażeniem biblioteki w ścieżki naprowadzające oraz rozszerzeniem stanowiska dla osób niedowidzących (do tej
pory wyposażonego w powiększalnik tekstu) o komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi. Dwa lata później rozpoczęto współpracę ze Stowarzyszeniem „Mój Duch Przyjazny”,
skupiającym osoby chorujące psychicznie oraz ich przyjaciół. W ramach wspólnych działań zorganizowano kilkadziesiąt spotkań autorskich, wystawy oraz koncerty. Bardzo owocną współpracę zakończono w 2020 r. w wyniku zawieszenia działalności Stowarzyszenia. Działania na rzecz środowisk osób z niepełnosprawnościami rozszerzono o stałą współpracę z opolskim oddziałem Polskiego Związku Głuchych. Od 2017 r. kilkakrotnie w bibliotece prezentowana była twórczość członków PZG, organizowano spotkania autorskie z udziałem tłumacza
na język migowy.
Ostatnie dziesięciolecie to okres wielu działań kulturalnych. W 2017 r. po raz pierwszy zorganizowano
Festiwal Kultur i Języków Świata pod nazwą „Międzynarodowy zawrót głowy”. Jedną z wielu atrakcji pierwszego festiwalu było spotkanie autorskie z Jarosławem
Kretem oraz koncert zespołu Beltaine. Zorganizowano
też m.in. cykl imprez pod nazwą „Tydzień pod żaglami”,
„Dni Moniuszkowskie”. W 2018 r. Wojewódzka Bibliotek
Publiczna w Opolu wraz z Urzędem Marszałkowskim
Województwa
Opolskiego
zorganizowała
akcję
„Zaczytane Opolskie”, który w 2021 r. miał swoją piątą
edycję. Oficjalną inauguracją projektu było spotkanie
autorskie z Katarzyną Bondą na zamku w Mosznej.

Kraków 1900
Książka ta jest komentarzem do wystawy Kraków 1900, która dostępna była w oddziale krakowskiego
Muzeum Narodowego – Kamienicy Szołayskich – od czerwca 2018 do lipca 2019 roku. Miałem
przyjemność obejrzeć ją na żywo i była to jedna z piękniejszych ekspozycji, jakie widziałem. Książka jest jej
świetnym utrwaleniem i w przystępny sposób przybliża czytelnikowi m.in. sylwetki krakowskich artystów,
życie towarzyskie czy towarzystwa artystyczne działające w Krakowie na początku XX wieku.
Kraków w 1900 roku był moim zdaniem zjawiskiem
wyjątkowym. To apogeum młodopolskich nastrojów, to
okres wzmożonej intelektualnej i artystycznej
aktywności, ożywienia życia artystycznego we
wszystkich jego przejawach. Doszło wówczas do wręcz
spektakularnej integracji sztuk. [1] Grafika zostaje
podniesiona do nowego poziomu, z nowatorskimi
technikami eksperymentują Witold Wojtkiewicz, Leon
Wyczółkowski i Wojciech Weiss. Plakaty przestają mieć
funkcję czysto informacyjną, są małymi dziełami sztuki.
Popularność zyskuje także fotografia. To dzięki Amalii
Krieger – krakowskiej fotografce – powstała dokumentacja kilkudziesięciu prac Jacka Malczewskiego,
zarówno tych znanych, jak i obecnie zaginionych. Przełom XIX i XX wieku to złoty okres krakowskiego
teatru, działają też artystyczne kawiarnie.
Książka okraszona jest przepięknymi reprodukcjami obrazów największych twórców tamtego okresu –
w tym pięknie cała jej siła. Poznajemy historie Wyspiańskiego, Axentowicza, Mehoffera, Boznańskiej
i innych. Dowiadujemy się o inspiracjach polską wsią, górami, a także daleką Japonią. Koniec to rok
1914, w którym młodopolskie koncepcje filozoficzne i artystyczne przeminęły bezpowrotnie. To
niesamowite, że w tak krótkim czasie pojawiło się tyle wybitnych nazwisk i powstało mnóstwo
wspaniałych dzieł. Książka przedstawia je w sposób bardzo atrakcyjny, przejrzysty i jest tak
wciągająca, że chłonie się ją w zaledwie kilka wieczorów.

Ostatnie dziesięciolecie to też czas nagród:
Bibliotekarzem
Roku
2014
Okręgu
Opolskiego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich została Bogna
Iwańska, w 2017 ten sam tytuł otrzymała Violetta
Łabędzka.
Również w 2017 r. Tadeusz Chrobak, dyrektor
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, został
uhonorowany Nagrodą im. Karola Miarki, przyznawaną
naukowcom, twórcom, ludziom związanym ze Śląskiem,
tworzącym i upowszechniający jego kulturę i historię,
natomiast w 2019 r. nagrodą dla animatorów i twórców
kultury przyznaną przez Marszałka Województwa
Opolskiego.
W tym samym roku Biblioteka Obcojęzyczna WBP
zwyciężyła w konkursie Fundacji „Szansa dla Niewidomych” IDOL 2019, a Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Opolu otrzymała nagrodę w konkursie organizowanym

GÓNY ŚLĄSK W POLSCE LUDOWEJ

wysiedlenia - emigracje - przyjazdy

przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Samorząd Województwa Opolskiego „Mosty Dialogu 2019”
w kategorii „instytucja”.
Siedemdziesiąt lat Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu to okres rozwoju, przemian, momentów
trudnych i sukcesów. Czas budowania instytucji, która ma znaczące, rozpoznawalne miejsce w przestrzeni
kultury miasta i województwa.

opracowanie: viloetta łąbędzka
Fot. 1 – Małgorzata i Stanisław Jałowieccy
Fot. 2 – podpisanie Umowy o współpracy pomiędzy Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu a Muzeum Ziemi Górnośląskiej w Ratingen (Hösel).
Fot. 3 – Festiwal Kultur i Języków Świata
Fot. 4 – rozdanie nagród w konkursie Fundacji „Szansa dla Niewidomych” IDOL 2019
Fot. 5 – gala przyznania nagród w konkursie organizowanym przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Samorząd Województwa Opolskiego
„Mosty Dialogu 2019” w kategorii „instytucja”

GRUDZIEŃ W AUSTRIACKIEJ
01 GRUDNIA
Adventsmarkt, Weihnachtsmarkt, Christkindlemarkt. Prelekcja o tradycjach jarmarków
adwentowo-bożonarodzeniowych w krajach niemieckiego obszaru językowego
godz. 10:00
WBP Opole – Biblioteka Austriacka (zgłoszenie tel. 77 47 47 085) oraz online na Facebooku
Biblioteki Austriackiej
06 GRUDNIA
Opowiadanie o św. Mikołaju. „Wach auf, Siebenschläfer, Sankt Nikolaus ist da“ Eleonore
Schmid – spotkanie dla dzieci (w języku niemieckim)
Geschichte von Sankt Nikolaus – gelesene Literatur für Kinder
online na Facebooku Biblioteki Austriackiej
07 GRUDNIA
Św. Mikołaj w Bibliotece Austriackiej. Opowiadanie o św. Mikołaju „Wach auf, Siebenschläfer,
Sankt Nikolaus ist da“ Eleonore Schmid – spotkanie dla dzieci (w języku niemieckim)
Geschichte von Sankt Nikolaus – gelesene Literatur für Kinder
godz. 10:00
WBP Opole – Biblioteka Austriacka (zgłoszenie tel. 77 47 47 085)

Trzeci tom z serii „Górny Śląsk w Polsce Ludowej”, wydawanej wspólnie przez katowicki oddział Instytutu
Pamięci Narodowej i opolski Instytut Śląski i przybliżającej wybrane aspekty przemian politycznych,
społecznych i kulturalnych na powojennym Górnym Śląsku, nosi tytuł "Wysiedlenia – emigracje –
przyjazdy".
Zamieszczone w nim artykuły koncentrują się na trzech podstawowych typach migracji: przymusowych
przemieszczeniach powojennych, przyjazdach w poszukiwaniu lepszych warunków życia i wyjazdach
wymuszonych politycznie. Zaproponowany tu podział nie jest ostry, gdyż u genezy niektórych ruchów
tkwiły motywy zarówno narodowe i polityczne, jak i ekonomiczne (np. tzw. druga repatriacja czy tzw. akcja
łączenia rodzin). Zagadnienia te wyznaczyły strukturę niniejszej publikacji. Pierwsza część omawia
wysiedlenie ludności niemieckiej oraz deportacje ludności górnośląskiej na Wschód. Przybliża również
obie tzw. repatriacje Polaków ze Wschodu.
Druga część prezentuje dwie akcje łączenia rodzin
oraz przyjazdy na Górny Śląsk Polaków z Francji i ludności z innych regionów Polski w poszukiwaniu pracy.
Część „polityczna” przedstawia usuwanie kapłanów
katolickich i sióstr zakonnych z Administracji
Apostolskiej Śląska Opolskiego oraz z diecezji katowickiej, a także działania komunistycznego aparatu
mające na celu skłonienie do emigracji opozycji
politycznej z początku lat osiemdziesiątych XX w. oraz
elit mniejszości niemieckiej. Podobnie jak w przypadku
wcześniejszych
tomów,
studia
popularnonaukowe są wzbogacone fragmentami
różnych źródeł, które nie tylko „dopowiadają”
opisywane wydarzenia, lecz także nadają im często
bardziej indywidualny i szczegółowy charakter. Całość
jest bogato ilustrowana i opatrzona podstawową
literaturą przedmiotu.

"górny śląsk w polsce ludowej"

1 grudnia, godz. 17:00
namiot w OGRodzie WBP
Moderacja spotkania:

14 GRUDNIA
Alle Jahre wieder kommt… Weihnachten. Tradycje bożonarodzeniowe w krajach niemieckiego
obszaru językowego (w języku niemieckim)
godz. 10:00
WBP Opole – Biblioteka Austriacka (zgłoszenie tel. 77 47 47 085)

oraz transmisja on-line na facebook.com/wbpopole

dr hab. Piotr Pałys (Instytut Śląski)
dr Bernard Linek (Instytut Śląski)

Prezentacja tomu:
Wykład okolicznościowy pt. Pierwsza akcja łączenia rodzin na Górnym Śląsku

dr hab. prof. UO Adriana Dawid

13 GRUDNIA
Weihnachten. Tradycje bożonarodzeniowe w krajach niemieckiego obszaru językowego
(w języku polskim)
online na Facebooku Biblioteki Austriackiej

koncert uczniów
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.
im. Fryderyka Chopina w Opolu

9 grudnia
godz. 17:00

wbp.opole.pl

Damian DRZAZGA

[1] U. Kozakowska-Zaucha, Kraków 1900, s. 17.
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TRÓJGŁOS HISZPAŃSKI

ROZMOWY O LITERATURZE

Na początku października hiszpański ilustrator Ximo Abadia poinformował na Instagramie, że traktująca
o dyktaturze wystawa jego prac została odwołana. Decyzję argumentowano tym, że jest to przestrzeń
publiczna i należy uszanować wrażliwość tych członków społeczeństwa, którzy nadal żyją i niezmiennie,
od 80 lat uważają, że dyktatura była konieczna. „Tak to już jest” skwitował artysta.

Projekt Dyskusyjne Kluby Książki wpisuje się w cykl zadań zaliczanych
do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Realizowany jest
przez wojewódzkie biblioteki publiczne w całej Polsce przy wparciu
finansowym i merytorycznym Instytutu Książki. Na Opolszczyźnie
program funkcjonuje od 2007 roku.

Od śmierci Franco minęło 46 lat. Dwa lata temu szczątki dyktatora zostały ekshumowane z mauzoleum w Dolinie
Poległych i przeniesione na cmentarz Mingorrubio pod Madrytem. Z sondażu przeprowadzonego dla „El Mundo”
wynika, że przeniesienie szczątków dyktatora z Doliny Poległych (która w założeniu miała być pomnikiem
upamiętniającym ofiary wojny domowej w Hiszpanii, a zdaniem wielu stała się "ostatnim istniejącym w Europie
pomnikiem dyktatury") poparło 43% Hiszpanów. Przeciw było 32,5%.
Ostatecznie decyzja o ekshumacji Franco zapadła większością głosów w parlamencie.
Albert Rivera z centroprawicowej partii Ciudadanos (której przedstawiciele wstrzymali się od głosu) skomentował,
że jedyną dobrą stroną tej decyzji jest to, że premier Hiszpanii przestanie wreszcie mówić o kościach Franco.
I dodał: – Moim zdaniem, kości dyktatora, który zmarł 44 lata temu, nie powinny być własnością rządu.
Cztery pokolenia Hiszpanów i dwa pogrzeby dyktatora później niejednogłośny stosunek Hiszpanów do rządów
Franco (będących – bądź co bądź – jedną z najdłuższych i najbardziej krwawych dyktatur w Europie) trwa i ma się
całkiem dobrze. Czasem przejawia się w odwołaniu wystawy, a czasem w literaturze, będącej próbą rozliczenia się
z historią.
Te trzy tytuły przywodzą mi się nawzajem na myśl. Ich autorzy są tak różni, jak ich książki – pochodzą z różnych
miejsc i pokoleń, wyrośli na różnych doświadczeniach, stosują różne formy narracji – a jednak opowiadają tę samą
(choć przecież odrębną, jak każda ofiara reżimu Franco) historię. A ich opowieści wzajemnie się dokumentują,
ilustrują, dopowiadają, stanowiąc pewnego rodzaju harmonijny trójgłos.
[ REWOLUCJA WNUKÓW ]
Kości, o których prawo własności troszczył się Albert Rivera, jest 206. Z tylu bowiem składa się szkielet dorosłego
człowieka.
Wojna domowa w Hiszpanii trwała trzy lata. Pochłonęła pół miliona ofiar. To co najmniej 103 miliony kości. Co
najmniej – bo szkielet dziecka ma ich więcej niż dorosłego. Ale z kolei waży mniej, więc łączny ciężar kości, które
zostawił po sobie Franco też jest szacunkowy. Mniej więcej osiem tysięcy ton.
Od takiej makabrycznej matematyki zaczyna się uhonorowany Nagrodą im. Kapuścińskiego reportaż Katarzyny
Kobylarczyk „Strup. Hiszpania rozdrapuje rany” (wydawnictwo Czarne).
Wskutek terroru Franco Hiszpania straciła milion obywateli. Połowa opuściła hiszpańską
ziemię. Połowa – wręcz przeciwnie, została w niej pogrzebana. Część w grobach, czasem
nawet w rzeczonej Dolinie Poległych. Ale część w przydrożnych rowach, w zasypanych
studniach, na polach, na których nikt nie śmiał siać zboża. Wielu wiedziało, nieliczni
pamiętają, niemal wszyscy milczeli.
Dziadkowie zniknęli. Matki milczały. Trzecie pokolenie rozgrzebuje groby.
Katarzyna Kobylarczyk przemierza Hiszpanię szlakiem tych przydrożnych mogił, rozmawiając z potomkami zamordowanych. Tymi, którzy poszukują swoich przodków i prawdy.
Tymi, którzy fizycznie rozgrzebują ziemię, w poszukiwaniu szczątek. Ale też tymi, którzy
mówią: zostawcie stare kości, nie rozdrapujcie ran. I którzy – jak oponenci wystawy Ximo
Abadii – uważają, że dyktatura była konieczna.
Niejedna z historii, które Kobylarczyk przywołuje za swoimi bohaterami, brzmi jak efekt reaserchu do powieści
wielkiego katalońskiego pisarza, Jaume Cabré.
[ PANORAMA Z POWIDOKIEM ]
Na przełomie XX i XXI wieku, nauczycielka Cristina Bros znajduje w przeznaczonej do
rozbiórki szkole zeszyty zapisane niewysłanym listem ojca do córki, której nigdy nie poznał.
Ich lektura przenosi nas w lata czterdzieste XX wieku, gdy po lasach nadal ukrywają się
partyzanci, a w katalońskiej Torenie, jak i w całej Hiszpanii, rządzą faszyści. Miejscowy
nauczyciel (i autor listów), Oriol Fontelles, niedawno dopiero przybył do miasteczka, razem
ze swoją ukochaną ciężarną żoną. Ze strachu i z troski o losy rodziny zakłada
znienawidzony faszystowski mundur i daje się wmanipulować w sytuację bez wyjścia.
Jednak dla jego żony cena tego pozornego bezpieczeństwa jest zbyt wysoka. Nie mogąc ani
znieść widoku męża w mundurze falangi, ani wyobrazić sobie, że ich dziecko by go takim
zobaczyło – odchodzi.
W charakterystycznym dla siebie stylu Cabré prowadzi nas przez kilka czasoprzestrzeni, tworząc w efekcie
panoramę hiszpańskiej wojny domowej wraz z powidokami.
„Głosy Pamano” (przekład: Anna Sawicka, wydawnictwo Marginesy) to opowieść o złu – zarówno tym systemowym, jak i jednostkowym. O uwikłaniu w historię i determinowanych nim (choć niekoniecznie) moralnych
wyborach. O tym, co dzieje się z ludźmi, którym dano zbyt wiele władzy. I co dzieje się z ludźmi, którym odebrano
zbyt wiele wolności.
[ O JEDNYM TAKIM, CO UKRADŁ WOLNOŚĆ ]
To jest Frank.
Ma ciemne włosy, chodzi do szkoły wojskowej i jest najsłabszy w klasie. Jest tak mały, że
mówią na niego "Zapałka".
Ma obsesję na punkcie kwadratów, nienawidzi zaś kółek, trójkątów, a nawet prostokątów.
Pewnego dnia wyjeżdża na wojnę. Wraca z niej jako bohater i wtem! widzi wokół siebie
już tylko kółka. Wpada we wściekłość i postanawia raz na zawsze się z nimi rozprawić.
Zostaje dyktatorem i urządza świat na swoją kwadratową modłę, bezlitośnie eliminując
wszystkie kółka, kwadraty, a nawet prostokąty…
Zachwycająca graficznie i konsekwentna (żeby nie powiedzieć: zdyscyplinowana) kolorystycznie książka Ximo Abadii (przekład: Tomasz Pindel, wydawnictwo Format) w prostych zdaniach i niezwykle
sugestywnych rysunkach opowiada, skąd się bierze i do czego prowadzi dyktatura.
Zaliczający się do pokolenia wnuków Ximo Abadia mówi: „Jeśli chcemy patrzeć w przyszłość, musimy
pamiętać o przeszłości.”
Również po to, żeby za parę lat jakaś inna reporterka nie szukała po rowach kości wszystkich tych, którzy nie
pasowali do kwadratowej wizji świata innego małego Franka.

Do najważniejszych celów Dyskusyjnych Klubów Książki należy kreowanie „mody na czytanie”, a także stwarzanie komfortowych miejsc sprzyjających spotykaniu się i rozmowie o przeczytanych książkach. Projekt wspiera również promocję współczesnej literatury polskiej i obcej oraz przybliża sylwetki pisarzy. Kluby poprzez swoją działalność podnoszą rangę czytelnictwa i książki wobec innych
konkurencyjnych sposobów spędzania wolnego czasu. W spotkaniach uczestniczyć mogą wszyscy
chętni, niezależnie od wieku. Aktualnie w województwie opolskim istnieje 55 klubów, z czego 40 to
kluby dla dorosłych, a pozostałe dedykowane są młodszym czytelnikom.
Rok 2021 (podobnie jak 2020) mocno skomplikował
nasze życie, przesuwając priorytety do całkiem innych sfer, do czasu pandemii często w ogóle niezauważalnych. A jednak chęć rozmowy o książce nie wygasła. Tam gdzie to możliwe, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego lub zdalnie
klubowicze spotykali się, by wymieniać poglądy na
temat przeczytanej lektury. Lecz Dyskusyjne Kluby
Książki nie ograniczają się tylko – jak mogłaby
sugerować nazwa – do samych dyskusji o książkach.
Stałym punktem rocznego programu i też
prawdziwym świętem dla wszystkich klubów są
bowiem spotkania autorskie. Możliwość zadania pytania, dłuższej rozmowy, czy zdobycie autografu ulubionego pisarza dla wielu jest dużym
przeżyciem. W 2021 roku ze swoimi fanami spotkali się znani, lubiani i „czytani” w DKK autorzy i autorki: Ryszard Ćwirlej, Jolanta Kosowska, Jakub Szamałek, Edyta Świętek, Magdalena Majcher, Marcin
Pałasz, Agnieszka Lis, Renata Piątkowska, Marek Szymaniak, Barbara Kosmowska i Alek Rogoziński.
Dla klubowiczów zorganizowana została także zabawa polegająca na pisaniu opowiadania w odcinkach. Jeden klub – jeden fragment. Akcja opowiadania
rozpoczyna
się
w
bibliotece
pewnej
niewielkiej
miejscowości, oczywiście na spotkaniu DKK, na które mimo
osobistej tragedii przychodzi Tadeusz, główny bohater
opowiadania. Jak potoczyły się dalsze wydarzenia,
dowiadujemy się z kolejnych części powstałej historii. Do
zabawy oprócz klubów udało się zaprosić popularnych
pisarzy: Jakuba Szamałka, Edytę Świętek, Agnieszkę Lis oraz
Magdalenę Majcher, która zainaugurowała tę literacką
zabawę fragmentem otwierającym.
Z kolei członkowie klubów zainteresowani sztuką fotografii wzięli udział w konkursie „Książka w kadrze zapisana” polegającym na wykonaniu zdjęcia obrazującego tytuł dowolnej książki. Z całego
województwa nadesłano bardzo dużo prac o wysokim poziomie artystycznym i technicznym, tak
więc Komisja Konkursowa miała nie lada problem, aby wyłonić zwycięzców. Po burzliwych naradach
postanowiono przyznać:
Miejsce I: DKK w Opolu – Oddział Dziecięco-Młodzieżowy, za zdjęcie obrazujące tytuł książki
A. Christie "Morderstwo w Orient Expressie"
Miejsce II: DKK w Popielowie – Filia w Starych Siołkowicach, za zdjęcie obrazujące tytuł książki
R. Goscinny’ego "Mikołajek"
Miejsce III: DKK w Tułowicach, za zdjęcie obrazujące tytuł książki H. C. Andersena "Dziewczynka z zapałkami"
Jednocześnie Komisja Konkursowa przyznała wyróżnienia dla:
DKK w Niemodlinie, za zdjęcie obrazujące tytuł książki J. Swift "Podróże Guliwera"
DKK w Ozimku – Filia w Dylakach, za zdjęcie obrazujące tytuł książki W. Golding "Władca much"
DKK w Opolu – Klub Fantastyczny, za zdjęcie obrazujące tytuł książki P. Lyndon Travers "Mary
Poppins"
Po raz kolejny nie zawiedli najmłodsi klubowicze z DKK działającego w Zielinie, którzy przygotowali
ciekawe ilustracje do ogólnopolskiego „Konkursu na recenzję rysowaną” organizowanego przez
Instytut Książki. Dwie z tych prac otrzymało główne nagrody w kategorii: recenzja rysowana (za
czerwiec).
Popularność ogólnopolskiego programu Dyskusyjne Kluby Książki pokazuje, że Polacy wbrew
wszelkim opiniom lubią oddawać się lekturze i chętnie wymieniają się opiniami na temat
przeczytanych pozycji. Poza tym projekt przynosi jeszcze jedną cenną zaletę, o której warto
wspomnieć: kluby – z grupy miłośników książek – nierzadko przeradzają się w grupy serdecznych
przyjaciół.

ŁUKASZ BRUDNIK
Dyskusyjne Kluby Książek działające w Opolu:
DKK przy Bibliotece Austriackiej
(niemieckojęzyczny klub dziecięco-młodzieżowy),
DKK przy MBP w Opolu – Oddział Dziecięco-Młodzieżowy
(klub dziecięco-młodzieżowy),
DKK przy MBP w Opolu (klub miłośników fantastyki),
DKK przy MBP w Opolu (klub dla dorosłych),
DKK przy MBP w Opolu – Filia nr 7 (klub dla dorosłych),
DKK przy MBP w Opolu – Filia nr 18 (klub dla dorosłych).

WYSTAWY

MOnika ostrowska

Galeria WuBePe:

Mała Galeria

„70 lat – zapisane w pamięci”
- wystawa z okazji jubileuszu 70-lecia WBP w Opolu

"Płoną izby drzewka blaskiem"
- święta Bożego Narodzenia w poezji

Galeria WuBePe
ul. Piastowska 20
wtorek – środa 10:00 – 16:00
czwartek – piątek 10:00 – 18:00
sobota 10:00-16:00

wbp.opole.pl

(od 6 grudnia)
Mała Galeria
ul. Piastowska 18
poniedziałek–piątek 09:00–20:00
sobota 09:00 - 15:30

Dofinansowano ze środków
Instytutu Książki

KONTAKT:
DZIał promocji wbp
promocja@wbp.opole.pl
tel. 77 40 66 413, 77 40 66 414
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spotkania z literaturą
Dobiegła końca piąta edycja projektu Zaczytane Opolskie – akcji wspierającej czytelnictwo, zainicjowanej i finansowanej przez
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, a realizowanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu we współpracy
z bibliotekami całego regionu.
To już drugi rok funkcjonowania w pandemicznej rzeczywistości. Dynamiczna sytuacja sprawia, że niczego nie
można być pewnym. Dlatego też podczas piątej edycji Zaczytanego Opolskiego największą radość sprawiło nam
to, że – poza kilkoma wyjątkami – odbyła się ona na żywo.
W Opolu tę możliwość stworzył nam przestrzenny, całoroczny namiot w ogrodzie WBP. Dzięki niemu nasi
Czytelnicy mogli spotkać się na żywo z wieloma znakomitymi gośćmi. Biblioteki z całego regionu organizowały
spotkania na świeżym powietrzu lub przy ograniczonej liczbie uczestników, zachowując wszelkie wymogi
bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Z najmłodszymi czytelnikami spotkały się Renata Piątkowska i Barbara Kosmowska, a także Marcin
Pałasz, który odwiedził nas razem z Elfem.
Z kolei do pań kierowane były warsztaty pod hasłem „Siła jest kobietą”,
zorganizowane przez Departament Kultury i Sportu Urzędu
Marszałkowskiego z inicjatywy Dyrektor Agnieszki Kamińskiej. Warsztaty
z rozwoju osobistego poprowadziła Anna Maruszeczko, a z autoprezentacji i nowoczesnego kreowania wizerunku – Ewa Kassala.

Dzięki finansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego mogliśmy zaprosić do naszej akcji 40 pisarzy, którzy
odbyli łącznie 60 spotkań w 31 miejscowościach.
Cykl tegorocznych spotkań rozpoczęliśmy już 22 marca rozmową
on-line z Jarosławem Mikołajewskim i Pawłem Smoleńskim o ich
wspólnej książce „Czerwony śnieg na Etnie”, a inaugurację
spotkań na żywo w ogrodzie WBP uświetnił swoją obecnością
Andrzej Stasiuk, powracający po latach do prozy książką
„Przewóz”.

W ramach połączonych sił
Zaczytanego Opolskiego oraz
Festiwalu Kultur i Języków
Świata zaprosiliśmy reporterki
Ludwikę Włodek, Ewę Winnicką i Barbarę Włodarczyk
oraz dziennikarski duet –
Anitę Werner i Michała
Kołodziejczyka.

Podczas trwających osiem miesięcy spotkań odwiedzili
nas znakomici prozaicy, m.in.: Szczepan Twardoch, Filip
Zawada, Maciej Płaza, Robert Małecki czy Jakub
Szamałek, a także reporterzy – Jacek Hugo-Bader, Marek
Szymaniak czy Marcin Meller.
Częścią Festiwalu były też „Rozmowy bez granic” – zapoczątkowany w tym roku cykl spotkań on-line z pisarzami
zagranicznymi. W tej edycji mieliśmy przyjemność
rozmawiać z holenderskim lingwistą Gastonem Dorrenem,
mieszkającym w Argentynie hiszpańskim pisarzem
Andrésem Barbą oraz norweskim dziennikarzem i fotografem Birgerem Amundsenem.

Nie zabrakło też twórców związanych z Opolszczyzną.
W wirtualnej rozmowie połączyliśmy się z Maciejem
Siembiedą, natomiast na żywo z czytelnikami spotkali
się: w Namysłowie Tomasz Różycki, a w Opolu
pochodząca z Prószkowa, a na co dzień mieszkająca na
dalekiej północy Norwegii reporterka - Ilona Wiśniewska.

Nieodłączną częścią Zaczytanego Opolskiego są spotkania z profesorem Stanisławem S. Nicieją. W tym roku
okazje były dwie – premiera XVI i XVII tomu „Kresowej Atlantydy”.
Podczas promocji pierwszego z nich, 8 czerwca,
wicemarszałek Zbigniew Kubalańca wręczył
profesorowi Nagrodę Marszałka Województwa
Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury za
całokształt działalności.

Jednym z naszych ostatnich gości był Zbigniew Rokita, tegoroczny laureat Nagrody Literackiej Nike
oraz Nike Czytelników za książkę „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku”,

Mieliśmy również ponownie przyjemność gościć
Michała Nogasia, tym razem w formie prowadzącego spotkania: z reporterką Magdaleną
Grzebałkowską o jej najnowszej książce „Wojenka”
oraz z mieszkającą we Francji ilustratorką Joanną
Concejo, autorką „M jak morze”.

a piątą edycją zamknął gość specjalny:
popularny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny Andrzej Grabowski.

Dziękujemy za ten wspólny rok i do zobaczenia w przyszłym,
na szóstej edycji akcji Zaczytane Opolskie.

patroni medialni:

wbp.opole.pl

