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Belferskim okiem
ALEKSANDRA DOBRZAŃSKA

„Biblioteka była miejscem magicznym. Zawsze czekały
tam na mnie tysiące głosów, które chciały prowadzić ze mną
dialog. Wchodziłem do środka, spoglądałem na zapełnione
książkami regały i szeptałem: – Opowiedz mi historię. I one
opowiadały.”. Charles Martin „Niezapisana opowieść. Nikt nie
jest samotną wyspą”.
Zacytowane słowa są wyrażeniem moich myśli.
W dzieciństwie często spędzałam czas w miejscu pracy mojej
mamy zanim została nauczycielką. Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Kłodzku, bo o niej mowa, mieści się w zabytkowym
ratuszu do dziś.
Gdy zamykam oczy, wracają TAMTE wrażenia: wielkość
pomieszczenia, wielość regałów a na nich NIEZLICZONE
woluminy oprawione w szarobrązowy papier z kolorowymi kół-
kami (różne kolory oznaczały różne działy) i ten ZAPACH. . . ,
mieszanina kurzu, woni starego papieru, kawy i czegoś jesz-
cze. . . pewnie dotyku wielu dłoni. . . Pamiętam też koleżanki
i kolegów mamy. . . zawsze uśmiechniętych i TAKICH, jak w
następnym cytacie,
„ Mimo to ludzie przychodzą tu często, szukając odpowiedzi na
pytania, na które tylko bibliotekarze zdolni są odpowiedzieć,

takie jak „Czy tu jest pralnia?”, „Jak się pisze trzcina?” oraz
regularnie „Macie taką książkę, którą kiedyś czytałem? Była w
czerwonych okładkach, a na końcu się okazało, że to bliźniaki".
Terry Pratchett „Piekło pocztowe”
Wszyscy byli mili, cierpliwi, profesjonalni. . . TACY, JAK
BOHATERKI tego numeru gazetki.
Panie: Anna Mażul, Jadwiga Marszałek i Małgorzata Szklarz
udzieliły nam wywiadów z okazji DNIA BIBLIOTEKARZA,
który przypada na 8 maja.
Po przeczytaniu ich wypowiedzi jestem przekonana, że zgodzą
się ze słowami TYCH, których czytacie:
„Kiedy wszystko inne zawiedzie, dajcie za wygraną i idźcie do
biblioteki”. Stephen King „Dallas ’63”.
„Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki”. Joanne
Kathleen Rowling "Harry Potter i Komnata Tajemnic”.
I jeszcze zaproponują lekturę, niezwykłą opowieść o tym, że
czytanie może być najwspanialszą przygodą, a biblioteka miej-
scem bardziej tajemniczym i fascynującym niż wirtualny świat
gier komputerowych. Chrisa Grabensteina „Biblioteka pana
Lemoncella”.
Naszym BOHATERKOM życzymy ZDROWIA, SPEŁNIENIA
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MARZEŃ, LEKTUROWYCH FASCYNACJI i WDZIĘCZ-
NYCH ZA WSPANIAŁA ATMOSFERĘ W NASZEJ BIBLIO-
TECE CZYTELNIKÓW.
I jeszcze bukiet, z podziękowaniem, że JESTEŚCIE,

Wywiad z panią Małgorzatą Szklarz
PATRYCJA

1. Czy mogłaby Pani opisać, jak zaczęła się Pani praca w
naszej szkole?

W szkole przy ulicy Braniborskiej działał Zespół Szkól
nr 7 (kształcił techników budownictwa i krawiectwa). W tej
to placówce byłam nauczycielem- bibliotekarzem. W 2007
roku rozwiązano tę placówkę - uczniów przeniesiono do
innych szkół. Budynek został przydzielony EZN- które musiały
opuścić pomieszczenia na ulicy Ostrowskiego. Ponieważ
została biblioteka i niektórzy nauczyciele- dostali się w
spadku Elektronicznym Zakładom Naukowym. Tym sposobem
rozpoczęłam pracę w naszej szkole.
2. Czy od zawsze chciała Pani pracować jako bibliotekarka?

Od zawsze chciałam pracować jako nauczycielka-byłam nią .
Przez 21 lat uczyłam w klasach 1-3, byłam panią od wszystkich
przedmiotów. Niestety praca ta nadwyrężyła mi gardło i
musiałam się przekwalifikować, najbliższa wydawała się biblio-
teka Ponieważ miałam już doświadczenie z małymi dziećmi,
postawiłam na starsze.
3. Czy uważa Pani, że spełnia się zawodowo?

Uważam, że spełniam się zawodowo- pracuję w ciekawym

miejscu z interesującymi ludźmi.
4. Czy Pani praca wywodzi się z zamiłowania do literatury, z
chęci pracy w cichym i spokojnym miejscu?

Moja praca to połączenie zamiłowania do literatury z pracą z
żywym człowiekiem.
5. Czy praca z uczniami naszej szkoły sprawia Pani przyjem-
ność?

Przyznam szczerze, że nie ze wszystkimi uczniami pracuje mi
się przyjemnie - trudno mówić o pracy z uczniem, który za
dumę poczytuje sobie fakt, że nie czyta książek. Na szczęście
istnieją uczniowie, którzy podzielają moją pasję do literatury.
6. Ze wszystkich książek, jakie przeczytała Pani w swoim
życiu, czy jest jakaś, która znalazła specjalne miejsce w Pani
sercu lub jest warta przeczytania? Czy jest Pani w stanie opisać
swoje pierwsze odczucie?

Przeczytałam w swoim życiu bardzo dużo książek, ale specjalne
miejsce zajmuje w nim twórczość pisarki Hanny Muszyńskiej
–Hoffmanowej. Mam wszystkie jej powieści- gdy je czytam-
odbywam osobistą podróż w czasie. W jej książkach pojawia
się wysmakowany obraz dawnej codzienności- strojów, sprzę-
tów,obyczajów. Opowiada o dawnych czasach i o żyjących
dawniej prawdziwych ludziach- wydobywa ich z cienia i
pozwala znowu zaistnieć. Na kartach powieści pojawiają się:
Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, panna Trau ( młodsza
córka Romualda Traugutta), Augusta Wettinówna, Paulina
Kraków i wiele, wiele innych. Zaglądam do nich często, jak do
rodziny.
7. Według Pani zdania, jak [ważną, istotną, priorytetową]
funkcję odgrywają w [dzisiejszym, nowoczesnym] świecie
książki?

Książka w dzisiejszym szybkim życiu pozwala na wyciszenie,
chwilę relaksu, zadumy. Atakowani informacjami ze wszystkich
stron, potrzebujemy skupienia, refleksji nad jednym proble-
mem. Dostrzegamy piękno języka polskiego, jego bogactwo,
głębię - nie tylko ikonki, machające rączki i skrzywione buźki.
Młodzież ćwiczy zdolność koncentracji, rozwija wyobraźnię,
pogłębia bezboleśnie zasób słownictwa, i poprawia ortografię.
W każdym wywiadzie prosimy jeszcze o dokończenie zdań:

Zawsze mówię “TAK”. . . gdy zapraszają mnie na małą
kawę(uwielbiam).
Zawsze mówię “NIE”. . . gdy nie mam ochoty ani chęci czegoś
zrobić.
Pasjonuję mnie. . . muzyka operowa i operetkowa (kolekcja
płyt i nagrań).
Wolny czas spędzam. . . na czytaniu książek.
Kocham. . . morze i morskie klimaty.
Lubię. . . Czechy – ich kulturę i poczucie humoru.
Marzę o. . . podróży koleją transsyberyjską nad Bajkał.
W ludziach cenię. . . tolerancję, punktualność, dotrzymywanie
słowa, życzliwość.
W ludziach irytuje mnie. . . nietolerancja, dwulicowość, skłon-
ność do plotkowania, nieuczciwość.
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Moje motto życiowe to. . . JUTRO TEŻ JEST DZIEŃ.

Wywiad z panią Jadwigą Marszałek
WŁODEK

1. Jak to jest być nauczycielem w szkole ze złotym znakiem
jakości? Szkoły, która w ostatnim rankingu Perspektyw okazała
się NAJLEPSZYM WŚRÓD TECHNIKÓW NA DOLNYM
ŚLĄSKU?

Jadwiga Marszałek : Odczuwam dużą satysfakcję i przy-
jemność pracując w tej szkole. Jestem dumna z tego, że pracuję
z najlepszymi.
2. Co skłoniło Panią do wyboru zawodu nauczyciela?

Zawsze bardzo lubiłam czytać. Myślę, że z kontaktu z
książką wiele dowiadujemy się o sobie, można spojrzeć w
siebie i poza siebie. Byłam zainteresowana językiem polskim,
więc poszłam na studia polonistyczne, kierunek pedagogiczny.
Chciałam dzielić się zdobytą wiedzą.
3. Jakie wady, a jakie zalety dostrzega Pani w swoim zawodzie?

Moim zdaniem wadą jest to, że zbyt często dochodzi do
zmian w programach nauczania. Wadą jest też to, że klasy
są przepełnione, to przeszkadza w realizacji zajęć, czasem w
utrzymaniu dyscypliny. Brakuje czasu, żeby każdej osobie
wytłumaczyć temat; pamiętać trzeba, że każdy ma inne zain-
teresowania, inną sytuację życiową i nie zawsze interesuje go
mój przedmiot. Podoba mi się, jeżeli ktoś nadąża za moim
zachwytem, jest zadowolony z lekcji. Sprawia mi satysfakcję,
to, że wzbudziłam w kimś zainteresowanie przedmiotem ;
zawsze mam nadzieję, że zachęcę do kontaktu z literaturą - nie
wszystkich uczniów, ale chociaż kilku.
4. Co według Pani jest najtrudniejsze w pracy nauczyciela?

Ponieważ język polski (jako przedmiot) jest specyficzny,
obszerny w swojej zawartości, to czasami trudno uczniom
zrozumieć, że obcują też z kulturą, historią sztuki, filozofią,
psychologią... Trzeba opanować częste zmiany programowe.
Coraz trudniej też jest przekonać uczniów do czytania książek
a nie oglądania ekranizacji lektur czy czytania streszczeń i
opracowań tychże.
5. Co Pani jako nauczycielowi sprawia największą satysfakcję?

Największą satysfakcję odczuwam wtedy, kiedy ktoś polubi
mój przedmiot i czytanie książek. Sprawiają mi też satysfakcję
dobre wyniki egzaminów maturalnych.
6. Jaki inny zawód mogłaby Pani wykonywać?

Zastanawiałam się nad zawodem dziennikarza.
W każdym wywiadzie prosimy jeszcze o dokończenie zdań:

Zawsze mówię “TAK”, gdy trzeba komuś pomóc.
Zawsze mówię “NIE”, gdy trzeba zachować się według mnie

nie fair.
Pasjonuje mnie czytanie książek (najbardziej lubię literaturę
non fiction) i oglądanie ciekawych filmów.
Wolny czas spędzam z rodziną.
Kocham moją rodzinę.
Lubię spędzać czas z rodziną, oglądać filmy (zwłaszcza brytyj-
skie komedie), czytać książki...
Marzę o tym, żeby skończyła się pandemia, rodzina była zdrowa,
żeby nikt nie zachorował...
W ludziach cenię uczciwość.
W ludziach irytuje mnie zakłamanie i cynizm.
Moje motto życiowe to świadomie nie krzywdzić innych.
Dziękuję za rozmowę.

Wywiad z panią Anną Mażul
ALEK

Jak to uczucie być bibliotekarzem w szkole ze złotym zna-
kiem jakości? Szkoły, która w ostatnim rankingu Perspektyw
okazała się najlepszą wśród techników na Dolnym Śląsku?

To bardzo przyjemne uczucie, to nobilitacja. Mam nadzieję, że
biblioteka szkolna EZN jest, choćby minimalną, składową tego
sukcesu.
Co skłoniło Panią do wyboru zawodu bibliotekarza?

Różne były te moje wybory! Ale biblioteka to było dla
mnie miejsce szczególne, trochę tajemnicze. Zawsze cieka-
wiła mnie oprócz treści książki, jej okładka, obwoluta oraz
ilustracje - tzw. szata graficzna. Pracowałam społecznie w
bibliotece szkolnej, ale też i publicznej. Pamiętam Panią Marię
- bibliotekarkę, która angażowała takie ochotniczki w prace
bibliotekarskie. Z reguły było to okładanie książek, niestety w
szary papier!
Jakie są okoliczności rozpoczęcia przez Panią pracy w Elektro-
nicznych Zakładach Naukowych?

Pracę w EZN rozpoczęłam w trakcie roku szkolnego 1995/
1996. Początkowo byłam zatrudniona na pół etatu i byłam od-
powiedzialna za obowiązujące wówczas lekcje biblioteczne. W
kolejnych latach priorytetem była komputeryzacja księgozbioru,
czyli tworzenie bibliotecznej bazy danych w programie MOL.
Czy dostrzega Pani jakieś wady bądź zalety w swoim zawodzie?
Jeśli tak, to, jakie?

Wad nie dostrzegam! Główna zaleta to praca z książką,
będącą dla mnie zarówno podmiotem, jak i przedmiotem.
Co według Pani jest najtrudniejsze w pracy bibliotekarza?

Wyzwaniem jest praca z uczniem, który nie chce być czy-
telnikiem.
Co Pani, jako bibliotekarzowi sprawia największą satysfakcję?

Satysfakcjonujące jest to, że wciąż trafiają do biblioteki ludzie,
którzy robią to dobrowolnie.
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Jaki inny zawód mogłaby Pani wykonywać? Czy widzi siebie
Pani na innym stanowisku?

Mogłabym pracować w muzeum lub być florystką.
Dodatkowo proszę o krótkie uzupełnienie rozpoczętych zdań:

Zawsze mówię “TAK”, gdy... coś jest dobre!
Zawsze mówię “NIE”, gdy... coś jest złe!
Pasjonuje mnie... historia sztuki oraz współczesne działania
artystyczne.

Wolny czas spędzam... czytając, spacerując z psem, oglądając
filmy z lat 60 i 70 - tych.
Kocham... życie!
Lubię... letnie poranki i czereśnie!
Marzę o... podróżach camperem!
W ludziach cenię... uważność!
W ludziach irytuje mnie... staram się nie irytować na ludzi!
Niekiedy to bardzo trudne!
Moje motto życiowe to... nie mam jednego! Życie jest
różnorodne!


