
Joanna Chwałek

Biblioteka na sportowo : I
Międzybiblioteczny Turniej Gry w
Kręgle i Strzelectwa Sportowego
Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy 3/3, 47-50

2008



 
 
 
 
 
WYDARZENIA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Joanna Chwałek 
 

 
Biblioteka na sportowo. 

I Międzybiblioteczny Turniej  
Gry w Kręgle i Strzelectwa Sportowego 

 
 
Dlaczemu, jak powiedziałby Czesio z Włatców móch, my – biblioteka-

rze – pokutujemy w opinii społecznej jako nudziarze i ofermy? Proszę nie 
zaprzeczać, dobrze wiemy, jaki obraz ukazuje się przed waszymi oczyma, 
gdy pomyślicie, powiecie, lub ktoś powie wyraz „bibliotekarz”. I to mimo, 
że wielu z Was drodzy czytelnicy chodziło do Bibliotek, w których widzieli 
może wysportowane, zadbane, bystre, wesołe i z poczuciem humoru oso-
by. I to mimo, że wielu z Was oglądało pewnie film o bohaterskim biblio-
tekarzu, który w części I zupełnie jak Indiana Jones, wykazując się dużą 
odwagą i sprawnością, narażając się na śmiertelne niebezpieczeństwo, 
tropi po świecie trzy części świętej włóczni, a w części II, poszukuje ko-
palni króla Salomona? Ten stereotyp dalej w Was pokutuje. Cóż, nie 
ukrywam, że po trosze jest to również nasza wina.... Tak, tak niestety – 
sami ulegliśmy temu krzywdzącemu stereotypowi i zaczęliśmy podświa-
domie się do niego dostosowywać. Zamiast robić kampanie reklamowe 
pokazujące bibliotekarza jako „normalnego człowieka”, jak biznesmen, 
sprzedawczyni w supermarkecie czy przedstawiciel handlowy, albo nawet 
jako bibliotecznego superbohatera (Biblioman?), co wytworzyłoby dumę 
z wykonywania zawodu oraz przyciągnęło więcej ludzi do naszej branży. 
Zamiast organizować zloty, spotkania branżowe albo olimpiady zrzeszają-
ce przedstawicieli zawodu bibliotekarza, jak robią to prawnicy czy leka-
rze... 

Właśnie... przedstawiciele znanej już w śląskim świecie bibliotekar-
skim Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach na zebraniu sekcji, które od-
było się w Bibliotece AWF w Katowicach, podjęli ten temat. A wszystko 
przez to, że kierownik naszej Biblioteki AWF ubolewał nad tym, że nie 
będziemy mogli zorganizować godnych innym członkom sekcji konferencji 
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czy warsztatów dla bibliotekarzy, od których aż roi się w terminarzu wy-
darzeń Sekcji. Przeszkodą jest słabe zaplecze lokalowe – nasza Biblioteka 
gnieździ się w paru pomieszczeniach głównego budynku i wręcz pęka 
w szwach, czekając z niecierpliwością na ukończenie nowego budynku 
(ech, kiedyż to wmurowywaliśmy ten kamień węgielny.... toż to minęła już 
dekada prawie....). Sale dydaktyczne są natomiast na uczelni bardzo ob-
łożone. Inni nasi pracownicy zauważyli w tym momencie, że dysponujemy 
przecież bazą sportową – stadion, hale sportowe, boiska, korty, itp. 
Z chęcią na pewno udostępnione nam zostaną przez władze uczelni, cho-
ciażby w ramach jej promocji. Wyobraziliśmy sobie mecz piłki nożnej... 
Kiedy jednak przyszło do realizacji projektu, skupiliśmy się na wymagają-
cych mniej zdolności i treningów konkurencjach, mianowicie: kręglach 
i strzelaniu. Za miedzą, a więc w nowej Hali Sportowej są wszakże obiekty 
do przeprowadzenia zawodów w tych dyscyplinach. Rozesłaliśmy projekt 
imprezy z zapytaniem o ewentualne zainteresowanie i frekwencję do 
wszystkich ważniejszych bibliotek na Śląsku. Zainteresowanie było dość 
spore. Zaplanowaliśmy imprezę na wrzesień. Nastąpił gorączkowy okres 
przygotowań.  

Zawody rozegrano w trzech konkurencjach, mianowicie: kręgle ze-
społowo, kręgle indywidualnie oraz strzelanie z broni krótkiej i długiej. 
Dodatkową atrakcją była gra w squasha dla chcących spróbować swych 
sił w tej wymyślonej w angielskim więzieniu dyscyplinie (stąd nietypowe 
boisko – pierwotnie cela). Dla amatorów doznań smakowych modna 
w Katowicach Hipnoza alias Jazz Club, przygotowała poczęstunek. Było 
również coś dla miłośników sztuki: samozwańcze karaoke, po którym 
gratulowano wykonawczyniom wyłącznie... odwagi, a także projekcja 
zdjęć. W pierwszej części były to zdjęcia bibliotekarzy z wakacji, w drugiej 
fotografie udostępnione przez zaprzyjaźnioną z biblioteczną Galerią Przy 
Schodach galerię pana Krzysztofa Łapki, który nota bene zajął pierwsze 
miejsce w klasyfikacji łącznej w strzelaniu. Pozostali laureaci pucharów 
Freshco w strzelectwie sportowym to: z drugim miejscem Rafał Kunicki 
(były kulomiot, obecnie wojskowy - przemycony mąż jednej z pań biblio-
tekarek z Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Ślą-
skiego) oraz z trzecim – Agnieszka Hrynko – filigranowa i delikatna przed-
stawicielka Biblioteki Wydziału Informatyki Uniwersytetu Śląskiego. 

W grze w kręgle palmę pierwszeństwa dzierżyła nasza Biblioteka Aka-
demii Wychowania Fizycznego. O nie, nie, nie wcale nie ćwiczyliśmy 
więcej od innych! (no może troszeczkę...). Puchar Rektora AWF w Katowi-
cach otrzymaliśmy za pierwsze miejsce w kręglach drużynowo oraz dru-
gie, dzięki Katarzynie Baran, w kręglach indywidualnie. Drugą najlepszą 
drużyną okazała się Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Śląskiego (jej przedstawiciel – Tomasz Ozygała zajął pierwsze miejsce 
w konkurencji indywidualnej), a trzecią Filia Pedagogicznej Biblioteki 
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Wojewódzkiej w Zabrzu (Marcin Zgondek zajął miejsce trzecie w klasyfi-
kacji indywidualnej). Tak więc trzy biblioteki w tych dwóch konkuren-
cjach były najlepsze. 

 

 
 

Fot. 1. Niektórzy ze zdobywców pucharów 
 

Nieskromnie przyznamy, że jako organizatorzy odnieśliśmy spektaku-
larny sukces, a nasza impreza była strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi 
o integrację środowiska bibliotekarzy. W kuluarach toczyły się różne dys-
kusje, luźne rozmowy, ludzie poznawali się i śmiali. Konferencjom, z całą 
ich wartością merytoryczną, nieocenioną dla doskonalenia zawodowego, 
ale też zwyczajnie ludzkiego, takiego kontaktu nie można zawdzięczać. 
Spotkanie takie jak na AWF-ie jest doskonałym sposobem na aktywizację 
ruchową osób, których tryb pracy jest w dużym stopniu siedzący, oraz 
sposobem na wymazanie krzywdzącego stereotypu bibliotekarza.  

Dlatego stoję na stanowisku, że imprezy sportowe są doskonałym 
uzupełnieniem licznie odbywających się konferencji w ramach działalno-
ści Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach. W planie mamy przyszłorocz-
ny II Międzybiblioteczny Turniej Gry w Kręgle i Strzelectwa Sportowego 
oraz być może Dzień z Fitness dla Bibliotekarzy. Albo może wojnę paint-
ballową? (Bibliotekarze „naukowi” kontra „publiczni”?). Udowodnimy tym 
samym, na początek może skromnie, że bibliotekarze są bardzo aktywni, 
że potrafią doskonale się zorganizować i świetnie bawić. Uwieńczeniem 
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naszych możliwości fizycznych będą zawody bibliotecznego Strongmana, 
który wygra być może z samym Pudzianem? Cóż, wtedy czytelnicy to już 
na pewno nie będą książek przetrzymywać... 
 
 
Poniżej przedstawiam klasyfikację końcową I Międzybibliotecznego 
Turnieju Gry w Kręgle i Strzelectwa Sportowego 20.09.2008 
 
Indywidualne wyniki turnieju kręglarskiego 
 
1. Tomasz Ozygała - Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UŚ - 125 pkt 
2. Katarzyna Baran – BG AWF Katowice - 118 pkt 
3. Marcin Zgondek - PBW Filia Zabrze - 117 pkt 
 
Zespołowe wyniki turnieju kręglarskiego 
 
1. BG AWF Katowice - 319 pkt 
2. Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UŚ - 306 pkt 
3. PBW Filia Zabrze - 291 pkt 
 
 
Wyniki turnieju strzelectwa sportowego 
 
KBKS 
1. Monika Lech - Biblioteka Politechniki Śląskiej 
2. Krzysztof Łapka  
3. Rafał Kunicki 
 
PS  
1. Krzysztof Łapka 
2. Danuta Świerkot – Biblioteka Śląska 
3. Konrad Ziółkowski 
 
Klasyfikacja łączna 
 

1. Krzysztof Łapka  
2. Rafał Kunicki 
3.Agnieszka Hrynko - Biblioteka Wydziału Informatyki i Nauki o Materia-
łach UŚ 
 
 
Mgr Joanna Chwałek jest Bibliotekarzem Systemowym w Bibliotece Głównej 
AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. 


