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Tegoroczna gala miała wyjątkowy charakter także ze względu na
pośmiertne uhonorowanie posła Grzegorza Dolniaka, który zginął
w kwietniowej katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem.
Członkowie Kapituły zdecydowali się na podobne wyróżnienie po raz
pierwszy w historii konkursu. Myślą przewodnią ich decyzji było wy-
różnienie wyjątkowej i nadzwyczajnej osobistości, która swoim życiem
udowadniała, że Zagłębie Dąbrowskie jest wartością. Nagroda została
wręczona na ręce żony posła, Barbary Dolniak.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert zespołu sceny folkowej
Beltaine, który reprezentuje szczególną umiejętność łączenia tradycyj-
nej muzyki celtyckiej z muzyką współczesną. Gwiazdą wieczoru był Mi-
rosław Czyżkiewicz - pieśniarz, poeta, kompozytor i gitarzysta, który
wystąpił z recitalem poezji śpiewanej.

Całość odbyła się przy współudziale Urzędu Miejskiego w Sosnow-
cu oraz sponsorów: Ergo Hestii, Energetyki na Rzecz Polski Południo-
wej, a także ING Banku Śląskiego.

Izabela Jurczak

III Sportowy Turniej Bibliotekarzy

W dniu 26 czerwca 2010 r. w Akademii Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach odbył się III Sportowy Turniej Bib-
liotekarzy. Impreza została zorganizowana przez Bibliotekę AWF w ra-
mach obchodów 40-lecia Alma Mater. Celem corocznego turnieju było
obalenie krzywdzącego stereotypu bibliotekarza jako osoby zakomplek-
sionej, niedbającej o formę sportową oraz zintegrowanie ogólnopolskie-
go środowiska bibliotekarzy, zwrócenie uwagi na potrzebę aktywności
fizycznej i działania na rzecz propagowania zdrowego stylu życia.

Organizatorzy przygotowali siedem konkurencji: kręgle, badmin-
ton, strzelanie sportowe, bibliotekarski tor przeszkód, po raz pierwszy
pływanie i boulle (petanque) oraz karaoke. Przed rozgrywkami sporto-
wymi firma Medical Service z Katowic przeprowadziła dla wszystkich
uczestników profesjonalne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej po-
mocy. Turniej rozpoczął się od równolegle rozgrywanych zawodów: gry
w kręgle, strzelania, pływania oraz badmintona. Po emocjonujących
zmaganiach wyłoniono zwycięzców. W zawodach gry w kręgle pierwsze
miejsce zajęła Krystyna Kalisz z Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Katowicach (ŚUM), drugie miejsce wywalczył Mariusz Pa-
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cha z Biblioteki AWF w Katowicach, trzecie miejsce zdobyła Wiesława
Mika z Biblioteki ŚUM. Do klasyfikacji zespołowej tej dyscypliny zosta-
ły zaliczone wyniki trzech najlepszych zawodników z danej biblioteki.
Najlepiej „rzucała” drużyna Biblioteki ŚUM, drugie miejsce zajęła Bib-
lioteka AWF, trzeci był zespół Biblioteki Śląskiej (BŚ). Na basenie zwy-
ciężył Remigiusz Lis z BŚ, drugie miejsce zajęła Ewa Nowak, a trzecie
Anna Just – obie z Biblioteki ŚUM. W konkurencji strzelectwo sporto-
we ex aequo pierwsze miejsce zdobyli Magdalena Piwowar z BŚ i Piotr
Raczkowski z Biblioteki Politechniki Poznańskiej, drugie miejsce „wy-
strzelał” reprezentant Biblioteki AWF Piotr Szewczyk, a trzeci był Rafał
Stępień z Biblioteki Publicznej im. Władysława Biegańskiego w Często-
chowie. Po kilkugodzinnych zmaganiach badmintonistów najlepszym
okazał się Przemysław Kasperkiewicz z Biblioteki Politechniki Śląskiej -
filia w Katowicach, drugie miejsce zajęła Katarzyna Baran z Biblioteki
AWF, trzecie miejsce zdobył Remigiusz Lis z BŚ. Po raz pierwszy odbyły
się rozgrywki w boulle (petanque). Zawodnicy rywalizowali w dwuoso-
bowych zespołach, a zwyciężyła drużyna Biblioteki Głównej Akademii
Ekonomicznej w Katowicach w składzie: Zofia Pokusińska i Artur He-
dzielski, drugie miejsce zajęli Joanna Sowa i Ewa Nowak z Biblioteki
ŚUM, trzecie - Ewa Smędzik i Urszula Kusiak z Biblioteki Akademii
Muzycznej w Katowicach. Po zakończeniu wymienionych konkurencji
rozegrano zawody nazwane bibliotekarskim torem przeszkód. Mi-
strzowski tytuł został obroniony przez drużynę Biblioteki Wyższej Szko-
ły Humanitas w Sosnowcu (WSH), drugie miejsce przypadło Bibliotece
Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach, a najniższy stopień
podium zdobyli bibliotekarze z BŚ. W trakcie trwania wszystkich kon-
kurencji można było uczestniczyć w konkursie karaoke. Pierwsze miej-
sce „wyśpiewał” Przemysław Kasperkiewicz z Biblioteki Politechniki
Śląskiej - filia w Katowicach, kolejne zajęli przedstawiciele BŚ i Biblio-
teki WSH. Poza zawodami, rekreacyjnie można było zagrać w squasha
oraz uczestniczyć w zajęciach aqua aerobicu.

Wyrażamy uznanie dla wszystkich uczestników turnieju, gdyż ry-
walizacja odbywała się zgodnie z zasadami fair-play. Tturniej przyczy-
nia się do integracji środowiska bibliotekarskiego i jest ciekawą, nową
formą spędzania wolnego czasu. Wszystkim bibliotekarzom-sportow-
com dziękujemy za udział i zapraszamy za rok na kolejny IV Sportowy
Turniej Bibliotekarzy.

Więcej o III Sportowym Turnieju Bibliotekarzy można przeczytać
na stronie internetowej http://www.turniej-bibl.awf.katowice.pl.
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