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Dla dzieci z naszego województwa w okresie od
31 stycznia do 13 lutego nasta∏ czas zimowego odpo-
czynku tzw. „bia∏ych wakacji”. Jak zwykle sp´dzano
go ró˝nie, dla tych którzy potrafià wykorzystaç màdrze
zimowà kaniku∏´, by∏o wiele propozycji przygotowa-
nych przez placówki oÊwiatowe oraz Miejskie Centrum
Kultury .W siedzibie MCK bez zmian odbywa∏y si´
spotkania zespo∏ów muzycznych i niektórych kó∏ za-
interesowaƒ .W Miejskiej Bibliotece Publicznej oprócz
sta∏ej propozycji zwiàzanej z udost´pnieniem ksi´go-
zbioru i czytelni prasy, zorganizowano codzienny,
bezp∏atny dost´p do internetu. G∏ówne propozycje
zainaugurowaliÊmy ju˝ 29 i 30 stycznia zapraszajàc
m∏odzie˝ do Kina „Zdrój” na najwi´kszy film Oliviera
Stone`a - „ALEKSANDER”. Projekcja tego filmu by∏a
okazjà do spotkania z historià macedoƒskiego wodza
- Aleksandra Wielkiego. Przez kolejne 2 dni sal´ kinowà
wype∏niali po brzegi najm∏odsi. Pe∏en ciep∏a i przygód
film pt. „Ekspres Polarny” obejrza∏y dzieci nie tylko z
Ciechocinka, ale równie˝ z Aleksandrowa Kuj., Racià˝ka,
Stawek i Odolionu.

Dla tych, którzy lubià malowaç zorganizowaliÊmy
przy wspó∏pracy ze Szko∏à Podstawowà nr 1 w Cie-
chocinku konkurs malarski pt. „Mój bohater literacki
lub filmowy”.

Najlepszymi okazali si´: Zuzia Gostkowska, Paulina
Ko∏odziejska, Pawe∏ Skonieczny oraz Bogusz Ko∏o-
dziejski. Dzi´ki pomocy ksi´garni mieszczàcej si´ na
ul. Broniewskiego wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali maskotki, a laureaci dodatkowo zaproszenie do
kina „Zdrój” na kolejnà projekcj´ filmowà zorgani-
zowanà w ramach ferii - pt. „Scooby Doo 2”. Trzeba
przyznaç ˝e zainteresowanie kinem by∏o tak du˝e, ˝e
zaproponowaliÊmy kolejny seans filmu pt. „Rogate
Ranczo”.

Wyjàtkowo interesujàcà propozycjà okaza∏y si´
prowadzone przez profesjonalnych dziennikarzy  war-
sztaty. Emocji by∏o wiele, dzieci nie tylko dowiedzia-
∏y si´, jak tworzyç  profesjonalnà gazet´, wymiernym
efektem by∏o wydanie w∏asnej, a zwi´czeniem  kilku-
dniowych warsztatów dziennikarskich - wycieczka do
redakcji „NowoÊci” w Toruniu. Dzieci po∏kn´∏y dzien-
nikarskiego bakcyla, zadeklarowa∏y kolejne wydanie
gazetki. Kto wie mo˝e to poczàtki dziennikarskiej
kariery ? Goràco ˝yczymy im sukcesów, a dziennika-
rzom „NowoÊci” dzi´kujemy za owocnà wspó∏prac´.
Ferie dobieg∏y koƒca, dzieci odpocz´∏y, a my cieszy-
my si´, ˝e z naszych tegorocznych propozycji skorzysta-
∏o kilkaset dzieci.

    Barbara Kawczyƒska
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