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Projekt SDB czyli „Moje miasto, a w nim..”
i Klub Ludzi UÊmiechni´tych

Co oznacza skrót SDB, wiedzà tylko jego twór-
cy, ale efekt ich pracy b´dzie mo˝na podziwiaç
ju˝ niebawem.

Celem projektu jest stworzenie folderu o Ciecho-
cinku z perspektywy ich m∏odych mieszkaƒców.
Projekt tworzy grupa ludzi z klasy VI pod opiekà wy-
chowawczyni klasy Pani Agnieszki Karpowicz-Kaloty
we wspólpracy z Miejskà Biblioteka Publicznà. M∏o-
dzi spróbujà przekonaç rówieÊników, ˝e Ciechocinek
to nie tylko kuracyjne miasto, ale tak˝e przyjazna
przestrzeƒ dla m∏odych mieszkaƒców.

Podczas projektu odb´dà si´ warsztaty fotograficzne
pod dowództwem Krzysztofa Ga∏àzki, spotkanie doty-
czàce rezerwatu roÊlin s∏onolubnych poprowadzi Pani
Malwina Gadziemska - ekoinstruktor z Ciechociƒskiego
Centrum Edukacji Ekologicznej, w planach sà tak˝e
warszaty z obróbki zdj´ç, edycji tekstu, miniwarsztat
literacki  i spotkanie z historià naszego miasta. Efektem
b´dzie wspomniany folder oraz plakat w j´zyku polskim
i angielskim.

Grupa m∏odzie˝y sama zg∏osi∏a si´ do wychowaw-
czyni, aby zrobiç coÊ wi´cej ni˝ przewiduje program
szkolny i z ch´cià przystali na mój pomys∏ dotyczàcy
stworzenia folderu. Sà pracowici , kreatywni, pe∏ni
zapa∏u i pomys∏ów. I do tego bardzo sympatyczni.

Z kolei Klub Ludzi UÊmiechni´tych to Ciechociƒski
Dyskusyjny Klub Ksià˝ki. Wszystkich ch´tnych zapra-
szamy do biblioteki po s∏owo pisane. Czytelnicy - wyj-
dêcie z szafy i przy∏àczcie si´! - wo∏amy wraz z Insty-
tutem Ksià˝ki. Kto potrzebuje rozmów o ksia˝kach,
znajdzie u nas doborowe towarzystwo. Spotkania od-
bywajà si´ dwa razy w miesiàcu.

Tradycyjnie na zaj´cia Mamoteki zapraszamy o 17.00

w ka˝dy wtorek, a wyjàtkowo 31 pa˝dziernika w czwar-
tek Mamoteka straszy!!! Odwa˝nych zapraszamy o 17.00.

Jesieƒ wcale nie musi kojarzyç si´ z depresjà, pluchà
i zakatorzonym  nosem. Mnie kojarzy si´ z ciep∏à barwà
liÊci, pachnàca herbatà, dobra lekturà  oraz spotkaniami
z Wami - u˝ytkownikami naszej biblioteki. Do zobacze-
nia!

           Lidia Wasilewska

Jesienne tygodnie w MBP:
wtorki: Mamoteka 17.00,  pierwsze czwartki  miesiàca:
spotkanie Ko∏a Diabetyków 16.00, piàtki: Popo∏udnia
Literackie Uniwersytet dla Aktywnych-sekcja literacka

- godz. 16.00, Klub Ludzi UÊmiechni´tych - 16.00,
sobota: Projekt SDB - 11.00, Klub Gier

Niekomputerowych -14.00.

Tylko najbli˝si wiedzieli o dziennikach Agnieszki Osieckiej. Wreszcie trafiajà
do Czytelników! Dzienniki - pisane od dziewiàtego roku ˝ycia a˝ do Êmierci Po-
etki - to najintymniejszy z wszystkich tekstów Agnieszki Osieckiej. I choç w wielu
swoich wierszach, z w∏aÊciwà sobie lekkoÊcià, przemyca∏a prywatny ton, dopiero
tutaj wolna jest od jakiejkolwiek cenzury wobec samej siebie. Do bólu szczera,
prawdziwa, a tym samym dla wielu Czytelników kontrowersyjna. Pierwszy tom
„Dzienników” Agnieszki Osieckiej obejmuje lata 1945-1950 i otwiera wielotomowà
edycj´. Jedno z najwi´kszych i najbarwniejszych dzie∏ polskiego pami´tnikarstwa
na pewno wywo∏a burz´ wokó∏ postaci Autorki.

              Mariola Ró˝aƒska (êród∏o:  www.azymut.pl)

Agnieszka Osiecka
„Dzienniki”
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