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Biblioteka t´tni ˝yciem!

JeÊli ktoÊ twierdzi, ˝e w bibliotece wieje nudà,
to zapewne dawno u nas nie by∏. Ciechociƒska biblio-
teka t´tni ˝yciem dzieƒ w dzieƒ - od poniedzia∏ku
do soboty,  w godzinach urz´dowania, a czasem i d∏u-
˝ej, w murach, a nierzadko i poza.

Ostatnio rekord frekwencji pad∏ na mamoteko-
wym spotkaniu z Klaunem Koko. Impreza odby∏a si´
na trawniku, gdzie sympatyczny goÊç z kolorowej
chusty zbudowa∏ cyrk, da∏ dzieciom „anga˝” i zleci∏
kr´cenie talerzami, chodzenie po linie czy te˝ uwalnia-
nie papierowych zwierzàtek z baloników. Odby∏ si´
te˝ emocjonujàcy mecz, podczas którego mo˝na by∏o
obserwowaç ma∏e wschodzàce gwiazdy polskiego foot-
bolu, a podczas fina∏u w powietrzu unosi∏y si´ kolo-
rowe megabaƒki, które, pod okiem Klauna, zrobi∏y
dzieci. Weso∏a gromadka widzów d∏ugo jeszcze patrzy∏a
w niebo...

Co dwa tygodnie odbywajà si´ sesje gier RPG,
na których zbierajà si´ ˝àdni przygód mi∏oÊnicy fanta-
stycznych gier fabularnych, a w ka˝dà Êrod´ sekcja
literacka Uniwersytetu dla Aktywnych pod opiekà pani
Klary Drobniewskiej organizuje niezmiernie ciekawe
spotkania, na które zapraszani sà  goÊcie zwiàzani
ze s∏owem pisanym - poeci, literaci, wyk∏adowcy litera-
tury. W maju swój wieczorek poetycki mia∏a pani Ma∏-
gorzata Iwanowska-Ludwiƒska, osoba roztaczajàca wo-
kó∏ siebie niezwyk∏e ciep∏o i radoÊç. W czerwcu z kolei
sekcja literacka b´dzie goÊciç Tomasza Wojewod´.
Studenci UDA wzi´li równie˝ udzia∏ w panelu dysku-
syjnym na temat oddzia∏ywania na siebie sztuk oraz
w wyk∏adzie „Literatura Polski w Êwietle emigracji”,
nawiàzujàcym do 12 Spotkania Kultur Âwiata, które
odby∏o si´ 06.12.2008 r. pod has∏em „Podró˝à ˝ycie
jest cz∏owieka”. Prezentacj´ poprowadzi∏a Maria Anna
Lewry, polonijna artystka, która opar∏a si´ na w∏asnych
doÊwiadczeniach z okresu 45 lat pobytu za granicami
naszego kraju.

Raz w miesiacu spotykamy si´ w Dyskusyjnym Klu-
bie Ksià˝ki pod patronatem Ksiàznicy Kopernikaƒskiej
w Toruniu. W czerwcu, delektujàc si´ Êwie˝ymi trus-

kawkami rozmawialiÊmy o ksià˝ce „Gottland” Mariu-
sza Szczyg∏a, która zdaniem naszych klubowiczów jest
prawdziwà ucztà literackà. Autor bowiem dotar∏ do in-
formacji i dokumentów, do których dost´pu nie mia∏
nikt wczeÊniej, a opisane przez niego historie wr´cz
poch∏aniajà.

A co w „wolnej” od zaj´ç bibliotecznych chwili?
Oferta naszej czytelni  jest imponujàca. Ponad trzydzie-
Êci aktualnych tytu∏ów prasowych, (m.in. „Gazeta Po-
morska”, „NowoÊci”, „Nasz dziennik”, „Gazeta Wybor-
cza”, „Polityka”, „Newsweek”, „Przekrój”, „Przeglàd
sportowy”, „Twój Styl” czy „Viva”), wygodne i zaciszne
miejsce oraz kawa czeka codziennie na czytelników.
Mo˝na si´ tu schroniç przed upa∏em i gwarem ulicy,
poczytaç. Mo˝na odrobiç w spokoju lekcje czy te˝
napisaç wiersz. W bibliotece czeka na Paƒstwa dziewi´ç
stanowisk komputerowych z dost´pem do internetu,
jest Hotspot (otwarty punkt dost´pu umo˝liwiajàcy
po∏àczenie z Internetem), istnieje mo˝liwoÊç wydruku,
ksero czy skanowania dokumentów. Cz´sto pomagamy
starszym osobom w obs∏udzie komputera, m∏odym
napisaç CV czy odszukaç potrzebne w internecie strony.

„A gdzie w tym wszystkim  ksià˝ki?” - zapytacie...
U nas ksià˝ki sà wsz´dzie!

         Lidia Wasilewska

Pasjonujàca opowieÊç o mi∏oÊci i stracie, o doras-
taniu i starzeniu si´ - i o tych, którym nie dane jest
doÊwiadczyç ani jednego, ani drugiego, bo Êmierç za-
biera ich przedwczeÊnie.

„Joyland” to Stephen King w szczytowej pisarskiej
formie, równie poruszajàcy jak „Zielona Mila” czy „Ska-
zani na Shawshank”. To jednoczeÊnie krymina∏, horror
i s∏odko-gorzka powieÊç o dojrzewaniu, która poruszy
serce nawet najbardziej cynicznego czytelnika. Znako-
mita, z∏o˝ona psychologicznie powieÊç. Stephen King
jest tak powszechnie uznawany za mistrza grozy i hor-
roru, ˝e zapomina si´, ˝e jego najwi´kszym darem jest
zmys∏ opisywania codziennoÊci.

      Mariola Ró˝aƒska (êród∏o internet)
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