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BANK POMYS¸ÓW

13 sierpnia br. w Bibliotece Miejskiej odby∏o sie
zebranie organizacyjne Klubu Rodzinnego Mamoteka.
Wspólnie z mamami wybra∏yÊmy te zaj´cia, które szcze-
gólnie zapad∏y nam w pami´ci i sà warte powtórzenia.
Stworzy∏yÊmy te˝ „Bank Nowych Pomys∏ów” na przysz∏y
rok.

Od wrzeÊnia kontynuowaç b´dziemy cykliczne
spotakania z arteterapii prowadzone przez mgr Moni-
k´ Kofel-Dudziak z Centrum Pomocy Psychologicznej
i Terapii. Na pewno wykonamy kartki Êwiàteczne, pa-
pierowe fruwaki i zrobimy bajkowy pokaz mody, g∏oÊ-
ne czytanie, zabawy teatralne, gry i zaj´cia powiàzane
z ksià˝kami dla dzieci. Chcemy równie˝ zaczàç projekt
„Mój tata wymiata”, w ramach którego tatusiowie po-
prowadzà cz´Êç zajeç. Mamy ju˝ pierwszego ch´tnego
- supertat´, który poprowadzi zaj´cia z samoobrony.
W planach mamy taniec brzucha, rodzinny aerobik
oraz indianskie taƒce. B´dzie weso∏o, twórczo i za-
pewne g∏oÊno.Spotkania odbywaç si´ b´dà we wtorki
o godzinie 17.00.

Przez ca∏y czas zapraszamy tak˝e ch´tnych do Ko-
∏a Gier Niekomputerowych - na sesje gier RPG. Chce-
my graç na trzy sto∏y. MG Przemek, MG Bartek czeka-
jà na m∏odzie˝ 16+ oraz doros∏ych  graczy, MG Wie-

dêma z kolei prowadzi stó∏ „juniorski” dla osób 12+.
Osoby, które sà zainteresowane przy∏àczeniem si´
do nas, moga przyjÊç jako obserwatorzy na jednà z se-
sji. Zach´camy równie˝ mi∏oÊników scrabble czy in-
nych gier planszowych oraz karcianych do do∏àczenia
do naszych spotkaƒ, które odbywaja si´ w co drugà
sobot´ o godzinie 16.00.

Od wrzeÊnia reaktywujemy te˝ Dyskusyjny Klub
Ksià˝ki dla doros∏ych oraz dla dzieci (7+). DKK dla
dzieci zmienia sie w Klub Mola Ksià˝kowego). Oprócz
wspólnych dyskusji z dzieçmi o ksià˝kach, grach i za-
bawach planujemy zorganizowaç warsztaty robienia
czerpanego papieru, na swój koniec czeka te˝ pisana
i rysowana przez dzieci ksià˝ka.

Od nowego semestru spotykaç si´ b´dzie sekcja
literacka Uniwersytetu Dla Aktywnych pod opiekà Pani
Klary Drobniewskiej.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony interne-
towej: www.biblioteka.ciechocinek oraz stron na fa-
cebook-u: www.facebook.com/mamotekaciechocinek
oraz www.facebook.com/MiejskaBibliotekaPublicznaW-
Ciechocinku, a przede wszystkim do odwiedzania bi-
blioteki.

          Lidia Wasilewska

Tym razem 03.08.2013 Miejska Biblioteka Publiczna
im. Janusza ˚ernickiego w Ciechocinku zorganizowa∏a
spotkanie autorskie i promocj´ ksià˝ki „Zwiastunowi
z Gór” Joanny M. Jurkiewicz. Spotkania by∏o niezwykle

wzruszajàce. Poparte zosta∏o dokumentacjà fotogra-
ficznà potwierdzajàcà wyjàtkowy entuzjazm uczestni-
ków oazy z Janem Paw∏em II.

W drugiej cz´Êci spotkania mia∏ miejsce krótki kon-
cert w wykonaniu ma∏˝onka Pani Joanny - Andrzeja
Jurkiewicza, który jest artystà Teatru Wielkiego w ¸odzi
i Warszawie. Na zakoƒczenie osoby ch´tne mog∏y do-
datkowo opatrzyç swój egzemplarz autografem autorki.

Aby oddaç wra˝enia z tego spotkania, pozwalam
sobie przytoczyç wspomnienie pani Ireny Go∏´biews-
kiej z Ciechocinka:

Upa∏, skwar na dworze, a w sali kina „Zdrój”
spragnieni poezji i literatury s∏uchacze zaproszeni
przez MBP w Ciechocinku, delektujà si´ spotkaniem
autorskim z Joannà M. Jurkiewicz. Jak mi∏o, przy-
jemnie w ch∏odzie ch∏onàç ka˝dy wers p∏ynàcy z ust
pani Joanny, a sprawiajàcy mi nie lada uczt´ ducho-
wà. S∏ucham uwa˝nie - czy to te˝ moja bajka? Tak!
Moje serce przepe∏nia si´ mi∏oÊcià, nadziejà i dzi´k-

„Zwiastunowi z Gór” poÊwi´cone!
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