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Eko, zdrowo, poetycko...
W goÊcinnych progach Miejskiej Biblioteki Publicznej ka˝dy znajdzie coÊ dla siebie! A co dzia∏o

si´ w ciàgu ostatnich tygodni w naszym nie tylko ksià˝kowym Êwiecie? Pos∏uchajcie sami…

Czasami wystarczy s∏owo… Czasami s∏owo to za ma∏o… i wtedy pomaga mu obraz. Innym razem s∏owo
i obraz cudownie si´ uzupe∏niajà - jedno jakby nie mog∏o istnieç bez drugiego, jedno dope∏nia drugie. W ksià˝-
ce Wojciecha Tochmana „Eli, Eli” mamy natomiast do czynienia z sytuacjà, ˝e to zdj´cia wype∏niajà niemal

Wojciech Tochman „Eli, Eli”
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G∏ównym celem Êwiatowego Dnia Cukrzycy ob-
chodzonego 14 listopada jest zwi´kszenie ÊwiadomoÊci
szerokich kr´gów spo∏eczeƒstwa na zagro˝enie, jakim
jest epidemia cukrzycy. Cz∏onkowie Stowarzyszenia
Diabetyków w ramach ogólnopolskiej akcji Dnia Wal-
ki z Cukrzycà zorganizowali w naszej czytelni Diabe-
dance. Celem taƒca by∏o przypomnienie, ˝e aktyw-
noÊç fizyczna to jedna z przyjemnych form przeciw-
dzia∏ania cukrzycy u osób zdrowych i skuteczna pomoc
w kontrolowaniu cukrzycy u osób chorych. Na biblio-
tecznym parkiecie zataƒczyli diabetycy, przedszkola-
ki i my - bibliotekarki. Âwietnym tancerzem okaza∏ si´
równie˝ burmistrz Leszek Dzier˝ewicz. By∏a zabawa,
Êmiech i spontanicznoÊç. Dzi´kujemy dzieciom z przed-
szkola im. Kubusia Puchatka za wspólnà zabaw´.

22 paêdziernika br. w czytelni MBP w Ciechocin-
ku Salonik Literacki Uniwersytetu dla Aktywnych
goÊci∏ poet´ i prozaika Boles∏awa Bryƒskiego. Nie-
sprawny ruchowo artysta przemówi∏ do s∏uchaczy
poprzez swoje utwory: psalmy zamieszczone w tomiku
„Mojemu Bogu Êpiewam smutnego bluesa” oraz fra-
gmenty esejów ze zbioru „Zrozumieç InnoÊç”. Pro-
gram artystyczny przygotowany przez s∏uchaczki UdA,
sk∏ada∏ si´ z utworów zamieszczonych w wymienionych
wy˝ej tomikach. Opraw´ muzycznà zapewni∏a wyko-
nawczyniom ˝ona poety Danuta Bryƒska, odtwarza-

jàc muzyk´ aramejskà, stanowiàcà idealne t∏o dla pre-
zentowanych tekstów. Wizyt´ pana Boles∏awa w czytelni
MBP zawdzi´czmy S∏awie Parackiej, która poprosi∏a
prowadzàcà „Salonik” o zorganizowanie tego spotkania
autorskiego. Psalmy i fragmenty esejów Boles∏awa
Bryƒskiego zaprezentowa∏y: Krystyna Wagnerowska,
Krystyna Szumi∏o, Krystyna Sad∏ek, Jagoda Grygo, Zofia
Manerowska, Magdalena Gronczewska, Iwona Twar-
dowska, Anna Przekwas, Jolanta K´pczyƒska, Wanda
Rosiƒska, Klara Drobniewska. Spotkanie up∏yn´∏o
w mi∏ej, a jednoczeÊnie pe∏nej skupienia atmosferze
- napisa∏a o spotkaniu Klara Drobniewska, prowadzàca
Salonik Literacki.

17. listopada odby∏y si´ pierwsze zaj´cia warszta-
towe z cyklu „Planeta Energii” prowadzonych przez
Ekoanimatork´ Malwin´ Gadziemskà. Na cykl spotkaƒ
zapraszamy w poniedzia∏ki o godzinie 16.00 wszystkie
szkolniaki i przedszkolaki ch´tne wstàpiç w szlachetne
grono Ekorycerzy. Warsztaty sà bezp∏atne. Program
„Planeta Energii” w prosty i przyst´pny sposób ∏àczy
nauk´ z zabawà, ale przede wszystkim edukuje naj-
m∏odszych. Jego g∏ównym celem jest rozpowszech-
nianie wiedzy o energii elektrycznej oraz kszta∏towanie
proekologicznych postaw wÊród najm∏odszych. Dzieci
dowiadujà si´ mi´dzy innymi, skàd bierze si´ pràd,
jak bezpiecznie i racjonalnie korzystaç z urzàdzeƒ elek-
trycznych oraz jak zachowywaç si´ w pobli˝u obiektów
energetycznych.

Oprócz wspomnianych grup, w Miejskiej Bibliotece
Publicznej dzia∏ajà tak˝e: cieszàca si´ ogromnà popu-
larnoÊcià Mamoteka, Klub Gier Niekomputerowych,
Klub Filmowy „Filmy na piàtki”, Dyskusyjny Klub Ksià˝-
ki pod patronatem Ksià˝nicy Kopernikaƒskiej. Nauczy-
ciele znajdà bogatà i ró˝norodnà w formy lekcje bi-
blioteczne. Trafiç mo˝na tu na wernisa˝ czy wieczór
z poezjà, nierzadko ubarwiony muzykà, sà prozdro-
wotne akcje badaniu s∏uchu i wzroku.

Po szczegó∏y oferty i naszych dzia∏aƒ zapra-
szamy na stron´ internetowà www.biblioteka.cie-
chocinek.pl.

         Lidia Wasilewska
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