
ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI luty 201423

Cisza w bibliotece - mit czy fakt?

   Ciekawi jesteÊcie, co dzia∏o si´ w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w styczniu i lutym?

Zaczn´ od tego, ˝e niedawno mia∏am ogromnà przy-
jemnoÊç goÊciç w Przedszkolu „Bajka” z teatrzykiem
Kamishibai. Magiczna skrzynka z bajkami zaczarowa∏a
dzieci tak, ˝e s∏ucha∏y opowieÊci z otwartymi buziami.
Mia∏am te˝ chwilk´, aby wypytaç dzieci o to, co czytaja
i co wolno w bibliotece. W odpowiedzi s∏ysza∏am jed-
nak to, czego nie wolno: biegaç. krzyczeç, jeÊç.. - Ha!
-  odpowiedzia∏am - nie w naszej ciechociƒskiej i mam
na to dowody!

Biegaç mo˝na by∏o podczas Âwiatowego Dnia Kota.
Z tej okazji w czytelni zabrzmia∏a bajka o Kocie w bu-
tach, czytana z podzia∏em na role przez Dyrektor Bi-
blioteki Mariol´ Ró˝aƒskà, Mateusza Zduniaka - zaprzy-
jaênionego animatora, Rafa∏a Bagdziƒskiego z Ko∏a
Teatralnego MCK i rodziców Weroniki. OpowieÊç zach-
wyci∏a najm∏odszych, podoba∏a si´ zw∏aszcza brawu-
rowo wykonana piosenka dwóch zajàczków. Potem
dzieci wykleja∏y bibu∏kowe kotki, odby∏y si´ wyÊcigi
w zwijaniu we∏ny w motek oraz picie mleczka z misecz-
ki. Dok∏adkom koƒca nie by∏o. Dzieƒ Kota to bardzo
udane zaj´cia w bibliotece! Dzi´kuj´ wszystkim „czyta-
czom”, dzieciom, mamom, tatom, dziadkowi - za Êmiech,
dzikà radoÊç i pozytywnà energi´ na dalsze dzia∏ania.
MyÊl´, ˝e stanie sie to naszà sta∏à corocznà imprezà!

Z kolei w styczniu ekipa z Piekarni Polkorn zaprosi∏a
dzieciaki z Mamoteki oraz Ekorycerzy na warsztaty
pieczenia chleba w pracowni znajdujàcej si´ w nowo
otwartym lokalu przy ul. Broniewskiego. Pod okiem
doÊwiadczonego piekarza - sympatycznego Pana Tomka
WiÊniewskiego dzieci przesz∏y kurs na „mini czeladnika”

i zg∏´bi∏y tajniki pracy piekarni. W kolorowym Bistro
na pi´trze odby∏a si´ degustacja literkowych wypieków
(przecie˝ przybyliÊmy z biblioteki!) oraz sk∏adanie eko-
pude∏ek pod okiem Pani Malwiny. By∏o gwarnie, we-
so∏o i pysznie przede wszystkim.

W miesiàcach styczniu i lutym krzyki s∏ychaç by∏o
u nas przez ca∏à sobot´, a to za sprawà m∏odzie˝y z Klu-
bu Gier Niekomputerowych. Du˝e emocje budzi∏y po-
lowania podczas sesji gier RPG oraz turnieje gier plan-
szowych. Z wielkà satysfakcjà mog´ oznajmiç, ˝e Klub
liczy ju˝ sobie 25 sta∏ych uczestników, a ciechociƒskie
grono mi∏oÊników fantastyki roÊnie!

Zapraszamy na zaj´cia Mamoteki we wtorki
o 17.00! Ekorycerze spotykaja si´ w Êrody o 17.00!
Klub Ludzi UÊmiechni´tych, czyli rozmowy o ksià-
˝kach odbywajà si´ w piàtki, a Klub Gier Niekom-
puterowych w soboty!

          Lidia Wasilewska

Klasyka fantasy! Magiczna opowieÊç o ch∏opcu, który przeby∏ dalekà drog´ i poko-
na∏ wiele przeszkód. Podró˝ zaczyna si´ na ma∏ej wyspie zwanej Gont, jednej z wielu
wysp nale˝àcych do Archipelagu. Ged, wtedy jeszcze noszàcy imi´ Dunny, odkrywa
w sobie ogromne pok∏ady magicznych umiej´tnoÊci, które pozwalajà mu cudem ura-
towaç jego wiosk´ od najazdu okrutnych Kargów. Wydarzenie to sprawia, ˝e dostaje
si´ on pod opiek´ maga Ogiona, jednak ten, widzàc w nim ogromny potencja∏, ale
te˝ i lekkomyÊlnoÊç oraz zapalczywoÊç, wysy∏a go na wysp´ Roke. W tamtejszej szkole
magii ch∏opak b´dzie móg∏ rozwinàç swój talent magiczny i poznaç prawa, jakie rzà-
dzà ca∏ym Êwiatem. Wszystko przebiega∏o spokojnie, jednak do czasu. W wyniku g∏u-
poty ch∏opak nierozwa˝nym czynem uwalnia okrutnà i niebezpiecznà istot´, która
nie spocznie, póki go nie zniszczy. Od tego momentu rozpoczyna si´ niezwyk∏a pod-
ró˝ Geda, wyprawa pe∏na niesamowitych przygód, które zmienià go i ukszta∏tujà.

Ursula Le Giuin to Tolkien w spódnicy. Nie wierzycie? Przekonajcie si´ sami.
Lidia Wasilewska

„Czarnoksi´˝nik z archipelagu”
Ursula Le Guin
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Zaj´cia z pieczenia chleba w piekarni Polkorn.
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