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Piraci zaatakowali w Ciechocinku

Z najnowszych doniesieƒ wiadomo, ̋ e herszt bandy
podst´pkiem, pod pozorem poszukiwania przygód,
zwerbowa∏ za∏og´, poÊród kandydatów przeprowadzi∏
testy sprawnoÊciowe, aby wy∏oniç najlepszych. Ka˝dy,
kto przeszed∏ pozytywnie test, otrzyma∏ honorowà
blizn´ na policzku.

Z przygotowanych wczeÊniej pude∏ i taÊmy malars-
kiej m∏odzi piraci zbudowali wspólnie z mamami ∏ódê,
na szczycie której osadzili pirackà bander´ i pod pre-
tekstem odnalezienia skarbu zaznaczonego na mapie
znalezionej w butelce, dokonali nikczemnego zamachu
w czytelni.

Z okrzykiem: „Bójcie si´ Szczury Làdowe! Jeƒców
nie bierzemy!” dokonano ostrza∏u kulami armatnimi
na bezbronne, czytajàce kobiecà pras´ matki, szukajàce
spokojnego azylu w bibliotece.

Dzielnym Paniom uda∏o si´ jednak odeprzeç atak.
Piraci-rozbitkowie znaleêli si´ na tratwie, dop∏yn´li
jednak do wyspy skarbów i odnaleêli skrzyni´ pe∏nà
cudów. Ukryte by∏o tam dwadzieÊcia obficie zdobionych
diamentami z∏otych koron! Piraci rozdzielili pomi´dzy
sobà ∏up i rozpiechrzli si´ w ró˝ne strony Êwiata. Ran-
kiem okaza∏o si´, ˝e sprytnie zatarli Êlady swojej przes-
t´pczej dzia∏alnoÊci, poniewa˝ ekipa zabezpieczajàca
niczego nie znalaz∏a.

Ciechociƒscy bywalcy biblioteki bojà si´ o swoje
bezpieczeƒstwo. Nieuchwytna dotàd banda piratów
mo˝e zaatakowaç przecie˝ ponownie.

Dyrektor MBP w Ciechocinku Mariola Ró˝aƒska
zapewnia jednak, ˝e  ju˝ podj´∏a kroki zwi´kszajàce
bezpieczeƒstwo czytelników: „Personel biblioteki zosta∏
przeszkolony w zakresie obrony ksià˝ek i czytelników
w przypadku kolejnego ataku. Odtwarzamy w∏aÊnie
film z monitoringu w celu ustalenia, kto dzia∏a∏ w ban-
dzie, identyfikowane sà karty najbardziej podejrza-
nych czytelników w dziale dzieci´co-m∏odzie˝owym
i od dnia dzisiejszego wprowadzony zostaje ca∏kowity
i nieodwo∏alny zakaz wnoszenia kul armatnich na te-
ren biblioteki.”

MyÊl´, ˝e po tym doÊwiadczeniu bywalcy bibliote-
ki moga odetchnàç z ulgà. Poszukiwania nadal trwaja
i miejmy nadziej´, ˝e uda si´ uchwyciç pirackà band´.

Dziennikarskie Êledztwo na miejscu zdarzenia prze-
prowadzi∏a dla Paƒstwa -

          Lidia Wasilewska

„Znaki szczególne” to prywatny zapis dorastania w czasie demokratycznych prze-
mian. Osobista i poruszajàca historia do rodzinnego czytania. Wspó∏czesna Pols-
ka uj´ta w autobiograficznej opowieÊci trzydziestolatki, która razem z rówieÊnikami
prze˝ywa∏a zachwyty i rozczarowania nowà rzeczywistoÊcià.

Ukszta∏towani w okresie gwa∏townych przemian i entuzjastycznej atmosferze wol-
noÊci, stworzyli ró˝norodne pokolenie. Autorka, jak wszystkie dzieci transformacji,
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18 marca 2014 r. o godz 17.15 mia∏ miejsce atak na  grup´ matek z bibliotecznego Klubu Rodzin-
nego „Mamoteka” przebywajacych w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. ˚elaznej 5.


