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Trzepak...

Czy nie warto sobie zadaç pytania: czy to faktycz-
nie Êwiat jest inny? Czy czasem nie kupiliÊmy w∏aÊnie
naszemu pi´ciolatkowi nowiutkiego tableta czy ko-
mórki - bo wszyscy ju˝ majà?
       Uwaga - to dopiero poczàtek listy gad˝etów:
Smartphone, Xbox, iPhone, iPad, najnowszy model
konsoli. Nawet jeÊli osobiÊcie tego nie zrobimy, to
pewnie rodzina uraczy takim prezentem przy najbli˝-
szej okazji nasze dziecko albo oszcz´dnoÊci w skarbon-
ce nasza pociecha przeznaczy na zakup elektronicz-
nego gad˝etu.
      Cz´sto wydaje nam si´ atrakcyjne i wygodne po-
sadziç dziecko przed komputerem albo przed „plaz-
mà” serwujàcà bajki od rana do wieczora. Cisza w do-
mu, cisza pod blokiem, pustki na podwórku - oto
efekt, a raczej wierzcho∏ek góry lodowej - coÊ co widzi-
my go∏ym okiem. Co pod tym?
   Brak czasu, chroniczne, permanentne przem´czenie
rodziców doprowadza do tego , ˝e wychowujemy  ma-
∏ych dr Hausów - inteligentnych, bystrych, ale zamkni´-
tych w sobie, niepotrafiàcych nawiàzaç kontaktów
z ludêmi, z ogromnym poczuciem pustki i ̋ aden gad˝et
nigdy tego nie zastàpi - naszej uwagi i czasu sp´dzonego
razem.
     Stop! Wyrzuçmy ze s∏ownika stwierdzenie „dla
Êwi´tego spokoju”, poszukajmy zaj´cia, które pozwoli
nam weso∏o, a przede wszystkim wspólnie - rodzinnie
sp´dziç czas.
     Ja oczywiÊcie polecam g∏oÊne czytanie, zabaw´
w przeró˝ne  teatrzyki albo chocia˝by zabaw´ w chowa-
nego, przecie˝ mamy takie pi´kne parki w Ciechocin-

ku. Zapraszam oczywiÊcie te˝ we wtorki do Mamoteki,
która jest kopalnià pomys∏ów na wspólne sp´dzenie
czasu, a tak˝e pozwala dzieciom razem si´ twórczo
bawiç. Zdarza si´, ˝e po zaj´ciach wychodzimy gran-
dà na spacer. Wtedy dzieci ∏owià Êlimakli w ka∏u˝ach,
bawià si´ w berka albo wiszà na barierkach przed bi-
bliotekà.
      Na wczorajszych zaj´ciach z ekoanimatorkà zro-
biliÊmy Êwietne przyborniki - sówki (mo˝na obejrzeç
je w bibliotece), mieliÊmy sympatycznà sesj´ zdj´ciowà
z panem Krzysztofem Ga∏àzkà - efekty na naszej stronie
internetowej.

A  kto pami´ta baÊƒ „O czterech muzykantach
z Bremy? My  stworzyliÊmy w∏asnà, niepowtarzalnie
magicznie fantastycznà wie˝´ oraz wys∏uchaliÊmy utwo-
ru muzycznego „Czterej muzykanci z Bremy” z p∏yty
Jaros∏awa Kordaczuka, co by∏o inspiracjà do wykona-
nia improwizowanego koncertu. Z dumà oÊwiadczam,
˝e nie posz∏o nam gorzej ni˝ bohaterom bajki braci
Grimm - wystraszyliÊmy wszystkich bywalców czytelni.
      Pod koniec czerwca toruƒska fundacja Win-Win
zaprasza do naszej biblioteki na spotkanie z Królikiem
Teodorem, zaj´cia autorskie w formie warsztatów ru-
chowo-j´zykowo-plastycznych, oczywiÊcie g∏oÊne czy-
tanie i kawa∏ek ciasta marchewkowego. Warsztaty sà
bezp∏atne (ciasto tak˝e), dlatego zach´camy do zapisy-
wania si´, aby dla nikogo nie brak∏o. Naprawd´ warto!
Szczególy w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ˚e-
laznej 5, tel. 54 283 44 12.

        Lidia Wasilewska

Z ostatniej chwili: Szprotawa, Ciechocinek, Kraków,
Miechów, Poznaƒ, Bia∏ystok, ˚agaƒ, Bydgoszcz, El-
blàg, Olkusz - te miejscowoÊci otrzyma∏y w konkursie
na facebooku najwi´kszà liczb´ g∏osów i do nich Loesje
wyÊle wlepki. Dzi´kuj´ wszystkim g∏osujàcym na Cie-
chocinek!
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Informujemy,
˝e osoby zainteresowane archiwalnymi numerami

Gazety Samorzàdu Lokalnego
„Zdrój Ciechociƒski” mogà otrzymaç je bezp∏atnie

w Urz´dzie Miejskim w Ciechocinku,
przy ul. Kopernika 19 (pokój nr 22)

od poniedzia∏ku do piàtku
w godz. 7.30 - 15.30.

     Cz´sto s∏yszymy, ˝e dzisiejsze dzieci chowane sà inaczej, w innym Êwiecie. Mówimy: „bo my to
godzinami wisieliÊmy na trzepaku”, „po lekcjach szybko rzuca∏am tornister, jad∏am obiad i lecia∏am
na podwórko do kole˝anek”. Dziç podwórka Êwiecà pustkami, czasem tylko na orliku czy w sali
sportowej spotykajà si´ dzieci, aby wspólnie pograç nie wirtualnà a skórzanà  pi∏kà.
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