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Ach te mamy...

W Mamotece - Mamy sà cichymi uczestnikami zaj´ç,
zawsze! Sà te˝ animatorkami i opiekunkami. Znamy
te mamy: Malwink´ - energetycznà i rozeÊmianà eko-
animatork´, Monik´ - spokojnà, cierpliwà i ciep∏a Panià
od arteterapii, ¸ucj´ z bankiem pomys∏ów co tu robiç,
aby dzieci ciekawie si´ bawi∏y. By∏a u nas mama Beata
- logopedka, mama, lubiàca kuchni´ - Ewa, mama Asia
- od angielskich obyczajów, mama Ania od zabaw z j´-
zykiem polskim...

Czasem goÊcimy mamy, które przyje˝dzajà do Cie-
chocinka z wizytà.
    Niedawno w ramach zaj´ç w Mamotece odbywa∏y
si´ warsztaty chustowania, które prowadzi∏a u nas Ve-
nia - mama Marta. Pokaza∏a mamom techniki noszenia
dziecka w chuÊcie, ale przede wszystkim opowiedzia-
∏a o tym, dlaczego chustowanie jest warte zachodu.
Czym mo˝e byç chusta? To bardzo przydatny, pi´knym,
wzorzysty, d∏ugi kawa∏ek materia∏u, który daje rodzi-
cowi i maluszkowi noszonemu wiele korzyÊci! Wiele
informacji na ten temat znajdziemy na jej stronie inter-
netowej. Dla mnie to przede wszystkim bliskoÊç i cie-
p∏o, jakie mo˝emy daç naszemu maluszkowi. Tak wa-
˝ne, jak wa˝ne jest poczucie bezpieczeƒstwa. Dla ro-
dzica to wolne r´ce, ale tak˝e poczucie,˝e dzieciàtko
jest przy nas.
    Innym fascynujàcym wydarzeniem na naszych za-
j´ciach by∏a wizyta pisarki Marii Szczodrowskiej. Marysia
wraz ze swoimi przyjació∏mi z toruƒskiej Fundacji
Win-Win poprowadzili Êwietne warsztaty. Najpierw
najm∏odsi mi∏oÊnicy ksià˝ek dowiedzieli si´, jak po-
wsta∏a niezwyk∏a opowieÊç o Teodorze, nast´pnie
mogli sami stworzyç swoje zwierzàtka w formie ma-

sek z filcu, wcieliç si´ w nie i pobyç chwilk´ wymyÊlo-
nym przez siebie bohaterem. Potem odby∏a si´ niezwy-
k∏a sesja zdj´ciowa. Zdj´cia wychodzi∏y z zaczarowa-
nego aparatu niemal natychmiast. Po chuchni´ciu
na bia∏à kartk´ uwidacznia∏ si´ zapamietany przez
maszyn´ obraz. A co o samej ksià˝ce? Maria Szczodro-
wska na swoim blogu pisze: Ka˝dy element „Teodo-
ra” jest przemyÊlany. Papier ma odpowiednià gruboÊç
i faktur´, a fronty nieprzypadkowe kolory i kszta∏ty.
Ok∏adk´, z charakterystycznym okràg∏ym wykrojni-
kiem, obleczono tkaninà introligatorskà, a fotografie
wykonano Êrednio formatowym mieszkowym apa-
ratem analogowym z po∏. XX wieku. Ka˝de ze zdj´ç
jest osobnym dzie∏em sztuki. WartoÊç artystycznà
ksià˝ki podkreÊlajà równie˝ zastosowane uszlachet-
nienia. W ksià˝ce spotykamy rozk∏adówki wzboga-
cone dodatkowà stronà - folià z nadrukowanym de-
talem dope∏niajàcym ilustracj´ oraz zdobienia
p∏atkami paz∏otka, które wkleiliÊmy r´cznie w ka˝dy
z 1000 egzemplarzy ksià˝ki.
     Z autorki bije pasja i miloÊç do tego, co tworzy.
Doskonale widaç to na przyk∏adzie jej ksià˝ek. "Teodor",
autorski debiut, dopracowano w ka˝dym szczególe.
Historia samego tytu∏owego króliczka jest bardzo
wa˝na. Pod pokrywkà na pozór prostej, zrozumia∏ej
dla m∏odszych dzieci historyjki króliczka odkrywamy
dzieci´ce l´ki, t´sknot´, ale równie˝ mi∏oÊç i ciekawoÊç,
z jakà dziecko podchodzi do Êwiata. Ja ksià˝k´ uwiel-
biam, a w szczególnoÊci audiobook, na którym znaj-
dziemy cudne, skomponowane przez Micha∏a Jacaszka
dêwi´ki!

Mama - s∏owo na pozór proste, a nie do zdefinio-
wania!

              Lidia Wasilewska
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    Mama - bez wàtpienia to ma∏e s∏owo niesie ze sobà tak wiele skojarzeƒ - mi∏oÊç, ciep∏o, cierpli-
woÊç. Kojarzy si´ z troskà, domem, czasem z t´sknotà, czasem z obowiàzkiem. Ponadto bycie
mamà to wyzwanie - zadanie, jakie chcemy wykonaç jak najlepiej. Czasem jest to bardzo trudne,
dlatego kobiety - matki, pomagajà sobie nawzajem, doradzajà sobie i wspierajà si´ w trudnych
momentach.

fot. nades∏ane

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.
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„Syn”, ksià˝ka Jo Nesbo/ - norweskiego specjalisty od mocnych wra˝eƒ,
trafi∏a ju˝ na szczyty list bestsellerów w Norwegii, Danii, Wielkiej Brytanii
i USA. Zbiera entuzjastyczne opinie czytelników i krytyków, tak˝e w pol-
skich mediach - na ∏amach „Newsweeka” zosta∏a opisana jako „genialnie
skonstruowany krymina∏ i zarazem przewrotny moralitet”. PowieÊç opo-
wiada o Sonnym Lofthusie, który odsiaduje wyrok w najlepiej strze˝onym
wi´zieniu Oslo. Pewnego dnia jeden z wi´êniów opowiada mu histori´,
która ca∏kowicie odmieni jego ˝ycie…

Sonny odsiaduje wyrok w wi´zieniu w Oslo. Jest znany z cierpliwe-
go wys∏uchiwania zwierzeƒ wspó∏wi´êniów. Chodzà pog∏oski, ˝e na ich
podstawie przyznaje si´ do zbrodni pope∏nionych przez innych. Jest
zdruzgotany, gdy jego ojciec, zas∏u˝ony policjant, zostaje oskar˝ony
o korupcj´ i pope∏nia samobójstwo. Ale czy na pewno m´˝czyzna zgi-
nà∏ z w∏asnej r´ki? Sonny b´dzie dà˝y∏ do ujawnienia prawdy za wszelkà
cen´.

    Lidia Wasilewska (êród∏o: Wydawnictwo DolnoÊlàskie 2014)

Jo Nesbo/ „Syn”
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