
ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI sierpieƒ 2014 22

Sezon ogórkowy

Tegoroczne upa∏y sprawi∏y, ˝e nasza aktywnoÊç
fizyczna spad∏a, a wszystko p∏yn´∏o powolutku i spo-
kojnie, oszcz´dzajàc naszà cennà energi´. Aktywne
sp´dzanie czasu zaobserwowa∏am tylko nad skàpanà
w cieniu drzew jeziornà wodà, gdzie spragnieni ch∏odu
urlopowicze stadnie gromadzili si´ na pla˝y. Na miejs-
kich ulicach s∏ychaç by∏o t´sknot´ za deszczem, narze-
kania na zbyt wysokà temperatur´ i bezwietrznà aur´.

A ja mówi´ tak: pogoda zawsze sprzyja czytaniu -
gdy jest za goràco, aby cokolwiek robiç w ogródku -
mo˝na poczytaç. Kiedy padajà deszcze i wieje wiatr,
zamiast na spacer, mo˝na poczytaç. A kiedy s∏onko
przyjemnie grzeje, mo˝na wyjÊç na spacer i poczytaç.

Wbrew informacjom wyczytanym w gazetach bàdê
zas∏yszanych w radio na temat z∏ego stanu czytelnictwa
w polskim spo∏eczeƒstwie, w naszej bibliotece obserwu-
j´ jednak wzrost liczby czytelników - zarówno w cz´Êci
dzieci´cej, jak i wÊród pe∏noletnich mieszkaƒców Cie-
chocinka. Powoli, spokojnie i miarowo wzrasta liczba
wypo˝yczeƒ, u˝ytkowników, komputerów i korzystajà-
cych z czytelni prasy bywalców. Wzrasta liczba ksià˝ek,
ba - rega∏ów nawet! i uÊmiechni´tych klientów naszej
instytucji. Jak ktoÊ nie wierzy, niech zajrzy do nas!

Co czytamy w te wakacje? Wszelkie bestsellery, ta-
kie jak: „Pi´çdziesiàt Twarzy Greya”, „Igrzyska Êmierci”,
skandynawskie krymina∏y (w tym roku najgor´tsze
nazwisko to Nesbo/), ale te˝ i polskich autorów - Kra-
jewski, Wroƒski, åwiek, Pilipiuk czy Komuda. Literatur´
wspomnieniowà: „Towarzyszk´ Panienk´” Moniki Ja-
ruzelskiej bàdê biografi´ Anny German. Serca czytelni-
ków zdobywa proza Alice Munro oraz powieÊci Anny
Ficner-Ogonowskiej. Spore grono mi∏oÊników fanta-
styki ustawi∏o si´ w kolejk´ po „Metro 2033” i dalsze
cz´Êci tego˝ uniwersum czy kultowà ju˝ sag´ „Gra o
Tron”. Cz´sto si´gamy te˝ po reporta˝e, które prze˝y-
wajà swój renesans. Ju˝ nie tylko Ryszard KapuÊciƒski,
ale Mariusz Szczygie∏, Andrzej Stasiuk i Jacek Hugo-
Bader - to mistrzowie w tym gatunku.

WÊród m∏odzie˝y najcz´Êciej odk∏adane dla czytel-
ników to cykl „Miasto KoÊci” Casandry Cleare, ksià˝ki
Federico Moccia czy Marty Fox. WÊród dzieci´cych
ksià˝ek hitem sta∏ si´ „Pan Pierdzio∏ka”, zbiór podwór-
kowych wierszyków, rymowanek i powtarzanek. Mo˝-
na si´ przy niej bawiç, Êmiaç i wspominaç. W∏aÊnie:
kto pami´ta takà przyÊpiewk´ - „Wpad∏ pies do kuchni,
i porwa∏ mi´sa çwierç...”.

Dzieci ch´tnie te˝ si´gajà po seri´ opowiadajàcà
przygody ró˝nych zwierzàtek - kotków czy piesków
napisanych przez Holly Webb. Dla psotnic podwór-
kowych nie zabrak∏o przygód Zuêki Zo∏zik, a dla ch∏o-
paków „Dzienniki cwaniaczka” i „Koszmarny Karo-
lek” dostarczy∏y wiele powodów do Êmiechu. Zresztà
i ch∏opcy i dziewczyny wymieniali si´ ksià˝kami. Przy-
gody Basi, Zizi czy Miko∏ajka czytajà i kochajà przecie˝
wszyscy.

Jak podaje s∏ownik j´zyka polskiego PWN: sezon
ogórkowy to okres letniego zastoju w ˝yciu kultu-
ralnym. JeÊli to oznacza, ˝e mamy wi´cej czasu na czy-
tanie, to ja ju˝ t´skni´ za kolejnym sezonem ogórko-
wym.

          Lidia Wasilewska

Kiedy Colton Burpo cudem wyzdrowia∏ po nag∏ej operacji wyci´cia wyrostka
robaczkowego, jego rodzina nie posiada∏a si´ z radoÊci. Nie spodziewa∏a si´ jednak,
˝e w ciàgu nast´pnych kilku miesi´cy us∏yszy pi´knà i wyjàtkowà histori´ o podró˝y
ma∏ego ch∏opca do nieba i z powrotem.

Niespe∏na czteroletni Colton oznajmi∏ rodzicom, ˝e opuÊci∏ swoje cia∏o podczas
zabiegu, wiarygodnie opisujàc, co jego rodzice robili, gdy on le˝a∏ na stole operacyjnym.
Opowiada∏ o wizycie w niebie i przekazywa∏ historie ludzi, z którymi spotka∏ si´

Todd Burbo, Lynn Vincent
„Niebo istnieje...Naprawd´!”
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