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Biblioteka, wrzesieƒ, start!

Oferta dla czytelników Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Ciechocinku od wrzeÊnia nie uleg-
∏a znacznym zmianom.

Posiadamy bogaty ksi´gozbiór, a dzi´ki programowi
Biblioteki Narodowej „Zakup nowoÊci dla bibliotek”
i ofiarnoÊci  w∏adz naszego miasta mo˝emy zapropo-
nowaç  Paƒstwu goràce premiery ksià˝kowe. Do tego
do∏àczamy podzi´kowania dla naszych czytelników,
którzy cz´sto obdarowujà nas wartoÊciowymi ksià˝kami.
    W pierwszy piàtek paêdziernika zapraszamy na Dy-
skusyjny Klub Ksia˝ki o godzinie 17.00. Spotkania od-
bywaç si´ b´dà raz w miesiàcu. Nowym przedsi´wzi´-
ciem b´dzie Klub Filmowy, gdzie w drugi i czwarty
piàtek miesiàca o 16.00 b´dà odbywaç si´ projekcje
dobrych filmów.

Miniseanse b´dà mia∏y miejsce w salce bibliotecznej

na nieco mniejszym ekranie ni˝ w kinie, ale postaramy
si´ zrekompensowaç to, puszczajàc filmy, które mi∏o
wspominamy.

Uniwersytet dla Aktywnych zaprasza równie˝ do
Saloniku Literackiego.

W ofercie dla m∏odzie˝y zapraszamy do Klubu Gier
Niekomputerowych, który cieszy si´ coraz wi´kszym
zainteresowaniem. W ramach Klubu odbywajà si´ no-
cne sesje RPG (gier fabularnych) dwa razy w miesiàcu.
Systemy, w które gramy to Warhammer, Dzikie Pola,
Deadlands, Zew Ctuhlu, Neuroshima oraz Legenda
Pi´ciu Kr´gów. Sesje przeznaczone sà raczej dla osób
w wieku 16+, m∏odszych mi∏oÊników fantastyki zapra-
szamy w soboty o godzinie 13.00 równie˝ co dwa ty-
godnie.

W bibliotece znajdà paƒstwo równie˝ gry planszo-
we, takie jak: Hobbit, Carcassone, Kolejka czy Mali Po-
wstaƒcy, gry karciane: ¸owcy Smoków i K∏amcianka
oparta na prozie Jakuba åwieka.Sà te˝ oczywiÊcie sza-
chy.

Dzieci w wieku przedszkolnym niezmiennie spo-
tykajà si´ w Mamotece we wtorkowe popo∏udnia. Za-
praszamy na Arteterapie prowadzonà przez  Monik´
Kofel-Dudziak, Ekoanimacje Malwiny Gadziemskiej
i zaj´cia zainspirowane literaturà dzieci´cà.

Ekorycerze to propozycja dla szkolniaków. Dzieki
programowi przygotowanemu przez Energ´, w jakim
biarà udzia∏, zrealizowany b´dzie cykl spotkaƒ „Planeta
Energii”. Jest to wspania∏a okazja do zabawy i nauki
o energii elektrycznej.

W ofercie lekcji bibliotecznych pojawi∏y si´ te˝ no-
we propozycje: Podró˝ po Maroku lub Meksyku, by
poznaç inne kultury, problemy emigracji czy lekcja
o patriotyzmie dla najm∏odszych.

Bardzo ciesz´ si´  na spotkania z Wami i zapraszam
serdecznie do biblioteki!

          Lidia Wasilewska

W ho∏dzie mi∏oÊci…
4 wrzeÊnia w murach Miejskiej Biblioteki Pu-

blicznej w Ciechocinku odby∏o si´ spotkanie po-
etycko-muzyczne.

      Tematykà tego kulturalnego popo∏udnia by∏a mi-
∏oÊç. Organizatorka i prowadzàca spotkanie Jolanta
K´pczyƒska przywita∏a zebranych Hymnem o mi∏oÊci,
po czym zdradzi∏a, komu dedykuje wydarzenie: Mam
wielki zaszczyt, gdy˝ to poetycko-muzyczne spotkanie
dedykuj´ niezwyk∏ej osobie. Jest ona wyjàtkowa. Jej
osobowoÊç mnie oczarowa∏a. SzlachetnoÊç, jaka bije

z jej wn´trza, w naszych czasach jest rzadkoÊcià. Dla
mnie jest wzorem do naÊladowania pod ka˝dym
wzgl´dem. A jest to Pani Klara Drobniewska. Przewod-
nicza Saloniku Literackiego przy Uniwersytecie dla
Aktywnych niestety nie mog∏a wziàç udzia∏u w wydarze-
niu, zatrzyma∏y jà obowiàzki s∏u˝bowe.

Podczas spotkania recytowano wiersze, odby∏y si´
tak˝e wspólne Êpiewy. Wszystkie utwory opowiada∏y
oczywiÊcie o mi∏oÊci. Recytowali i Êpiewali: Jolanta
K´pczyƒska, Marzena i Waldemar Gmiƒscy, Wanda
Rosiƒska, Jerzy Sobierajski, Stanis∏aw Wodyƒski, Zofia
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Czas koncertów przy fontannie
- podsumowanie sezonu

W tym roku mieszkaƒcy oraz przyjezdni mieli okazj´
wys∏uchaç:

- ballad rosyjsko-cygaƒskich W∏odzimierza Votki,
które artysta zagra∏ 11 maja, 22 czerwca, 3 sierpnia
i 17 sierpnia;

- koncertów akordeonowych Paw∏a Soboty, które
odbywa∏y si´ 1 czerwca, 13 lipca oraz 14 wrzeÊnia;

- przebojów muzyki operowej i operetkowej w wy-
konaniu Andrzeja „Kuby” Kubackiego, które
wybrzmia∏y: 8 czerwca, 20 lipca, a tak˝e 7 wrzeÊnia;

- Veronici Ferezy - laureatki festiwali polskich i
zagranicznych, która 4 maja, 27 lipca oraz 24 sierpnia
prezentowa∏a utwory Edith Piaf i Charlesa Aznavoura;

- romanse cygaƒsko-rosyjskie w wykonaniu Lizy:
25 maja, 6 lipca, 10 sierpnia i 21 wrzeÊnia;

- koncertów muzyki w∏oskiej w wykonaniu Guya
Crucillo: 15 i 29 czerwca, a tak˝e 31 sierpnia.

Poniewa˝ w tym roku pogoda dopisywa∏a i wi´k-
szoÊci koncertów towarzyszy∏o pi´kne s∏oƒce, w nie-
dzielne popo∏udnia przy fontannie spotkaç mo˝na by-
∏o wielu mi∏oÊników muzyki, którzy nierzadko Êpiewali,
a nawet taƒczyli razem z artystami.

      Red.

By∏ bardem i najemnikiem, na którego kolanach umar∏ krasnoludzki król. W ta-
jemniczych okolicznoÊciach odziedziczy∏ Ksi´g´ Czarów, Kryszta∏owà Kul´ oraz ró˝-
d˝k´. Obwo∏a∏ si´ magiem, a wkrótce zosta∏ najs∏ynniejszym czarodziejem znanego
Êwiata. Zbiór opowiadaƒ o Arivaldzie z Wybrze˝a - cz∏owieku inteligentnym, silnym
i sprawiedliwym. W zmieniajàcym si´ jak kalejdoskop Êwiecie on niezmiennie po-
zostaje kimÊ, na kogo mo˝na liczyç. Chocia˝ czasami musi dokonywaç arcytrudnych
wyborów moralnych.

      L. Wasilewska (êród∏o opisu: http://fabrykaslow.com.pl/)

Jacek Piekara
„Ani s∏owa prawdy”

Raczy∏∏o, Gra˝yna Wieczorek, Hanna B∏a˝ejczyk, To-

masz Wojewoda, Anna Przekwas, Bogumi∏a Hausner,
Irena Go∏´biewska - g∏ównie studenci Uniwersytetu
dla Aktywnych, którzy mimo i˝ jeszcze nie rozpoczà∏
si´ rok akademicki, nie pró˝nujà. Zgromadzona pu-
blicznoÊç mia∏a okazj´ w mi∏ej atmosferze wys∏uchaç
znanych i lubianych wierszy i piosenek, tak˝e autorstwa
ciechociƒskich artystów, w tym samych recytujàcych.
Organizatorka dzi´kowa∏a tak˝e osobom, które wspó∏-
tworzà UdA - Prezes Gra˝ynie Ochociƒskiej, re˝yserowi
kabaretu Igorowi Che∏miniakowi. Pojawi∏y si´ równie˝
bardziej osobiste dedykacje, dla bliskich.

Czar poezji i muzyki wprawi∏ goÊci w zadum´
i pewnie nak∏oni∏ do niejednej refleksji. Spotkanie
zakoƒczy∏y wspólne Êpiewy.       Red.
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TO POLECAM

Ju˝ od trzech lat w sezonie wiosna-lato przy ciechociƒskiej fontannie na Parterach Hellwiga
odbywajà si´ plenerowe koncerty, których organizatorem jest Urzàd Miejski w Ciechocinku.

fot. W. Rosiƒska


