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RozmaitoÊci biblioteczne

S∏owo „Czarnobyl” wywo∏uje okreÊlone skojarzenia. Niejednego przyprawia o szybsze bicie serca, zawrót
g∏owy, dr˝enie d∏oni. Dla ka˝dego Czarnobyl ∏àczy si´ z katastrofà reaktora atomowego, która mia∏a miejsce
w 1986 roku, ale ka˝dy z nas pami´ta ten czas inaczej. Jedni byli naocznymi Êwiadkami wydarzeƒ na Ukrainie,
inni dowiedzieli si´ o tym z opowiadaƒ rodziców. Jedni z nas byli ju˝ wtedy doros∏ymi ludêmi, inni dzieçmi
czy nastolatkami, jeszcze inni rodzili si´ w 1986 roku i w kolejnych latach po katastrofie.

Francesco M. Cataluccio „Czarnobyl”
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TO POLECAM

Styczeƒ to ca∏kiem goràcy miesiàc w bibliotece.

Po próbie podsumowaƒ i wyliczeƒ statystycznych,
analizie - co by∏o dobre, a co mo˝na zrobiç inaczej,
trudno powiedzieç, ˝e czekamy do wiosny… Dzieje
si´ u nas wiele. Co tydzieƒ Mamoteka bawi si´ we
wtorek, Ekorycerze spotykajà si´ na Planecie Energii
w poniedzia∏kowe popo∏udnia, piàtki nale˝à do star-
szych u˝ytkowników biblioteki - Saloniku Literackie-
go w ramach Uniwersytetu Dla Aktywnych oraz Dy-
skusyjnego Klubu Ksià˝ki i Klubu filmowego.

W styczniu Mamotekowcy przeszli kurs dokarmiania
ptaków zimà. Czy dawaç im parówki? A mo˝e czekola-
d´? Jasne, ˝e nie - na specjalnych warsztatach kulinar-
nych przygotowaliÊmy smaczne jedzonko dla skrzydla-
tych mieszkaƒców naszego miasta.

Warsztaty na Planecie Energii toczy∏y si´ wokó∏ za-
sad bezpiecznego korzystaniamz pràdu i urzàdzeƒ
elektrycznych codziennego u˝ytku. RozmawialiÊmy
o zagro˝eniach zwiàzanych z pràdem elektrycznym.
DowiedzieliÊmy si´, co to sà bezpieczniki, wyszukaliÊmy
je w bibliotece i zobaczyliÊmy co z nimi zrobiç, kiedy
przydarzy si´ wypadek pora˝enia pràdem. Odby∏ si´
tak˝e kurs pierwszej pomocy. Na koniec karnawa∏owa
nutka – Ekorycerki zrobi∏y karnawa∏owe korony, wyto-
pi∏y Êwiece z pszczelego wosku, a ostatnio zdobi∏y
ekokartki na Dzieƒ Babci i Dziadka. Warsztaty poprowa-

dzi∏a Ekoanimator Malwina Gadziemska.
„Zabawny Ptaszek” Jennifer Yerks - ta ksià˝eczka

pow´drowa∏a ze mnà w styczniu do przedszkolaków.
Ksià˝eczka oczarowa∏a dzieci przede wszystkim ciekawà
szatà graficznà i prostotà, z jakà zosta∏a napisana. Pod-
czas zaj´ç dzieci obejrza∏y zdj´cia zwierzàtek wyst´pu-
jàcych w Polsce, które sprytnie potrafià si´ kamuflo-
waç w momencie zagro˝enia - zielone ˝abki czy ma∏e
sarenki ukrywajàce si´ w trawie przed niebezpieczeƒ-
stwem. W ksià˝eczce Niewidzialny Ptaszek p∏acze, od-
rzucony przez przyjació∏ z powodu swojej niewidzial-
noÊci, ale gdy zostaje zaatakowany przez lisa odkrywa,
˝e to w∏aÊnie ona pozwala, aby czu∏ si´ bezpieczny.
Swój „mankament” postanawia wykorzystaç do ratowa-
nia przyjació∏ w sytuacji zagro˝enia. WyjàtkowoÊç ka˝-
dego z nas pokaza∏y prace plastyczne - ptaszki, jakie
dzieci zrobi∏y w cz´Êci warsztatowej - ka˝dy by∏ inny,
ka˝dy kolorowy i wyjàtkowy. A naszym niepozornym
bohaterem podczas zaj´ç zaopiekowa∏o si´ Stowarzy-
szenie „Ptaki Polskie”.

Dzi´kuj´ Paniom przedszkolankom za zaproszenie,
a dzieciom za wspólny, mile sp´dzony czas. Zach´cam
do wypo˝yczenia ksià˝eczki w naszej bibliotece.

14 lutego zapraszamy na Kiermasz Walentyn-
kowy. Na kiermaszu pojawià si´ na pewno:

- kwiatowe stoisko, bo my kobiety kochamy kwiaty,
a Walentynki bez kwiatów to nie to, Panowie!,

- Stowarzyszenie Ptaki Polskie wraz z pi´knà szkla-
nà i filcowà bi˝uterià, bo jak tu nie obdarowaç swo-
jej ukochanej Maryli czy Konstantego drobiazgiem
od serca…,

- b´dà walentynkowe lizaki i ciasteczka za zu˝yte
baterie, które nam przyniesiecie,

- „Randka w ciemno” z ksià˝kà dla osób lubiàcych
niespodzianki.

Zapraszamy!
Zaglàdajcie równie˝ na naszà stron´ internetowà

www.biblioteka.ciechocinek.pl , a pomys∏ów na sp´dze-
nie wolnego czasu Wam nie zabraknie.

          Lidia Wasilewska

fot. nades∏ane



29 stycznia, godz. 19:00, 30 stycznia, godz. 19:00
- „Exodus: Bogowie i królowie” - dramat, prod. USA,
Hiszpania, Wlk. Brytania, czas projekcji 2,22;

6 lutego, godz. 19:00, 7 lutego, godz. 16:00  - „Carte

Blanche” - dramat, prod. Polska, czas projekcji 1,46,
od 15 lat;

9 lutego, godz. 19:00, 10 lutego, godz. 19:00  - „Gra

tajemnic” - biograficzny, dramat, prod. USA, czas pro-
jekcji 1,53, od 15 lat;

15 lutego, godz. 16:00, 16 lutego, godz. 16:00  -
„Pingwiny z Madagaskaru” - animacja, familijny,
komedia, przygodowy, prod. USA, czas projekcji 1,32,
b/o;

15 lutego, godz. 19:00, 16 lutego, godz. 19:00 i 17
lutego, godz. 16:00  - „Ziarno prawdy” - thriller, prod.
Polska, czas projekcji 1,50;

20 lutego, godz. 16:00, 21 lutego, godz. 16:00  -
„Dzwoneczek i bestia z Nibylandii” - animacja,
familijny, prod. USA, czas projekcji 1,20, b/o;

20 lutego, godz. 19:00, 21 lutego, godz. 19:00  -
„Hiszpanka” - historyczny, krymina∏, prod. Polska,
czas projekcji 1,50, od 12 lat;

23 lutego, godz. 19:00, 24 lutego, godz. 19:00  - „Fo-

tograf” - sensacyjny, thriller, prod. Polska, czas projekcji
1,47, od 15 lat;

27 lutego, godz. 16:00, 28 lutego, godz. 16:00  - „Ba-

ranek Shaun” - familijny, komedia, przygodowy, prod.
Francja, Wlk. Brytania, czas projekcji 1,25, b/o;

27 lutego, godz. 19:00, 28 lutego, godz. 19:00  -
„Warsaw by night” - dramat, komedia, prod. Polska,
czas projekcji 1,35, od 15 lat;

Bilety (15 z∏ - normalny, 10 z∏ - dla wszystkich
na filmy dla dzieci) do nabycia w kinie godzin´ przed
seansem. Bilety na seanse zorganizowane w cenach
promocyjnych!

Uwaga! Nie przyjmujemy rezerwacji indywidual-
nych, tylko rezerwacje dla grup zorganizowanych -
minimum 20 osób.

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
Kino „Zdrój”, ul. ˚elazna 5, Ciechocinek

KINO „ZDRÓJ”
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Teraz, za sprawà ksià˝ki F.M. Cataluccio „Czarno-
byl”, mo˝emy na to wszystko spojrzeç troch´ inaczej
- szerzej i g∏´biej. Po 1986 roku o ma∏ej miejscowoÊci
na Ukrainie - Prypeç us∏ysza∏ ca∏y Êwiat. Si∏a uderzenia
- dos∏ownie i w przenoÊni, by∏a tak wielka, ˝e jej konse-
kwencje widaç do dzisiaj.

Ksià˝ka F.M. Cataluccio to esej szczególny - repor-
ta˝ z Czarnobyla, opowiadanie o samej katastrofie, ale
i silnie osadzony rys historyczny o tym miejscu, tak
doÊwiadczonym przez stulecia, niejako przekl´tym
i nieszcz´snym dla jego mieszkaƒców. Ponad wszystko
to równie˝ nieco filozoficzna, nieco metafizyczna po-
dró˝ do wn´trza cz∏owieka, granic jego poznawczych
mo˝liwoÊci i obecnoÊci diab∏a w Êwiecie. Silne odnie-
sienia do rosyjskiej literatury to odpowiedê na pyta-
nie, dlaczego los tak mocno doÊwiadczy∏ ten kawa∏ek
Ziemi.

Autor, prywatnie mi∏oÊnik Gombrowicza, z w∏aÊciwà
sobie stylistykà, opowiada nam o Czarnobylu - tu i te-
raz, ale i o jego zawi∏ej przesz∏oÊci. Czarnobyl i jego
okolice na przestrzeni czasu by∏y nieludzkà ziemià,
przekl´tà przez Boga i zapomnianà przez wszystkich.
Znaleêç tu mo˝na liczne znaki obecnoÊci „diab∏a”
i wszelkich koszmarów XX wieku. To miejsce-symbol,
ale i miejsce, które ka˝e pami´taç.

Dzisiejszy Czarnobyl to przede wszystkim Prypeç,
gdzie cz∏owiek porusza si´ niczym w ruinach staro˝yt-
nych Pompejów. Pewnie za par´ lat zwiedzanie „mia-
sta widma” stanie nie intratnym biznesem, a spece
od marketingu urzàdzà tutaj coÊ na kszta∏t Disneylandu
- radioaktywnego „placu zabaw” z szeregiem ekstremal-
nych doznaƒ.

F.M. Cataluccio napisa∏ „Czarnobyl” zainspirowa-
ny starà mapà Ukrainy znalezionà w jednym z antykwa-
riatów. Cataluccio wie zatem, czego szukaç, ale przede
wszystkim wie, jak o tym ciekawie i prosto pisaç. 

Katarzyna WiÊniewska

OczywiÊcie ksià˝ka dost´pna jest w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Ciechocinku! Zapraszamy!

ZAPRASZAMYZAPRASZAMY


