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Moc atrakcji

25 lutego 30 dzieci odwiedzi∏o toruƒskie Centrum
NowoczesnoÊci M∏yn Wiedzy. Wra˝eƒ by∏o mnóstwo.
 M∏odzi poszukiwacze przygód oglàdali mi´dzy innymi
wystawy: „O Obrotach” - poÊwi´conà idei ko∏a i ruchu
obrotowego oraz „Rzeka” - nawiàzujàcà do przep∏ywa-
jàcej przez Toruƒ Wis∏y, która obejmuje model rzeki
od êróde∏ po ujÊcie. Dzieci w sposób interaktywny,
poprzez zabaw´ mog∏y dowiedzieç si´ wielu ciekawo-
stek zwiàzanych z funkcjonowaniem Êwiata. Sami prze-
prowadzali eksperymenty i na chwil´ mogli staç si´
prawdziwymi naukowcami.

W czwartek 26 lutego na najm∏odszych czeka∏y a˝
dwie atrakcje. Najpierw odby∏y si´ warsztaty plastyczne,
które poprowadzi∏ Mateusz Zduniak. Dzieci, majàc
w pami´ci bohaterów filmu „Pingwiny z Madagaskaru”,
z w∏aÊciwà dla siebie pasjà tworzy∏y z tekturowych ma-
teria∏ów oraz za pomocà farb tytu∏owe postaci z filmu.

Tego samego dnia o godzinie 12.30 w sali widowis-
kowo-kinowej odby∏o si´ przedstawienie „Czerwony
Kapturek” w wykonaniu grupy teatralnej „TREMA”
dzia∏ajàcej przy MCK. M∏odzi aktorzy, maturzyÊci cie-
chociƒskiego liceum: Aleksandra Polak, Sarah Rygielski,
Michalina Kaspszak, Aleksandra Murawiec, Karol Sko-
wroƒski wraz z przyjació∏mi: przedstawicielkà Uniwer-
sytetu dla Aktywnych Wandà Rosiƒskà oraz Lidià Wa-
silewskà z Biblioteki Miejskiej wprowadzili ma∏ych
widzów w bajkowy Êwiat Jana Brzechwy. Nie oby∏o

si´ bez krzyków przera˝enia na widok wilka. Na szcz´Ê-
cie, jak to w bajkach bywa, fina∏ okaza∏ si´ szcz´Êliwy.

W drugim tygodniu ferii dwukrotnie odby∏a si´
tak˝e projekcja bajki dla dzieci pt. „Baranek Shaun”.
Z kolei warsztaty muzyczne poprowadzi∏ Krzysztof
Toczko - pseudonim pARTyzant. Tym razem uczestnicy
mogli poznaç walory ma∏o znanego, ale jak˝e wdzi´cz-
nego instrumentu, jakim jest ukulele. W r´kach wytraw-
nego gitarzysty oraz uczestników warsztatów okaza∏o
si´, ze ukulele to ca∏kiem powa˝ny instrument.

Ferie jak zawsze by∏y za krótkie, ale za to wype∏nio-
ne atrakcjami. Ju˝ dziÊ zapraszamy do sp´dzenia
zimowej przerwy z MCK za rok!

      Red.

W poprzednim numerze „Zdroju Ciechociƒskiego” podsumowaliÊmy pierwszy tydzieƒ ferii zimo-
wych, które w Ciechocinku zorganizowa∏o Miejskie Centrum Kultury. Drugi tydzieƒ równie˝ obfitowa∏
w wiele ciekawych wydarzeƒ.
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