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Zimny maj? Nie w bibliotece!

Zimny maj? Nie w ciechociƒskiej bibliotece. Znajdziecie tu nie tylko interesujàce ksià˝ki. Biblio-
teka to  dobre miejsce dla ka˝dego.
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W maju obchodziliÊmy dni Funduszy Unii Europejs-
kiej. W Ciechocinku dzi´ki nim mo˝emy cieszyç si´
nowoczesnà bibliotekà, odremontowanym kinem oraz
Miejskim Centrum Kultury. Z funduszy UE dofinanso-
wano równie˝ park linowy i kemping przy ul. Koper-
nika.

W bibliotece w ramach „Dni Otwartych Fundu-
szy Europejskich” zorganizowaliÊmy zaj´cia dla dzie-
ci na temat Europy. To nie tylko kontynent czy paƒstwa,
ale te˝ kolebka wielu znanych nam bajek. Kto z Was
wie, ˝e Pinokio jest w∏ochem, Kot z bajki chodzi we
francuskich butach, a kraina czarów - ta od Alicji zlo-
kalizowana jest w Wielkiej Brytanii?

Na pewno z rozpoznaniem symboli krajów UE nie
b´dzie mia∏a równie˝ klasa II ze szko∏y podstawowej
w Ciechocinku, która stworzy∏a minigaleri´ dotyczà-
cà paƒstw europejskich w czasie odwiedzin w biblio-
tece.

Z kolei 8 maja mieliÊmy przyjemnoÊç po raz dru-
gi goÊciç w bibliotece ksi´dza Marka Chrzanowskie-
go ze Zgromadzenia Ksi´˝y Orionistów w Zduƒskiej
Woli. Ksiàdz Marek od kilku lat pisze, g∏ównie poezj´,
dzielàc si´ z czytelnikami wra˝liwoÊcià i otwarciem
na drugiego cz∏owieka. Na pytanie, o czym pisze swo-
je wiersze, skromnie odpowiada: o mi∏oÊci, bo o czym
mia∏bym pisaç, ale znajdziemy w nich du˝o szerszy

wachlarz tematów: od cierpienia po radoÊç, mi∏oÊç,
wiar´ i nadziej´.

W maju pr´˝nie dzia∏a∏ tak˝e Salonik Literacki
i DKK. Tym razem omawiano ksià˝k´ Jerzego Bralczy-
ka i Micha∏a Ogórka pt. „Kie∏basa i sznurek”.

Na Mamotece kolor ró˝owy uderzy∏ nam do g∏o-
wy i  z ca∏à pewnoÊcià jest to kolor Êwietnej zabawy!
Podczas arteterapii z Monikà Kofel-Dudziak by∏ prze-
pis na kolor ró˝owy, by∏a ró˝owa sesja portretowa,
awangardowo-ró˝owy pokaz mody, zbieranie ró˝owe-
go niby - nektaru oraz lektura ksià˝ki ” Ró˝owe ˝ycie”
Amandy Ericsson. Póêniej sami zrobiliÊmy w∏asnà ró-
˝owà ksià˝k´. A wszystko popiliÊmy ró˝owym mle-
kiem.

JeÊli ktoÊ twierdzi, ˝e od czytania mo˝na dostaç
garba, te˝ mamy na to sposób. Od kilku tygodni spo-
tykamy si´ we wtorki o 18.00 na Pilatesie. System
pilates to po∏àczenie jogi, baletu i çwiczeƒ izomet-
rycznych. Wzmocnienia mi´Êni bez ich nadmiernego
rozbudowania, odcià˝enia kr´gos∏upa, poprawy po-
stawy, uelastycznienia cia∏a, obni˝enia poziomu stre-
su oraz ogólnej poprawy zdrowia osób çwiczàcych.

Maj to dobry miesiàc dla bibliotek. Obfituje w wie-
le wydarzeƒ, ale zapewniamy, ˝e czerwiec wcale inny
nie b´dzie. Serdecznie zapraszamy.
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