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S∏onecznie i bibliotekowo
Latem ch´tniej si´gamy po ksià˝ki, byç mo˝e mamy wi´cej czasu ze wzgl´du na urlop, a mo˝e

dzieƒ jest d∏u˝szy. W tym roku brak dobrej literatury nie grozi∏ tak, jak brak s∏oƒca sierpniowego.

Kjersti Annesdatter Skomsvold
„Im szybciej id´, tym jestem mniejsza”
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TO POLECAM

Hitami tego lata okaza∏y si´ ksià˝ki John Keahey
„Ukryta Toskania”, „Wieczory w Umbrii” Marleny de
Blasi, „Tylko jedno spojrzenie” Harlana Cobena, „Do-
lina umar∏ych” Tess Gerritsem, a z literatury faktu
„Cynkowi ch∏opcy” Swietlany Aleksijewicz. Wielbicie-
le trylogii „Milennium” Stiega Larssona z niecierpli-
woÊcià czekali na premier´ 27 sierpnia czwartej cz´Ê-
ci o tytule „Co nas nie zabije” napisanà przez Cavida
Lagercrantza.

W te wakacje równie˝ za sprawà ekranizacji kulto-
wego „Ma∏ego Ksi´cia” wiele osób odÊwie˝y∏o histori´
napisanà przez Antoine'a de Saint-Exupery'ego i przy-
pomnia∏o sobie sekret bohatera: Dobrze widzi si´ tyl-
ko sercem. Najwa˝niejsze jest niewidoczne dla oczu.
(„Ma∏y ksià˝´” A. Saint-Exupery'ego w t∏umaczeniu
Jana Szwykowskiego). Ksià˝ka jest Êwietnym studium
o dorastaniu, wiernej mi∏oÊci, prawdziwej przyjaêni,
oraz o odpowiedzialnoÊci za drugiego cz∏owieka. Czy-
tajàc jà, stawiamy sobie pytania o hierarchi´ wartoÊci

oraz sens wi´zi mi´dzy ludêmi.
A co zrobiç, jak ju˝ wytkniemy nos z lektury? Mo˝-

na wybraç si´ do nas na wernisa˝. Obecnie w czytelni-
galerii mo˝emy oglàdaç prace znakomitej artystki Ma∏-
gorzaty Iwanowskiej- Ludwiƒskiej, która od lat 80-tych
zajmuje si´ twórczoÊcià plastycznà - malarstwem i ry-
sunkiem, uprawiajàc zawód artysty plastyka. Wi´cej
informacji na temat wystawy „Mój Êwiat” znajduje si´
na stronie 17. „Zdroju Ciechociƒskiego”.

M∏odzie˝ mo˝e wziàç udzia∏ w warsztatach dzien-
nikarskich prowadzonych przez panià Iz´ Maciejko.
To absolwentka studiów dziennikarskich, która mia∏a
okazj´ pracowaç w niejednej redakcji, a na warsztatach
nie tylko dzieli si´ zdobytà wiedzà i doÊwiadczeniem
pracy dziennikarza, ale uczestnicy pod jej okiem wcie-
lajà si´ w rol´ dziennikarza prasowego, radiowego
oraz telewizyjnego i tworzà w∏asnà redakcj´.

Na sesjach gier fabularnych, na których spotykamy
si´ w sobotnie noce, emocji i ch´tnych do grania nie
brakowa∏o, a sobotni Klub Gier Niekomputerowych
spotyka si´ niezmiennie o 13.00. Wiele rozmów z m∏o-
dymi ludêmi o kulturze i sztuce mo˝na by∏o s∏yszeç
w czytelni przez ca∏y lipiec. Zabrali oni g∏os w sprawie
wartoÊci sztuki, sposobów na finansowanie i sens ist-
nienia artysty dla spo∏ecznoÊci.

A maluchy? Ha! By∏y tatua˝e z henny malowane
przez Malwin´ Gadziemskà oraz przenieÊliÊmy si´
w wirtualnà podró˝ po Indiach. ¸owiliÊmy te˝ ryby
w czytelni, najpierw je starannie przygotowujàc i ozda-
biajàc, potem skonstruowaliÊmy w´dki... prawdziwy
survival.

Pora wi´c odpoczàç... oczywiÊcie z ksià˝kà w r´ku.
Zapraszamy do biblioteki. U nas nudziç si´ nie masz
szans.

         Lidia Wasilewska

fot. nades∏ane

Dokàd biegnà wspó∏czeÊni ludzie? Jak cz´sto za-
trzymujà ich przyziemne rzeczy, a jak cz´sto zag∏´biajà
si´ w siebie? Jak cz´sto widzà drugiego cz∏owieka i jak

cz´sto przechodzà, a mo˝e raczej przebiegajà obok
niego oboj´tnie?

To paradoks, ˝e idàc szybko… idàc jeszcze szybciej,
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stajà si´ coraz mniejsi, coraz mniej widoczni, a˝ w koƒ-
cu zupe∏nie niewidoczni… Wszystko to K. Annesdatter
Skomsvold sprawnie uj´∏a w swojej ksià˝ce.

„Im szybciej id´, tym jestem mniejsza” to historia
kobiety samotnej, ale i osamotnionej, bo ˝yjàc dla sie-
bie, dla Êwiata umar∏a ju˝ dawno. Mathea Martinsen
coraz szybciej zbli˝a si´ bowiem w obj´cia Êmierci…
Staruszka nie ma ju˝ zbyt wiele do czynienia z ludêmi,
˝yje samotnie w Oslo, dzielàc swój los jedynie z m´˝em.
Ze wszystkich si∏ stara si´ omijaç sàsiadów, ich sprawy
i problemy. Zwyczajnie, nie chce byç cz´Êcià ich Êwiata.
Dla niej ˝ycie toczy si´ w jej „czterech Êcianach”. Cie-
szy si´, ˝e mo˝e je dzieliç z m´˝em Epsylonem, które-
go zna niemal od zawsze i który jako nieliczny widzi
w niej cz∏owieka. Poznali si´ w szkole podstawowej,
kiedy dwukrotnie tego samego dnia zosta∏a ra˝ona
przez pioruna i od tamtego czasu sà nieroz∏àczni. Ep-
sylon akceptuje jej „dziwactwa”, godzi si´ z rytua∏em
dnia przyj´tym przez Mathe´, z pokorà i bez sprzeci-
wu przyjmuje jej podejÊcie do ˝ycia, aby byç nieza-
uwa˝onà. To by∏ jej pomys∏ na ˝ycie, to by∏a jej po-
trzeba…

A teraz… umiera! Stojàc, a w∏aÊciwie idàc w obj´cia
Êmierci, niejako rozprawia si´ ze swoim „tu i teraz”
na Ziemi. UÊwiadamia sobie bolesnà prawd´, ˝e umrze
i nikt tego nie zauwa˝y. Mathea szczególnie boleÊnie
odczuwa to, co jest udzia∏em ka˝dego starego cz∏owieka
- to, ̋ e dla Êwiata jest niewidzialna. Na przekór swojemu
strachowi pokonuje wewn´trzny opór i chce wyjÊç do
ludzi. Podejmuje szereg dzia∏aƒ, czasami absurdalnych
i mo˝e Êmiesznych, ale zwyczajnie pragnie zostaç do-
strze˝ona. Nie ma dzieci, dlatego jej pomys∏em jest
kapsu∏a czasu - Êlad po jej ˝yciu. Jak bowiem sama
twierdzi, czasami trzeba zrobiç coÊ, ˝eby „nadaç sens
bezsensownemu”.

„Im szybciej id´, tym jestem mniejsza” to pierwsza
zauwa˝ona przez krytyków powieÊç m∏odej, skandy-
nawskiej pisarki. Niepodwa˝alnà wartoÊcià tej krót-

kiej powieÊci jest z pewnoÊcià jej j´zyk - barwny, ∏at-
wy w odbiorze i pe∏en metafor. I oczywiÊcie jeszcze
to, ˝e o sprawach trudnych, bolesnych, mo˝na jednak
pisaç z przymru˝eniem oka i szczyptà nadziei, a nawet
zaskakujàco zabawnie.

Spójrzmy zatem na ksià˝k´ Kjersti Annesdatter
Skomsyold jak na ciep∏à i prostà ironi´ na temat ˝ycia,
ale nie ˝ycia u jego schy∏ku, a w∏aÊnie ˝ycia pe∏nà pier-
sià.

Katarzyna WiÊniewska

Ksià˝ka dost´pna jest w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Ciechocinku!

Drodzy czytelnicy! Prezentujemy kolejnà zagadk´
fotograficznà. Jak zawsze zadanie polega na napisaniu,
gdzie znajduje si´ dany obiekt i co to jest.

Zwyci´˝y pierwsza osoba, która udzieli poprawnej
odpowiedzi. Na zwyci´zc´ czeka s∏odka niespo-
dzianka dla dwojga ufundowana przez Kamila
Kurtysa - w∏aÊciciela restauracji-kawiarni „Per∏a
T´˝ni” przy ul. T´˝niowej w Ciechocinku. Zwyci´zc´
i rozwiàzanie zagadki og∏osimy w kolejnym numerze
gazety.

Odpowiedzi prosimy przesy∏aç na adres e-mail
redakcji: zdroj@ciechocinek.pl lub sk∏adaç osobiÊcie
w Biurze Kultury, Sportu i Promocji przy ul. Zdrojowej
2b w Ciechocinku.

Kto pierwszy, ten lepszy!fot. D. Jasiƒski


