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Bry∏owanie - to jest to!
Poczàtek roku szkolnego to czas na nowe plany - nie tylko lekcji. To równie˝ czas poszukiwaƒ

zaj´ç pozaprzedszkolnych i pozalekcyjnych. Tradycyjnie namawiam do odwiedzin biblioteki!

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNAMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Tutaj znajdziecie ksià˝ki pe∏ne ciekawych informacji.
Kolorowe atlasy czy leksykony czekajà na pó∏kach na
spragnionych wiedzy, a lektury czekajà na swój czas
w nauczycielskim harmonogamie.

Zaj´cia w bibliotece - pisz´ tu o wtorkowej „Mamo-
tece”, cz´sto wspomagaja edukacj´ wczesnoszkolnà.
Wiele zajeç to zaj´cia upowszechniajàce ksià˝k´, po-
magajàce w nauce czytania, zaj´cia manualne - grafo-
motoryczne, çwiczàce ràczk´ do stawiania pierwszych
literek czy zaj´cia opierajàce si´ na liczeniu czy two-
rzeniu bry∏. Cyklicznie te˝ odbywajà si´ zaj´cia ekolo-
giczne - jeÊli pogoda pozwoli, wychodzimy na zewnàtrz
murów biblioteki. Program „Planeta Energii” realizo-
wana w zesz∏ym roku dotyczy∏a zagadnieƒ zwiàzanych
z pràdem, a w „Wybuchowej akademii” produkowa-
liÊmy wulkany, ∏àczàc sod´ z octem. Na du˝ych mapach
na szarym papierze powstajà rysunki - symbole charak-
terystyczne dla danego paƒstwa. Ma∏e bystrzaki dowia-
dujà si´ wiele z ksià˝ek, ale wielu informacji dowaduj´

si´ od dzeci tak˝e i ja. WiedzieliÊcie, ˝e Wioletta pocho-
dzi z Hiszpanii, a Mario Gomez to reprezentant nie-
mieckiego klubu pi∏karskiego?

Ostatnio na naszych spotkaniach mamotekowych
dzieci próbowa∏y si∏ w konstru∏owaniu bry∏ z pianek
marshmallow i patyków do szasz∏yków. Praca przebie-
ga∏a w skupieniu, tajemniczo znikn´∏o te˝ kilka elemen-
tów ∏àczàcych...Hm...

W sobotnie popo∏udnia z kolei w Klubie Gier Nie-
komputerowych spotykajà si´ najlepsi m∏odzi stratedzy
z miasta. Grajà w planszówki, karcianki i omawiajà
strategi´ oraz mechanik´ gier. Nie obywa si´ bez po-
lecania sobie ksià˝ek science fiction czy fantazy - tych
nowych, ale te˝ klasyki.

Wiele zaj´ç zwiàzanych jest z ksia˝kà. Dzieci po
wys∏uchaniu tekstu rozmawiaja o nim, potrafià opowie-
dzieç o czym s∏ysza∏y. Cz´sto te˝ zdarza si´ pomagaç
w szukaniu informacji naukowej w sieci. M∏odzie˝ co-
raz cz´Êciej pyta o zasoby bibliotek cyfrowych i u nas
takowe informacje odnajdzie. Pomagamy w wyszukaniu
darmowych, legalnych êróde∏ lektur i opracowaƒ nau-
kowych.

Zapraszamy do korzystania z komputerów pod∏à-
czonych do Internetu, skanera i drukarki. Mamy ich
a˝ dziewi´ç! Z∏apiesz tu te˝ darmowe wi-fi, a w czytelni
w skupieniu mo˝esz odrobiç lekcje. Czekajà tu aktualne
numery „Âwiata Wiedzy”, „Victora” i „Cogito”.

Ale ˝eby nie by∏o - czasem taƒczymy, czarujemy,
Êpiewamy i wyg∏upiamy si´. Nocami grywamy w sesje
RPG-owe. Cz´sto nawet, bo nauka to zabawa, zdoby-
wanie wiedzy to przygoda, a przebywanie w bibliotece
to przyjemnoÊç.

         Lidia Wasilewska

fot. nades∏ane
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ZAGADKA FOTOGRAFICZNA

Wojciech Tochman „Bóg zap∏aç”

FOTOZAGADKA

TO POLECAM

Po raz pierwszy zdarzy∏o si´, ˝e nikt nie odgad∏
naszej fotozagadki, którà prezentowaliÊmy w poprzed-
nim numerze „Zdroju Ciechociƒskiego”. Wizerunek
harfy z dwiema tràbami umiejscowiony jest nad scenà
Teatru Letniego.

Zapraszamy do udzia∏u w kolejnej fotozagadce
za miesiàc. Kolejnà nagrod´ ufunduje Biuro Kultury
Sportu i Promocji Miasta.

Piszàc o reporta˝ach Tochmana, trudno jest uciec
przed s∏owami o silnym nacechowaniu emocjonal-
nym. To zatem teksty „mocne” i „poruszajàce”, ale te˝
„wstrzàsajàce”, „pora˝ajàce”, „ekstremalne” i „bolesne”.
Mimo, ˝e sam Tochman tego rodzaju sformu∏owania-
mi si´ nie pos∏uguje, to w opowiadane przez niego
historie z ˝ycia codziennego, niejednokrotnie a˝ trud-
no uwierzyç.

Doskona∏ym przyk∏adem „typowego Tochmana”
jest opisana w reporta˝u „Moj˝eszowy krzak” trage-
dia bia∏ostockich maturzystów jadàcych na pielgrzym-
k´ do Cz´stochowy. Zderzenie z tirem, po˝ar w auto-
busie, tragiczna Êmierç dziewi´ciorga uczniów, kie-
rowcy autobusu, jego zmiennika i kierowcy ci´˝arów-
ki boleÊnie ∏àczy si´ z opisanà w reporta˝u „Amen”
tragedià ich rodziców.

Poczucie tragedii i bezsilnoÊci obecne jest na nie-
mal ka˝dej stronie w ksià˝ce. To zarówno tragedia
samotnej kobiety molestowanej w dzieciƒstwie przez
ksi´dza, a dzisiaj, po ujawnieniu prawdy, znienawi-
dzonej przez wi´kszoÊç mieszkaƒców wsi („Atmosfe-
ra mi∏oÊci”), jak i tragedia innej kobiety, osamotnio-
nej, niepe∏nosprawnej, wychowujàcej pi´cioro dzieci,
osaczonej i st∏amszonej przez m´˝a op´tanego cho-
robliwà wiarà w Boga (tytu∏owy „Bóg zap∏aç” - jedy-
ny premierowy tekst w tomie). To zarówno tragedia
„cz∏owieka, który powsta∏ z torów” bez jakiejkolwiek
pami´ci o swojej przesz∏oÊci, tragedia pani Marii, któ-
ra od siedmiu lat czeka i wierzy w to, ˝e jej córka,
Wanda Rutkiewicz, nie zgin´∏a w czasie swojej ostat-
niej wyprawy („Siedem razy siedem”), czy tragedia
m∏odego ksi´dza-homoseksualisty zaka˝onego wiru-
sem HIV i kochajàcego Jezusa Chrystusa „jak mam´
i tat´” („WÊciek∏y pies”).

Tylko pozornie to opowieÊci pe∏ne tragedii, bó-
lu, cierpienia, traum, kl´sk i samotnoÊci. Podà˝ajàc
za tytu∏em ca∏ego zbioru „Bóg zap∏aç” - czytajàc teksty
W. Tochmana g∏´biej - sà to reporta˝e o wierze: w Boga

przede wszystkim, w drugiego cz∏owieka w ˝yciu co-
dziennym, w elementarnà sprawiedliwoÊç, w prawd´,
w to, ˝e ˝ycie jednak ma sens. Wi´cej, ˝ycie musi mieç
sens!

 Katarzyna WiÊniewska

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


