
„...A co ja jestem winien,
˝e Êwiat tak mnà zakr´ci∏.
Nie byli zaraz Êwi´ci,
Ci na o∏tarzach Êwi´ci.
Ka˝dy swà ufnoÊç znalaz∏
Na kr´tej Êcie˝ce Boga,
Gdzie za kolczastà bramà
Boska stoi zagroda.
Gdzie przaÊne swoje grzechy
z py∏em zrzucisz u bramy,
by w czwartej kwadrze czasu
odnaleêç czas nieznany...”

Wierszem „Na zakr´cie ˝ycia” rozpoczà∏ spotkanie
aktor Teatru Dramatycznego w P∏ocku, poeta i literat
Witold Jan Mierzyƒski. Wieczór pe∏en nostalgii, zadumy
i wszechobecnej nadziei sta∏ si´ okazjà do szczerego
okazywani swoich uczuç, co widoczne by∏o na twarzach
s∏uchaczy, którzy przybyli do Kawiarni „Jedyna” na
organizowane przez Miejskie Centrum Kultury w Cie-
chocinku zaduszki poetycko - muzyczne.

Poeta oprócz prezentacji swoich utworów du˝o
miejsca poÊwi´ci∏ swoim doÊwiadczeniom ˝yciowym,
które mia∏y wp∏yw na jego póêniejszà twórczoÊç. Jak
sam mówi: – Moje lata w P∏ocku mija∏y  mi w zale˝noÊci
od towarzyszàcych im prze˝yç w bardzo ró˝nym czasie
osobistym. Czasem by∏y szalone, kolorowe, pe∏ne op-
tymizmu, mi∏oÊci, radoÊci i nadziei. Czasem g∏odne,
pe∏ne rozpaczy, samotnoÊci i poczucia kl´ski, ˝a∏obne...

Blask Êwiec, ciep∏o p∏ynàce z kominka i cichy, ale
mocny g∏os artysty przenios∏y nas w inny wymiar, w
Êwiat pe∏ne niedopowiedzianych s∏ów i gestów. By∏y
to chwile, które na d∏ugo pozostanà w  pami´ci obec-
nych na spotkaniu – choç nielicznych, to wra˝liwych
i kochajàcych poezj´.

Podczas wieczoru odby∏a si´ te˝ promocja najnow-
szego tomiku wierszy W.J. Mierzyƒskiego zatytu∏owa-
nego „Harpun ludzkich dusz”, który mo˝na jeszcze
kupiç w Bibliotece Miejskiej MCK przy ulicy Mickiewicza
10. Serdecznie zapraszamy!

       Joanna Zió∏kowska

 „Bo jesieƒ teatrem si´ zaczyna”
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      Od wielu lat wraz z pierwszym dniem jesieni roz-
poczynamy Teatralnà Jesieƒ, a to za sprawà Ogólno-
polskich Spotkaƒ Teatralnych organizowanych przez
Miejskie Centrum Kultury.

 Tegorocznà edycj´ Spotkaƒ z profesjonalnym te-
atrem mamy ju˝ za sobà, a by∏y to o czym warto przy-
pomnieç: recital Janusza Horodniczego „Przy szabaso-
-wych Êwiecach”, „P∏eç przeciwna” z udzia∏em Zofii
Merle i Marka Perepeczki, dla którego wyst´p w Cie-
chocinku by∏ jednym z ostatnich w karierze. Kolejne
wieczory zaj´∏y: sztuka Jacka Hempla „JakoÊ to b´dzie”
oraz „Cafe Teatr” w wykonaniu Barbary i Jacka
Bursztynowiczów oraz muzykà Janusza Tylmana.

Cieszy fakt, ˝e nasze starania i propozycje spotyka-
jà si´ z uznaniem i wysokà ocenà, ale dla nas teatr to
coÊ wi´cej - prawdziwa satysfakcja pojawia si´ wtedy,
gdy scena staje si´ swoistà przestrzenià swobody, a
widownia narz´dziem wyzwolenia najskrytszych emocji
i nieÊmia∏ej demonstracji w∏asnych uczuç, zawartych
w geÊcie dyskretnie wytartej ∏zy wzruszenia, westchnie-
nia lub zdziwienia z niekontrolowanej salwy Êmiechu...

„... ˚ycie to nie teatr’ - pisa∏ Edward Stachura - to
prawda - ̋ ycie pe∏ne jest stresów, poÊpiechu i k∏opotów,
oddala nas od kultury, sztuki, a przecie˝ dà˝enie do
pi´kna jest zjawiskiem naturalnym i potrzebnym. Slo-
gan? - na pewno nie i wiedzà o tym wszyscy, którzy
wspólnie z nami prze˝ywali jesieƒ, która w Ciechocinku
teatrem si´ zaczyna.      Barbara Kawczyƒska.

Miejskie Centrum Kultury sk∏ada serdeczne podzi´-
kowania tym wszystkim, którzy zaoferowali swà pomoc
i okazali ̋ yczliwoÊç przy organizacji VIII Ogólnopolskich
Spotkaƒ Teatralnych - Panu Burmistrzowi Leszkowi
Dzier˝ewiczowi i pracownikom Urz´du Miasta, Paƒstwu
¸oziakom z Hotelu „Kopernik” oraz redakcjom: „No-
woÊci”, „Zdroju Ciechociƒskiego” i Radia BRAWO.
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