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Tak nie dawno witaliÊmy lato i pierwszy dzieƒ wa-
kacji... Niewiadomo kiedy zlecia∏ czas beztroskiej za-
bawy. I coraz szybciej zbli˝a∏ si´  pierwszy dzieƒ szko∏y
i powrotu z urlopów.

Z tej okazji Miejskie Centrum Kultury w Ciecho-
cinku postanowi∏o uroczyÊcie po˝egnaç wakacje i 27
sierpnia zorganizowa∏o imprez´ „Lato pod T´˝niami”.
Na deskach Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym
by∏o tego dnia wyjàtkowo barwnie i weso∏o - w bajecz-
nie kolorowych strojach wystàpi∏y dzieci i m∏odzie˝
z Zespo∏u  PieÊni i Taƒca Gminy Pruszcz Gdaƒski „Ja-
gódki”. M∏odzi artyÊci zaprezentowali suity taneczne
z pi´ciu regionów Polski, przeplatane wokalnymi po-
pisami m∏odych artystów. Oklaskom nie by∏o koƒca
- nawet dwukrotne bisy nie by∏y wystarczajàce dla
licznie zgromadzonej publicznoÊci.

Ale po chwili na scenie pojawi∏ si´ Zespól „Niespo-
dzianka Pana Janka” z GOK w Lubaniu, który jako
zdobywca nagrody na Festiwalu Muzyki Folkowej w
Mràgowie, swoim repertuarem porwa∏ publicznoÊç
do wspólnej zabawy - Êpiewu i radosnego taƒca.

Na zakoƒczenie trwajàcej blisko 4 godziny imprezy
wystàpi∏ znany w ca∏ym kraju i poza jego granicami
Zespó∏ PieÊni i Taƒca „Pomorze” z Che∏mna - laureat
wielu nagród festiwali folklorystycznych i przeglàdów

ludowych. PodziwialiÊmy uk∏adu choreograficzne
przygotowane przez Ann´ Fija∏kowskà-Wyros∏awskà,
która do perfekcji przygotowa∏a ka˝dy uk∏ad tanecz-
ny, pokaz wzbudza∏y okrzyki zachwytu wÊród widzów.

Chocia˝ impreza by∏a zorganizowana z niezbyt mi-
∏ej okazji - toç to „Po˝egnanie Lata” - atmosfera panujàca
na widowni pe∏na by∏a radoÊci i uÊmiechu.

Oby ten uÊmiech nigdy nie zniknà∏ z Paƒstwa twa-
rzy, a letnie s∏oƒce na d∏ugo pozosta∏o w pami´ci -
ju˝ za 10 miesi´cy lato!!!

       Joanna Zió∏kowska
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Ju˝ po raz VIII na prze∏omie wrzeÊnia i paêdziernika
Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku jest
organizatorem Ogólnopolskich Spotkaƒ Teatralnych,
które odbywajà si´ w Teatrze Letnim.

Dotychczas mogliÊmy podziwiaç takich artystów
jak Hanka Bielicka, Henryk Machalica, Anna Seniuk,
Wojciech Pyrkosz, Emilian Kamiƒski, Roman K∏osows-
ki i wielu innych równie znanych aktorów scen
polskich.

Dzi´ki ciekawemu i urozmaiconemu repertuaro-
wi Spotkania zyska∏y ju˝ sta∏e, liczne grono odbiorców,
które z niecierpliwoÊcià czeka na kolejne edycje.

Tegoroczne spotkania pod honorowym patrona-
tem Burmistrza Miasta Pana Leszka Dzier˝ewicza, roz-
poczà∏ pe∏en humoru i satyry recital Janusza Horod-
niczego pt. „Przy szabasowych Êwiecach”.

Kabaret Janusza Horodniczego „Szczypta” to jedy-
ny w swoim rodzaju kabaret jednego aktora, które-
go dorobek charakteryzuje si´ bardzo ró˝norodnymi
gatunkami wypowiedzi scenicznej oraz ca∏à gamà

aktorskich Êrodków wyrazu.
Niekiedy w spektaklach dominuje nad innymi

formami satyra i ˝art, innym razem piosenka aktors-
ka bàdê wspomnienia. Zawsze nadaje to spektaklom
niepowtarzalny klimat, czasem obfitujàcy w wiele
odcieni humoru i satyry - nastrój weso∏ej zabawy,
innym razem - wzruszenia. Takie spektakle jak:
„˚artoteka”, „Rzecz wstydliwa” czy „Przy szabasowych
Êwiecach” to tylko cz´Êç dorobku tego wspania∏ego
cz∏owieka.

Licznie zgromadzona publicznoÊç bawi∏a si´ zna-
komicie w poniedzia∏kowy wieczór.

Kolejne spektakle, które zostanà zaprezentowane
na ciechociƒskiej scenie to:

26 wrzeÊnia - sztuka Marka R´bacza Pr. „P∏eç prze-
ciwna” w wykonaniu Zofii Merle i Marka Perepeczko.
Jak mówi Autor: „...to nie tylko komediowa, Êmiesz-
na historia przypadkowego spotkania dwójki „dziwa-
ków”. To równie˝ próba odpowiedzi na wyjàtkowo
dziÊ aktualne pytania zwiàzane z coraz bardziej do-

Âwiat jest teatrem...

fot. Jakub Giza
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minujàca p∏cià pi´knà i coraz bardziej zniewieÊcia∏ym
i s∏abszym gatunkiem m´skim...”

10 paêdziernika - sztuka Jacka Hempla pt. „Jako
to b´dzie” w wykonaniu Jacka Ka∏uckiego i Sylwestra
Maciejewskiego.

Komedia, podczas której jesteÊmy Êwiadkami pe∏-
nej dynamizmu rozmowy pomi´dzy znerwicowanym
inteligentem - idealistà, a prostym „przedsi´biorcà”
rolnym, opowieÊci o nas samych, naszych racjach,
przekonaniach.

W tym pe∏nym humoru i ironii „lustrze” stworzo-
nym przez Jacka Hempla warto si´ przejrzeç i rozeÊmiaç
z w∏asnego odbicia, po to by móc wprowadziç we
w∏asne ˝ycie zmiany.

24 paêdziernika - Sztuka „Cafe Teatr” w wykonaniu
Barbary Bursztynowicz, Jacka Bursztynowicz, i Janusza
Tylmana

        Katarzyna Bilecka

Na scenie kina „Zdrój” zaprezentowa∏y si´ rodzime
kapele, które mogliÊmy wczeÊniej oglàdaç i s∏uchaç
podczas tegorocznych obchodów Dni Ciechocinka i
IV Wojewódzkiego Przeglàdu Zespo∏ów Muzycznych.
Zagra∏y formacje: UNDERDARK, NONAME, MANDRA-
GORA i OUTCRY.

Oprócz nowych aran˝acji znanych standardów
muzyki rockowej i oraz innej licznie zgromadzona pu-

Mi∏oÊników muzyki zespo∏u D˝em serdecznie zapra-
szam do kina „Zdrój” na seans filmowy w re˝yserii Ja-
na Kidawy - B∏oƒskiego pt. „Skazany na bluesa”.Pro-
jekcja odb´dzie si´ 7 paêdziernika o godz.19.00 i 8
paêdziernika o godz.19.15. (Bilety do nabycia w kasie
kina na godz. przed seansami)                              K.B.

blicznoÊç us∏ysza∏a równie˝ w∏asne kompozycje zes-
po∏ów. Dzi´ki takim imprezom m∏odzi muzycy mogà
doskonaliç swój warsztat artystyczny, wymieniaç do-
Êwiadczenia, a przede wszystkim zaprezentowaç swoje
dokonania na profesjonalnej scenie.

M∏odzi wykonawcy z koncertu na koncert zysku-
jà szeroki kràg odbiorców, a koncerty muzyki m∏o-
dzie˝owej na sta∏e wpisujà si´ w kalendarz imprez
organizowanych w naszym mieÊcie.

         Katarzyna Bilecka

fot. Jakub Giza


