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Sta∏o si´ to za sprawà trzech spektakli...
Pierwsza 16 wrzeÊnia na deskach Teatru Letniego

zagoÊci∏a komedia autorstwa Marka R´bacza pt. „Podo-
bno Marian…”. Opowiada ona histori´ pewnej m∏o-
dej, samotnej dziewczyny Basi, prowadzàcej samodziel-
nie niewielki pensjonat w górach. Niestety grozi mu
zamkni´cie, a Basi bankructwo. Jest wigilijny wieczór,
za oknem zima stulecia, a Basia siedzi nad ostatnià
wyt∏aczankà jajek, obliczajàc na jak d∏ugo jej to wystar-
czy... I nagle do pensjonatu trafia trzech tajemniczych
goÊci. OkolicznoÊci powodujà, i˝ Basia s∏usznie podej-
rzewa, ˝e mogà to byç trzej poszukiwani przez s∏u˝by
specjalne m´˝czyêni. Zagadkowà i trudnà sytuacj´
komplikuje dodatkowo pojawienie si´ przedwczeÊnie
zbudzonego z zimowego snu g∏odnego niedêwiedzia,
który krà˝y wokó∏ pensjonatu. Wydawa∏oby si´, ˝e
w tej sytuacji nie ma wyjÊcia... Ale nie w komedii!
Tu wszystko jest mo˝liwe, a przebieg wydarzeƒ, zwroty
akcji i zaskakujàca koƒcówka sprawi∏y, ˝e dwie godziny
w Teatrze Letnim min´∏y w ekspresowym tempie. Za-
chwyca∏a przede wszystkim gra aktorska starszego po-
kolenia - znakomitego Olafa Lubaszenki oraz Krzysz-
tofa Kiersznowskiego. Swoboda, z jakà panowie
poruszali si´ na scenie sprawi∏a, ˝e zagrali oni niemal
koncertowo. M∏odsze pokolenie - Magdalen Schejbal
i Jacek Kopczyƒski równie˝ wspaniale zaprezentowali
si´ w ciechociƒskim teatrze. Podczas koƒcowych owacji
na scenie pojawi∏ si´ tak˝e autor sztuki Marek R´bacz,
który zdradzi∏, i˝ przedstawienie mia∏o swojà prapre-
mier´ w∏aÊnie tego dnia w Ciechocinku! Aktorzy debiu-
towali w swych rolach, spektakl dopiero rusza w Pol-
sk´.

Z kolei 27 wrzeÊnia na deskach Teatru Letniego wi-
dzowie mogli wziàç udzia∏ w „Randce w ciemno”.
To historia o samotnych - dwóch przyjació∏kach i dwóch
przyjacio∏ach, którzy szukajà powa˝nego zwiàzku
w swoim ˝yciu. Ka˝de z nich robi to na swój sposób
i ma inne oczekiwania. Randka w ciemno z og∏oszenia
matrymonialnego doprowadza do wielu przezabaw-

nych sytuacji. Kanadyjski autor Norm Foster, zawar∏
tu wszystko, co jest niezb´dne w romantycznej komedii
dla doros∏ych - to zmyÊlnie u∏o˝ona historia, sprawne
dialogi, sensualne sceny oraz du˝o Êmiechu i zabawy,
a nag∏e i niespodziewane zwroty akcji, czynià to przed-
stawienie bardzo atrakcyjnym i zaskakujàcym. W „Rand-
ce w ciemno na dwie pary” zagrali: Ewa Kukliƒska,
Olga Borys, Dariusz Kordek i Piotr Szwedes. Akto-
rów nagrodzono gromkimi brawami. Piotr Szwedes
podzi´kowa∏ publicznoÊci za mi∏e przyj´cie. Zachwy-
cony wn´trzem ciechociƒskiego teatru, poprosi∏ o zgo-
d´ umieszczenia pamiàtkowego zdj´cia artystów i pu-
blicznoÊci na Facebooku.

15 paêdziernika natomiast t∏umy do Teatru Letniego
przyciàgn´∏a komedia „Cud medyczny w Wilkowy-
jach”. Byli wÊród niech mi∏oÊnicy serialu „Ranczo”,
na podstawie którego powsta∏ spektakl, ale i tacy,
którzy serialu nigdy nie oglàdali. Twórcy „Rancza”,
scenarzysta Robert Brutter i re˝yser Wojciech Adam-
czyk, przedstawili perypetie doktora Mieczys∏awa
Wezó∏a, który nie tylko boryka∏ si´ z nieoczekiwanymi
˝àdaniami dwójki smakoszy wina Mamrot, Tadeusza
Hadziuka i Macieja Solejuka, ale równie˝ musia∏ spro-
staç zaskakujàcym wymaganiom nieznoszàcej niepo-
s∏uszeƒstwa ˝ony Doroty. Obserwujàc wypadki w przy-
chodni prowadzonej przez lekarza-pesymist´, który
straci∏ wiar´ w medycyn´, mo˝na by∏o poÊmiaç si´
z problemów naszej s∏u˝by zdrowia oraz rozczuliç nad
powszechnie znanymi niedolami po˝ycia ma∏˝eƒskiego.
Na scenie ciechociƒskiego teatru bawili widzów: Beata
Olga Kowalska, Wojciech Wysocki, Bogdan Kalus
i Sylwester Maciejewski.

Ju˝ od 17 lat Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku z powodzeniem organizuje Ogólnopolskie
Spotkania Teatralne. Tak˝e i w tym roku repertuar zachwyci∏ widzów.
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