
POMÓ˚MY DZIECIAKOM Z FORMACJI CREEP TEAM SPE¸NIå MARZENIA!
 

Grupa CREEP TEAM ma mo˝liwoÊç udzia∏u w Mistrzostwach Europy taƒca hip-hop, a tym samym zaprezentowania si´ wÊród
tancerzy, nie tylko z Polski. Jest to dla nich  wielka przygoda, ale te˝ lekcja i sprawdzian dotychczasowych umiej´tnoÊci, dajàcy
mo˝liwoÊç dalszego rozwoju. Niestety udzia∏ w tak du˝ym i wa˝nym przedsi´wzi´ciu wià˝e si´ z funduszami, bez których nasze
dzieciaki nie majà mo˝liwoÊci uczestniczenia w zawodach.
 

10 czerwca (Êroda) o godz.17.00 w Teatrze Letnim organizujemy koncert pn. ARTYSTYCZNY PRZEK¸ADANIEC - prezentacj´
dorobku wszystkich sekcji i kó∏ zainteresowaƒ wokalnych, instrumentalnych i tanecznych z MCK. Wszystkie pienià˝ki zebrane z za-
kupionych biletów - po 10 z∏ za sztuk´, zostanà przekazane dla Naszych tancerzy!!! Liczymy na Wasze wielkie serca! Pomó˝my dzie-
ciakom spe∏niç ich marzenia!

Bilety w cenie 10 z∏ do nabycia w sekretariacie MCK od poniedzia∏ku (25.05) do piàtku w godz. 10-18.
 

Istnieje mo˝liwoÊç przekazania darowizny dla zespo∏u na konto o numerze:
K-D BS Filia Ciechocinek 78 9550 0003 2008 0092 6007 0001 z dopiskiem „dla zespo∏u CREEP TEAM”
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Eric-Emmanuel Schmitt
„Trucicielka”

TO POLECAM

OG¸OSZENIE

Drodzy Czytelnicy, pami´tacie jeszcze „Tektonik´
uczuç” i „Kiki van Beethoven”? Tym razem Eric-Em-
manuel Schmitt wraca z „Trucicielkà” - zbiorem opo-
wiadaƒ o tym, jak jedna uporczywa myÊl, jedna z∏a
decyzja, jedno zaniechane dzia∏anie, mogà wywrzeç
wp∏yw na ca∏e dalsze ˝ycie cz∏owieka…Wi´cej, mogà
wr´cz zatruç przysz∏e ˝ycie.

„Trucicielka” to opowiadanie tytu∏owe oraz trzy
inne wyjàtkowe opowiadania bestsellerowego francus-
kiego pisarza. Schmitt porusza w nich charakterystycz-
ne dla siebie sprawy, jak ciàg∏e poszukiwanie mi∏oÊç
i nadziei oraz zwàtpienie, ale tym razem idzie jeszcze
o krok dalej. Swoje opowiadania wzbogaci∏ o nami´t-
noÊç, analiz´ naszych najskrytszych pragnienie i emocji,
a wi´c uczuç, które w jednej chwili mogà nas wynieÊç
na wy˝yny i wyzwoliç lub doprowadziç do zbrodni.

„Trucicielka” to pierwsze z opowiadaƒ. Pisarz kreÊli
w nimi histori´ kobiety podejrzewanej o zamordowanie
swoich trzech m´˝ów. Kobiety nigdy nie skazano, po-
niewa˝ skutecznie opiera∏a si´ oskar˝eniom. Prawda
okazuje si´ byç jednak inna. Jedynà osobà, która b´dzie
mia∏a szans´ jà us∏yszeç b´dzie m∏ody ksiàdz Gabriel.
Wyznanie tytu∏owej Trucicielki zmieni ca∏e jego ˝ycie,
zabierajàc tak niezb´dnà do jego duchowego rozwoju
niewinnoÊç i czystoÊç.

W kolejnym opowiadaniu „Powrót” marynarz imie-
niem Greg dowiaduje si´ o Êmierci swojej córki. Daleko
od domu i wobec braku szczegó∏owej informacji, nie
wie jednak, która z jego czterech córek umar∏a. Targany
wàtpliwoÊciami i wyrzutami sumienia, z przera˝eniem
uÊwiadamia sobie, ̋ e nie wszystkie z nich kocha równie
mocno. I chocia˝ ˝ycie, nijako samo wybra∏o za niego
„niechcianà” córk´, by∏o to rozwiàzanie, którego nigdy
by si´ nie spodziewa∏.

Trzecie powiadanie - „Koncert Pami´ci anio∏a” to
opis rywalizacji dwóch m∏odych muzyków o odmien-
nych charakterach i oczekiwaniach wobec ˝ycia. Alexa
i Chrisa ∏àczy mi∏oÊç do muzyki, dzieli jednak rywali-
zacja i ch´ç bycia lepszym…najlepszym. Splot wydarzeƒ
sprawia, ˝e ich przysz∏oÊç potoczy∏a si´ zupe∏nie innym
torem a odpowiedê na retoryczne pytanie, czy by∏o
warto?...nie ma ju˝ wtedy znaczenia.

Z kolei ostatnie z opowiadaƒ - „Elizejska mi∏oÊç”
- przenosi nas do Pa∏acu Elizejskiego i opisuje wzrus-
zajàcà, prostà mi∏oÊç, która dziej´ si´ za jego Êcianami.
Pa∏ac Elizejski to swoista z∏ota klatka, w której zamkni´-
ta zosta∏a Pierwsza Dama Francji. Niespodziewana wia-
domoÊç o jej Êmiertelnej chorobie przynosi pewien
rodzaj otrzeêwienia oraz rewizji we wzajemnych sto-
sunkach ma∏˝onków.

Wa˝ne, ˝eby na ksià˝k´ E-E. Schmitta patrzeç jak
na ca∏oÊç, a nie jak na pojedyncze historie. Tym bar-
dziej, ˝e autor sprytnie po∏àczy∏ je wszystkie postacià
o imieniu Rita. Pojawia si´ ona w ka˝dym z czterech
opowiadaƒ i w ka˝dym pe∏ni kluczowà rol´. To jakby
narz´dzie do zamanifestowania pot´gi uczuç, jej zbaw-
czej mocy i si∏y do zmiany dotychczasowego ˝ycia.

Bohaterowie opowiadaƒ E-E. Schmitta nie sà krysz-
ta∏owi, cz´sto wzbudzajà l´k i odraz´, ale przecie˝ dzi´-
ki temu sà nam tak bliscy. A dla Czytelnika to prosty
przyk∏ad, ˝e nigdy nie jest za póêno na zmian´. Nawet
jeÊli zakoƒczenie nie b´dzie pozytywne i najszcz´Êliw-
sze, b´dzie zgodne z naszym sumieniem.

  Katarzyna WiÊniewska

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


