Szanowni Państwo,
W dniach 27 listopada, 4 i 11 grudnia zapraszamy serdecznie na spektakle odbywające się
w ramach III edycji Łęczyckiej Jesieni Teatralnej. W tym roku będziemy mieli przyjemność
podziwiać na scenie Domu Kultury w Łęczycy znakomitych aktorów warszawskich związanych
z Teatrem TM: Katarzynę Łaniewską, Agnieszkę Sitek, Tomasza Mędrzaka oraz Cezarego
Morawskiego. Tegoroczna „Jesień” jest wydarzeniem niezwykłym nie tylko ze względu na wybitne
kreacje artystyczne naszych gości, ale również ze względu na ich niezwykłą postawę wobec życia
kulturalnego naszego miasta. Należy podkreślić fakt, że Muzeum w Łęczycy, które jest
organizatorem kameralnych spotkań z literaturą i teatrem nie otrzymało w tym roku dotacji
z Europejskiego Funduszu Społecznego, z którego finansowane były dotychczasowe edycje
w latach 2009 i 2010. Niestety, kwoty przewidywane w projekcie na honoraria za spektakle,
przekraczały jakiekolwiek możliwości finansowe naszej placówki. W związku z tym sprawę
Łęczyckiej Jesieni Teatralnej uznaliśmy za niemożliwą do realizacji. Było nam bardzo przykro, że
nie będziemy w stanie spełnić oczekiwań łęczyckiej publiczności, która entuzjastycznie przyjęła
naszą ofertę kulturalną i wpisała ją w swoje domowe kalendarze również na rok 2011. Nie
spodziewaliśmy się tego, że wielu artystów z rozrzewnieniem wspominało spotkanie z łęczycką
widownią, niezwykle ceniącą sobie sztukę aktorską na najwyższym poziomie, nie zawsze jednak
mającą możliwość obcowania z Melpomeną z prozaicznych względów finansowych. Niestety ubogi
portfel jest smutną rzeczywistością nie tylko większości polskich emerytów, ale i czynnej zawodowo
polskiej inteligencji. Ku naszemu zaskoczeniu artyści, tak jak 30 lat temu w epoce stanu wojennego,
potrafili

krzewić

bezinteresownie

kulturę

i

piękno

mowy

ojczystej

poza

budynkami

instytucjonalnego teatru, potrafią i dzisiaj wrócić do tej pięknej, heroicznej idei. W dniu 24
października 2011 roku Andrzej Borucki – dyrektor Muzeum w Łęczycy otrzymał list od aktora i
reżysera teatralnego Pana Tomasza Mędrzaka, który ze smutkiem stwierdził, że „w ratowaniu
kultury, opartej na naszej historii, literaturze i szeroko pojętym dziedzictwie narodowym, a będącej
podstawą kształtowania przyszłych pokoleń, m.in. muzea są jaśniejszą plamką na coraz czarniejszej
przyszłości po macoszemu traktowanej Kultury w naszym kraju. Dlatego uważamy, że pomysłu
Łęczyckiej Jesieni Teatralnej nie można, nie wolno nam – Panu dyrektorowi i nam-twórcom –
zaprzepaścić. Dlatego zdecydowaliśmy, pomimo braku środków, przyjechać do Łęczycy i spotkać się
z łęczycką publicznością. Sprawa terminu pozostaje otwarta, także repertuar może ulec zmianie,
musimy telefonicznie ustalić wszystkie szczegóły. Moi Koledzy, czyli Katarzyna Łaniewska, Cezary
Morawski, Agnieszka Sitek i Witold Juralewicz z przyjemnością przyjadą wraz ze mną, aby wystąpić
na III Łęczyckiej Jesieni Teatralnej i, jeśli już tak musi być, bez jakichkolwiek honorariów”. Ten list
obudził w nas nadzieję, że nie wszystko jest jeszcze stracone. Jego treść poruszyła również wiele

osób uczestniczących w łódzkim Regionalnym Kongresie Kultury. Pomocną dłoń wyciągnął, nie po
raz pierwszy, do nas Łódzki Dom Kultury, z którym współpracujemy od lat przy wielkim koncercie z
cyklu Musica Moderna. Pan dyrektor Zbigniew Ołubek bez wahania wsparł finansowo naszą
teatralną inicjatywę, podzielając troskę Pana Tomasza Mędrzaka o losy polskiej kultury.
Nieobojętni na ten problem pozostali również właściciele firmy „SAW – POL”, Pani Maria Tomow
oraz Pan Grzegorz Sawicki. Do tego grona dołączyli Państwo Jolanta i Mieczysław Andrysiakowie,
właściciele „Hotelu Chrobry” w Topoli Królewskiej oferując nieodpłatnie noclegi oraz wyżywienie
dla artystów. Łęczycki Dom Kultury zadeklarował udostępnienie sali widowiskowej i pomoc
techniczną przy realizacji spektakli. Muzeum zajęło się koordynacją całości, kosztami promocji i
transportu. Dzięki współpracy ludzi dobrej woli, ich ofiarności i chęci ocalenia tego co nie tylko w
polskiej, ale i europejskiej kulturze jest najcenniejsze, będziemy mogli spędzić trzy niezapomniane
wieczory teatralne na które serdecznie Państwa zapraszamy.
Muzeum w Łęczycy

