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Ju˝ po raz trzeci do Ciechocinka zawita∏y gwiaz-
dy, po to ˝eby wystàpiç z m∏odym, utalentowanymi
podopiecznymi Fundacji „Nuta Nadziei”. Ponad tysiàc
osób bawi∏o si´ na ciechociƒskim stadionie niemal do
pó∏nocy.

Tu˝ po godzinie 19 na scenie pojawi∏a si´ Majka
Je˝owska, która poprowadzi∏a tegoroczny koncert.
- Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest mi niezmier-
nie mi∏o zaprosiç Paƒstwa, na niezwyk∏y koncert „Ra-
zem do Gwiazd”, którego ideà jest integracja osób
niepe∏nosprawnych poprzez muzyk´. Podopieczni
Fundacji przygotowywali si´ do dzisiejszych wyst´-
pów na warsztatach muzycznych w Ko∏obrzegu, pod-
czas tych warsztatów zosta∏a wy∏oniona ósemka wy-
konawców, których dzisiaj us∏yszymy - wita∏a publi-
cznoÊç Majka Je˝owska.

Jako pierwszy na scenie wystàpi∏ Robert Orszu∏,
który jak si´ okaza∏o nie tylko Êpiewa, ale jest te˝ re-
porterem dokumentujàcym poczynania Fundacji „Nu-
ta Nadziei”. Pytanie, które zada∏ prowadzàcej koncert
nie by∏o ∏atwe. Majka Je˝owska poradzi∏a sobie z od-
powiedzià - powiem, ˝e w tym roku obchodz´ pi´k-
ny jubileusz dwudziestolecia Êpiewania i pisania pio-
senek dla najm∏odszych - odpowiedzia∏a z uÊmiechem.
Wywiad nie trwa∏ d∏ugo a po chwili na scenie obok
Roberta pojawi∏a si´ Kaja Paschalska, z którà wykona∏
piosenk´ „Przyjaciel od zaraz”

Kaj´ Paschalskà, która po raz pierwszy wyst´po-
wa∏a pod t´˝niami zapytaliÊmy, jak podoba∏a si´ jej
ciechociƒska publicznoÊç. PublicznoÊç jest super i
wyst´p te˝ by∏ bardzo udany. MyÊl´, ˝e wi´kszoÊç lu-
dzi jest tu na wakacjach, sà na∏adowani pozytywnà
energià i dlatego tak dobrze si´ bawià. A to oczywiÊ-
cie jest Êwietne dla nas wykonawców - cieszy∏a si´ po

wyst´pie wokalistka. Jak si´ okazuj´, wyst´p w duecie
nie by∏ dla Kai czymÊ nowym.

- To oczywiÊcie wielka przyjemnoÊç, ja cz´sto na
swoich koncertach zapraszam na scen´ kogoÊ z
publicznoÊci. To bardzo sympatyczne, ˝e Robert tak
profesjonalnie przygotowa∏ mój utwór i bardzo ciesz´
si´, ˝e mog∏am z nim wystàpiç - cieszy∏a si´ serialowa
Ola Lubicz.

Na scenie pojawia∏y si´ kolejne duety. Razem z
Alicjà Majewskà zaÊpiewa∏a Marta Tomczyƒska. Byç
kobietà, byç kobietà - Êpiewa∏a ca∏a publicznoÊç. Po
˝eƒskim duecie przyszed∏ czas na ostrzejsze granie.
Na scenie zainstalowa∏ si´ Szymon Wydra i zespó∏
Carpe Diem. Piosenk´ „˚ycie jak poemat” wykona∏ z
nimi Mariusz Wentowski. Obaj panowie po wyst´pie
dostali kolorowe kwiaty. PublicznoÊç ubrana w
kolorowe czapeczki bawi∏a si´ doskonale.

O biedronkach Êpiewa∏y 15 letnia Sylwia Garcza-
rek i Majka Je˝owska, a zaraz po nich na scenie poja-
wi∏ si´ zespó∏ wokalno - taneczny Kleks z Zespo∏u
Szkó∏ Specjalnych w ¸odzi oraz cygaƒskie gwiazdy
Dziani i Wasyl Junior. Po kolorowym i ˝ywio∏owym
wyst´pie „na lepszy model” wymienia∏y wspólnie
Joanna Przybylak, niewidoma 23 letnia studentka 3
roku filologii angielskiej we Wroc∏awiu i Kasia Klich.
Na szcz´Êcie i tym razem publicznoÊç okaza∏ si´ nie-
zawodna i nikt nie myÊla∏ o wymienianiu jej na lepszy
model. Na scenie pojawiali si´ nowi wykonawcy w
ducie z Halinà Fràckowiak zaÊpiewa∏a Katarzyna Ry-
barczyk.

- Napisz prosz´, chocia˝ krótki list... - Êpiewa∏y.
Tu˝ przed fina∏em pierwszej cz´Êci koncertu Zbyszek
Szczerek i zespó∏ Bracia Cugowscy dali do zrozumienia,
˝e „Niczego wi´cej” nie trzeba by si´ dobrze bawiç.

fot. Jakub Giza
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Zanim wspólnie wszyscy uczestnicy zaÊpiewali pio-
senk´ fina∏owà na scenie pojawili si´ Marsza∏ek Woje-
wództwa kujawsko - Pomorskiego Waldemar Achra-
mowicz i Prezes Fundacji Nuta Nadziei Zofia Kirszen-
stein. Ogromnie si´ ciesz´, ˝e kolejny raz mogliÊmy
si´ spotkaç w Ciechocinku, przyznam si´, ˝e Funda-
cja Nuta Nadziei organizuje wiele koncertów w ró˝-
nych miastach Polski, ale najch´tniej przyje˝d˝amy do
Ciechocinka. - mówi∏a Prezes Fundacji. - Chcia∏bym
w imieniu Was kujawsko - pomorskiej, ciechociƒskiej
publicznoÊci serdecznie podzi´kowaç Pani Prezes i
naszym m∏odym wykonawcom za tak znakomity kon-
cert. Koncert, który jest faktycznie „Drogà do Gwiazd”,
ale tak˝e „Nutà Nadziei”. Chcia∏bym te˝ przekazaç mi∏à
wiadomoÊç, Zarzàd Województwa Kujawsko - Pomors-
kiego przekazuje, na r´ce Fundacji od nas wszystkich
z zaproszeniem na rok 2006 kwot´ 10 tys. z∏otych -
dzi´kowa∏ marsza∏ek.

Po podzi´kowaniach i zaproszeniach wszyscy wy-
konawcy udowodnili, ˝e „Marzenia si´ spe∏niajà” wy-
konujàc w∏aÊnie ten utwór Majki Je˝owskiej na zakoƒ-
czenie pierwszej, rejestrowanej prze program 2 TVP,
cz´Êci koncertu..

Po krótkiej przerwie technicznej, w trakcie której
publicznoÊç korzysta∏a z by zdobyç autograf i zrobiç
sobie zdj´cie z gwiazdami, na scenie pojawili si´ kolej-
ni podopieczni Fundacji. Dla publicznoÊci zagrali Mar-
ta Rogalska z Aleksandrowa Kujawskiego, która w
zesz∏ym roku zachwyci∏a wszystkich swoim wyst´pem,.
Nie inaczej by∏o i tym razem, choç m∏oda artysta
wystàpi∏a nie z zespo∏em, a tylko z towarzyszeniem
gitary. Po niej na scenie zaprezentowa∏y si´ Ramona
Wilman i Agnieszka Osowska.

Nad stadionem powoli zapada∏ zmrok, gdy na sce-
nie pojawi∏a si´ Halina Fràckowiak, w ten sposób roz-
pocz´∏a si´ trzecia cz´Êç koncertu.  Nie by∏ to jednak
ostatni recital tego wieczoru. Kolejnym wykonawcà,
który poderwa∏ publicznoÊç z ∏awek by∏ Szymon Wy-
dra i zespó∏ Carpe Diem. Pod scenà z ka˝dà chwilà
przybywa∏o bawiàcych si´ osób. Nast´pnie przed cie-
chociƒskà publicznoÊcià wystàpi∏a Kasia Klich, zabaw´
zakoƒczy∏ wyst´p Dzianiego i Wasyla Juniora.

Organizatorami III Festiwalu „Razem do Gwiazd”
byli: Fundacja „Nuta Nadziei”, Urzàd Marsza∏kowski
Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz Urzàd
Miejski w Ciechocinku. G∏ównymi sponsorami impre-
zy by∏y: Spó∏dzielcza Grupa Bankowa, Marbud oraz
Poczta Polska. Jak zapewniali organizatorzy Kolejny
festiwal odb´dzie si´ w tym samym miejscu za rok.

        Jakub Giza

O to jak rozpocz´∏a si´  ich przygoda ze Êpiewaniem
zapytaliÊmy dwie uczestniczki festiwalu, wyst´pujàcà
od lat, Ramon´ Wilman i debiutujàcà w Ciechocinku
Agnieszk´ Osowskà ze Starogardu Gdaƒskiego.

Jakub Giza: Jaka by∏a wasza droga do Êpiewania
na scenie?

Ramona Wilman: Ja z Panià Zosià mam ju˝ kontakt,
od kilku lat, kiedy by∏am ma∏a moja mam znalaz∏a
og∏oszenie w gazecie i zg∏osi∏a mnie. Spodoba∏am si´,
pierwszy mój festiwal zaÊpiewa∏am jeszcze bez ̋ adnego
podk∏adu. Moja mama strasznie si´ wtedy denerwo-
wa∏a, a ja wysz∏am i zaÊpiewa∏am. Tak rozpocz´∏a si´
moja wspó∏praca z Fundacjà Nuta Nadziei. Zacz´∏am
Êpiewaç na festiwalach w Gdyni, Ko∏obrzegu i Ciecho-
cinku i tak to ju˝ trwa kilka lat. Bardzo to lubi´, bo
sprawia mi to niesamowità przyjemnoÊç.

Agnieszka Osowska: Gdy zaczyna∏a Ramona, to
próbowa∏a mnie namówiç, ja wtedy nie chcia∏am (mó-
wi Êmiejàc si´ Agnieszka). Póêniej odwiedzi∏am jà w
domu, zobaczy∏am jej nagrody, zdj´cia z gwiazdami
i pamiàtki. PomyÊla∏am sama nad wyst´pami. Porozma-
wia∏am z Panià Zosià i uda∏o si´ dziÊ wyst´puj´ po raz
pierwszy i bardzo si´ boj´ jak wypadn´ i mam trem´.
Na scenie zaÊpiewam „Takie tango” - Budki Suflera.

J.G.: Jak wyglàdajà przygotowania do Festiwalu,
kto wybiera artystów, z którymi Êpiewacie?

R.W.: Przygotowania to warsztaty i çwiczenia. Do-
wiadujemy si´ z kim zaÊpiewamy. Ja dwa lata temu
wystàpi∏am z zespo∏em Leszcze i bardzo mi si´ podo-
ba∏o. Po kilku próbach Êpiewa∏o si´ super. A najwa˝-
niejsze, ze wyst´p te˝ by∏ bardzo udany. A w tym roku
wystàpi´ sama w drugiej cz´Êci koncertu i zaÊpiewam
„Here I am” - Wilków.

J.G.: A jak festiwal wyglàda od kuchni, rywalizujecie
ze sobà, o to która lepiej zaÊpiewa?

R.W.: Nie ma tu ˝adnej konkurencji, wydaje mi si´,
˝e wszyscy jesteÊmy tutaj przyjació∏mi. Nawet nie zna-
jàc si´, nawet gdy widzimy kogoÊ pierwszy raz, od razu
potrafimy znaleêç ze sobà wspólny j´zyk. Sama nie
wiem, mo˝e to dlatego, ˝e ka˝dego z nas spotka∏o kie-
dyÊ w ˝yciu jakieÊ nieszcz´Êcie, mo˝e to w∏aÊnie tak
nas zbli˝a i sprawia, ˝e potrafimy czasem zrozumieç
si´ nawet bez s∏ów.

J.G: A jaka jest ciechociƒska publicznoÊç, jak si´
przed nià wyst´puje?

R.W.: Nigdzie nie ma  takiej publicznoÊci jak tu.
Ludzie najlepiej bawià si´ w Ciechocinku. By∏am i w
Ko∏obrzegu, Gdyni, Krakowie, Warszawie, ale tutaj
publicznoÊç jest najlepsza, mo˝e to dlatego, ˝e przy-
je˝d˝ajà tu ludzie z ca∏ego kraju i przyje˝d˝ajà ˝eby
si´ dobrze bawiç.

J.G. W takim razie ˝ycz´ wam udanych wyst´pów
i dobrej zabawy.

R.W. A.O: Dzi´kujemy.

MAMA STRASZNIE SI¢
DENERWOWA¸A


