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Ju˝ po raz ósmy w sierpniu zawitali do Ciechocinka
przyjaciele Kazimierza Kowalskiego. W tym roku festi-
wal trwa∏ od 5 do 11 sierpnia, a atrakcji dla meloma-
nów tradycyjnie nie brakowa∏o. Honorowy patronat
nad imprezà objà∏ Marsza∏ek Województwa Kujawsko
- Pomorskiego Waldemar Achramowicz. Pierwsze trzy
dni zdominowa∏y koncerty odbywajàce si´ w muszli
koncertowej. W piàtek melomani mogli zobaczyç i
pos∏uchaç „Krakowiaków i Górali” Wojciecha Bogu-
s∏awskiego. W parku Zdrojowym nie zabrak∏o te˝
znakomitych goÊci z Przewodniczàcym Rady Naczelnej
Polskiego Stronnictwa Ludowego Jaros∏awem Kali-
nowskim, który objà∏ patronat nad piàtkowym kon-
certem. - Gdzie s∏yszysz Êpiew, tam wejdê, tam dobrzy
ludzie mieszkajà, którzy dobre serce majà. Wierzaj mi
êli ludzie nigdy, przenigdy nie Êpiewajà. - zach´ca∏ do
uczestnictwa w koncercie Jaros∏aw Kalinowski.

Sobotni wieczór poÊwi´cono Janowi Paw∏owi II.
W koncercie transmitowanym przez TV Polonia wzi´-
li udzia∏ artyÊci Polskiej Opery Kameralnej. Kilkuty-
si´czna publicznoÊç pomimo ch∏odu wys∏ucha∏a utwo-
ry dedykowane Ojcu Âwi´temu. Wiele osób zasiada-
jàcych na widowni zgodnie twierdzi∏o, ˝e deszczyk,
który zaczà∏ padaç, gdy chór wykona∏ „Bark´”, Êwiad-
czy∏ o tym, ˝e te˝ i w niebie koncert by∏ serdecznie
odbierany.

Licznà publicznoÊç zgromadzi∏ te˝ koncert galowy
festiwalu, który odby∏ si´ w niedziel´. W krainie opery,
operetki i musicalu znaleêli si´ wszyscy melomani
zgromadzeni w parku Zdrojowym. By∏ to jednoczeÊnie
ostatni koncert festiwalowy organizowany na Êwie˝ym
powietrzu. Przez cztery kolejne wieczory mi∏oÊnicy
opery gromadzili si´ w Teatrze Letnim. Ci, którym nie
uda∏o si´ zdobyç biletów na choçby jeden z koncertów,
gromadzili si´ te˝ przed teatrem, przys∏uchujàc si´
ariom i pieÊniom.

W poniedzia∏kowy wieczór publicznoÊcià zaw∏a-
dnà∏, obchodzàcy jubileusz 35 - lecia pracy artystycz-
nej, Andrzej Jurkiewicz. Choç jak sam twierdzi∏, nigdy
nie myÊla∏ o tym, ˝e zostanie tenorem, chcia∏ Êpiewaç
piosenki i zostaç s∏awnym piosenkarzem. W trakcie

koncertu dowiód∏ jednak, ˝e wybór, którego dokona∏
przed laty by∏ s∏uszny. Jubilat Êpiewa∏ i gra∏ na akor-
deonie, a publicznoÊç nie pozosta∏a d∏u˝na, odÊpie-
wujàc tenorowi „Sto lat”.

Kolejny wieczór zdominowa∏y najpi´kniejsze due-
ty Êwiata. Na scenie u boku panów: Andrzeja Jurkie-
wicza, Andrzeja Niemirowicza, Krzysztofa Marciniaka
i Wies∏awa Bednarka Êpiewa∏y Ma∏gorzata Kuliƒska,
Agnieszka Makówka i Dorota Wójcik. Natomiast o t∏o
muzyczne w trakcie koncertów dba∏a natomiast Ewa
Szpakowska.

Przeboje Kompozytorów Polskich czeka∏y na
melomanów przedostatniego wieczoru festiwalu. Na
scenie pojawiali si´ nie tylko artyÊci, ale i panowie
zapraszani przez solistki wykonujàce pieÊni. Tak˝e i
tego wieczoru publicznoÊç Êpiewa∏a razem z wyko-
nawcami. W czwartkowy wieczór, tradycyjnie zare-
zerwowany na niespodziank´ Kazimierza Kowalskie-
go, publicznoÊç tak˝e nie mog∏a narzekaç na brak
atrakcji. Koncert wspólnie poprowadzili Kazimierz
Kowalski oraz red. Eugeniusz Ratajczak, który i tym
razem nie szcz´dzi∏ anegdot dotyczàcych prezento-
wanych utworów i wykonujàcych je artystów. PieÊƒ
„˚egnajcie przyjaciele” do s∏ów J. Cygana, która za-
koƒczy∏a tegoroczny festiwal, Êpiewali wszyscy.
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