
W KRAINIE BELCANTO

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA

Ciechocinek kojarzy si´ z t´˝niami, muszlà koncertowà, parkami i …belcantem. Ju˝ bowiem po raz
IX w uzdrowisku odby∏a si´ Gala Polskich Tenorów. 12 i 13 lipca 2013 roku w muszli koncertowej
rozbrzmiewa∏y rytmy muzyki operowej, operetkowej oraz pieÊni latynoskie i neapolitaƒskie.
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Organizatorzy Gali: Burmistrz Ciechocinka Leszek Dzier˝ewicz, Zarzàd Spó∏ki
Polbruk S.A., CE Energy Holding AG, a tak˝e Dyrektor Festiwalu - znakomity tenor,
„Polski Pavarotti” Dariusz Stachura stan´li na wysokoÊci zadania, przenoszàc mie-
szkaƒców i goÊci Ciechocinka do krainy najpi´kniejszych g∏osów.

Pierwszego dnia podczas IX Gali Tenorów magi´ belcanto podziwiano dzi´ki:
sopranistce Dorocie Wójcik oraz tenorom: Bogus∏awowi Bidziƒskiemu, Jaros∏awowi
Wiewiórze, Krzysztofowi Marciniakowi, Dariuszowi Stachurze i Dariuszowi Pietrzy-
kowskiemu. Artystom akompaniowa∏a Orkiestra Symfoników Bydgoskich pod ba-
tutà Marka Czeka∏y. Wielkim wydarzeniem by∏a tak˝e konferansjerka w wykonaniu
uwielbianego przez publik´ Mistrza Mowy Polskiej Bogus∏awa Kaczyƒskiego. Wspa-
nia∏a muzyka, pi´kne dekoracje i liczne bisy sprawi∏y, i˝ ten piàtkowy koncert by∏
wielkà ucztà dla melomanów. Mimo wcià˝ padajàcego deszczu, publika zasiadajàca
pod parasolami bawi∏a si´ wyÊmienicie, nucàc wraz z artystami „Brunetki, blondynki”
czy „O sole mio”. Tenorzy i orkiestra, niczym personel medyczny, ukoi∏ serca pa-
cjentów - widowni, która wracajàc z koncertu przez park Zdrojowy, nuci∏a: „Wielka
s∏awa to ˝art, ksià˝´ b∏azna jest wart…”.

Podczas pierwszego dnia Gali Polskich Tenorów, organizatorzy: Gmina Miejs-
ka Ciechocinek oraz firma Polbruk wr´czyli nagrody studentom, którzy zwyci´-
˝yli w konkursie „Kierunek Ciechocinek”. M∏odzi ludzie stworzyli projekt przes-
trzeni w naszym mieÊcie wokó∏ Teatru Letniego oraz kina „Zdrój”. Burmistrz
Leszek Dzier˝ewicz wyrazi∏ nadziej´ na jak najszybsze rozpocz´cie realizacji tego
zadania.

W sobot´ 13 lipca, przygotowano nie mniej atrakcji. Deszcz na szcz´Êcie nie
pada∏, a ciechociƒska publika ponownie nie zawiod∏a i jeszcze liczniej pojawi∏a
w parku Zdrojowym. Tym razem koncert zatytu∏owany „W drodze do La Scali”
oraz „Koncert Gwiazd” poprowadzi∏a córka Marka Czeka∏y - Emilia Czeka∏a. W pe∏-
nej krasie zaprezentowali si´ uzdolnieni studenci Bydgoskiej Akademii Muzycznej:
Leszek Holec, ¸ukasz Jakubczak, Magdalena Król, Hanna Okoƒska, Aleksandra
Olczyk, Damian Wilma, Jacek Wróbel oraz Ewelina ˚ak. M∏odzi Êpiewacy zachwycili
publicznoÊç, utwierdzajàc wszystkich w przekonaniu, ˝e najwi´ksze sale koncertowe
na ca∏ym Êwiecie stojà dla nich otworem. Aleksandra Olczyk oraz Jacek Wróbel
zostali wyró˝nieni przez organizatorów Gali, otrzymujàc nagrody. Podczas drugie-
go dnia Festiwalu zaprezentowa∏y si´ tak˝e charyzmatyczne gwiazdy: Ma∏gorzata
Grela, Katarzyna Nowak-Staƒczyk, Dariusz Stachura oraz Adam Zdunikowski.
Wykonania artystów, jak na przyk∏ad „Granada” A. Lara  wzbudzi∏y wielki aplauz
widowni, nie oby∏o si´ te˝ bez bisów. Oglàdajàcym udzieli∏ si´ wspania∏y humor
artystów, którzy Êwietnie bawili si´ na scenie. Âpiewaków ˝egnano owacjami
na stojàco. Zwieƒczeniem Gali by∏ pokaz sztucznych ogni.

IX Gala Polskich Tenorów zapewne d∏ugo b´dzie pobrzmiewaç w sercach wi-
downi. A ju˝ za rok jubileusz tego wspania∏ego wydarzenia!

   Red.


