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˚YCIE MUZYCZNE DAWNEGO
CIECHOCINKA (VIII)

Jan Kiepura kojarzony jest z Krynicà, gdzie pobudo-
wa∏ za kilka milionów dolarów luksusowy czteropi´t-
rowy pensjonat „Patria”, jeden z najwytworniejszych
w przedwojennej Europie. Od 1967 r. corocznie odby-
wa si´ w tym uzdrowisku Europejski Festiwal im. Ja-
na Kiepury. Szkoda, ˝e s∏ynny tenor nie chcia∏ uloko-
waç swoich pieni´dzy w Ciechocinku, w którym leczy∏
si´ jako nieznany jeszcze Êpiewak.

Urodzony w 1902 r. w rodzinie sosnowieckiego
piekarza, Jan Kiepura bra∏ za m∏odu udzia∏ w walkach
o wolnoÊç Âlàska jako cz∏onek Polskiej Organizacji
Wojskowej. Walczy∏ te˝ w I powstaniu Êlàskim. Po ma-
turze w 1921 roku przyjecha∏ do Ciechocinka na lecze-
nie uk∏adu oddechowego, cierpia∏ bowiem na chro-
niczny nie˝yt dróg oddechowych. Zosta∏ pacjentem
dr. Teodora Herynga, jednego z  czo∏owych pionierów
laryngologii polskiej, który projektowa∏ równie˝ narz´-
dzia operacyjne i przyrzàdy. Jego termoregulator i ter-

moakumulator wesz∏y do historii Êwiatowego wzie-
walnictwa. Wybitny laryngolog zosta∏ kierownikiem
Inha-latorium przy Paƒstwowym Zak∏adzie Zdrojowym
w Ciechocinku, które powsta∏o wed∏ug jego wskazówek
w ¸azienkach nr 3. Tu w∏aÊnie przychodzi∏ na zabiegi
m∏ody, nieznany jeszcze w szerszych kr´gach tenor.

Jan Kiepura nie mia∏ zbyt wiele pieni´dzy, o czym
Êwiadczà listy wysy∏ane do domu. Kuracjusz prosi∏
w nich o przys∏anie koca, r´cznika i poduszki. Oznacza
to, ˝e wynajà∏ tanià kwater´ bez wyposa˝enia. Na za-
chowanych kartkach pocztowych podany jest adres
ul. Toruƒska 18 u Bronis∏awskiego. (dziÊ ul. Koperni-
ka) Zachowa∏ si´ te˝ kwit apteczny z odpisem recep-
ty zrealizowanej w aptece G´bczyƒskiego. Niestety,
leczenie nie da∏o oczekiwanych rezultatów. W Ciecho-
cinku znana jest anegdota, ˝e Kiepura chcia∏ wystàpiç
w miejscowym koÊciele, ale organista stwierdzi∏, ˝e
nie jest nikim znanym, wi´c do wyst´pu nie wysz∏o.
Ja chc´ jednak wierzyç, ˝e zdolny artysta zaprezento-
wa∏ si´ z∏aknionym muzyki ciechociƒskim melomanom
i da∏ krótki koncert. Na pewno nie zaniedbywa∏ çwi-
czeƒ, s∏ynà∏ przecie˝ z ogromnej pracowitoÊci, godzi-
nami potrafi∏ szlifowaç jednà fraz´, wi´c myÊl´, ˝e nie-
powtarzalny g∏os rozbrzmiewa∏ na ulicy Kopernika
i cieszy∏ uszy przechodniów.

Jesienià, zgodnie z wolà rodziców, Kiepura rozpo-
czà∏ studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszaws-
kiego, jednak nie zapomina∏ o szkoleniu g∏osu. Zdol-
noÊci muzyczne odziedziczy∏ po matce, która pi´knie
Êpiewa∏a. W tajemnicy przed ojcem przeznacza∏ pie-
niàdze przesy∏ane z domu na lekcje Êpiewu. Kiepura
by∏ uczniem Wac∏awa Brzeziƒskiego i tenora Tadeusza
Leliwy. Zadebiutowa∏ w 1923 roku, wyst´pujàc sali
kina Sfinks w Sosnowcu. Rok póêniej Emil M∏ynarski
zaanga˝owa∏ m∏odego Êpiewaka do opery w Warsza-
wie, który poczàtkowo wykonywa∏ epizodyczne partie.
W 1925 r. zagra∏ tytu∏owà rol´ w „FauÊcie” Gounoda
we Lwowie. Niebawem wyjecha∏ do Wiednia i wystàpi∏
u boku M. Jeritzy w Staatsoper. Âpiewa∏ potem w Ber-
linie, Brnie, Pradze, Budapeszcie i Londynie. Prze∏o-
mem by∏ rok 1928, kiedy m∏ody tenor wystàpi∏ w me-
diolaƒskiej La Scali. To w∏aÊnie wtedy zacz´∏a si´ mi´-
dzynarodowa kariera „ch∏opaka z Sosnowca”, który
Êwi´ci∏ potem triumfy na scenach s∏ynnych teatrów
europejskich i amerykaƒskich. Jego popisowà rolà by∏
Ksià˝´ Mantui w „Rigoletcie” Verdiego. Kiepura wyst´-
powa∏ równie˝ w filmach polskich i zagranicznych.
Szybko sta∏ si´ jednym z pierwszych europejskich idoli
kina dêwi´kowego. Wyst´powa∏ ze swojà ˝onà Êpie-

Ciechocinek by∏ ulubionym miejscem wielu gwiazd opery i operetki. Niejednokrotnie na scenach
uzdrowiska wyst´powa∏y liczne gwiazdy Êwiatowej s∏awy. Warto dodaç, ˝e Êpiewacy przyje˝d˝ali pod
t´˝nie, aby leczyç tu tak˝e swoje gard∏a. Jednak nie wszystkim by∏o dane koncertowaç w kurorcie…
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