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Jubileuszowa Gala

Gdy przed dziesi´ciu laty „dopinaliÊmy” z Dariu-
szem Stachurà, dyrektorem artystycznym Festiwalu,
szczegó∏y tego donios∏ego przedsi´wzi´cia, jako cel
nadrz´dny wskazaliÊmy dzia∏ania, majàce wype∏niç
scen´ ciechociƒskiego amfiteatru kreacjami i rolami,
które widzowie poniosà z sobà i zapiszà na zawsze
w swych sercach i pami´ci. DziÊ z radoÊcià i nieukrywa-
nà satysfakcjà oceniam, ˝e mieszkaƒcy miasta pod t´˝-
niami, goÊcie i kuracjusze z aplauzem przyj´li t´ ini-
cjatyw´, by w Ciechocinku w∏aÊnie letnie randez vous
wyznaczali sobie bohaterowie oper, operetek i musicali
kreowani przez najwybitniejszych artystów polskiej
sceny muzycznej. I tak ju˝ od dekady, zawsze w lipcu,
zwykle przy pi´knej pogodzie i gwieêdzistym niebie
p∏ynà nad miastem arie, kawatyny, dialogi muzycznych
bohaterów Êpiewane sopranami, tenorami czy basami.

Ciechociƒska Wielka Gala Tenorów ju˝ zdoby∏a
swoje trwa∏e miejsce w kalendarium polskiej kultury
muzycznej. Recenzenci, podkreÊlajàc wirtuozeri´
wykonaƒ, estradowy luz i klimat znakomitej zabawy
z publicznoÊcià, zachwycajà si´ i wskazujà na specyfi-
k´ ciechociƒskiego teathronu. JakiÊ duch opiekuƒczy
tego miejsca unosi si´ i sprawuje piecz´ nad koncer-
tami. Gdy na scenie pojawiajà si´ s∏ynne duety z ope-
rowych i operetkowych librett, gdy ciep∏o wieczoru
i s∏ony posmak ciechociƒskiej bryzy niesionej od t´˝ni

osiada nad amfiteatrem parku Zdrojowego, magia
teatru spe∏nia si´, a efektem koncertów sà rozÊpiewane
noce na deptaku i w sanatoryjnych pokojach.

Szanowni Paƒstwo, nie∏atwo jest zredagowaç
taki jubileuszowy adres i wyraziç w nim ca∏à oktaw´
wzruszeƒ i szalone tempo wspomnieƒ, które tworzà
uk∏adank´ obrazów, sytuacji i aplauzów, jakie na prze-
strzeni minionych lat, przy kolejnych ods∏onach Festi-
walu by∏y moim i Paƒstwa udzia∏em.

     Burmistrz Ciechocinka Leszek Dzier˝ewicz

Jubileusze obligujà i stajà si´ okazjà do sentymentalnych podró˝y i skromnych reminiscencji
majàcych pokazaç to, co w dorobku Jubilata cenne, trwa∏e i ma progresywny charakter. Dzisiejszy
Jubilat jest niecodzienny i szczególny. Dziesiàtà rocznic´ narodzin i kulturowego wzrastania obcho-
dzi w tym roku Festiwal Wielka Gala Tenorów i towarzyszàce mu wspania∏e koncerty.

Tegoroczna ods∏ona Festiwalu jak zawsze za-
chwyci∏a publik´. Jednak˝e tej edycji towarzyszy∏a
jakby jeszcze wi´ksza magia ni˝ zwykle. W koƒcu
to edycja jubileuszowa…

11 lipca o godzinie 20.00 rozpocz´∏o si´ wielkie
Êwi´to muzyczne. Podczas koncertu w amfiteatrze
w parku Zdrojowym zatytu∏owanego „Dariusz Stachura
i Jego GoÊcie” wystàpili: Anna Dytry, Adam Zduniko-
wski, Ka∏udi Ka∏udow, Tadeusz Szlenkier, Iwona So-
cha i oczywiÊcie uwielbiany przez ciechociƒskà publik´
za swój dowcip i serdeczny kontakt z widzami Dariusz
Stachura. Swà konferansjerkà widzów bawi∏a Emilia
Czeka∏a. Podczas koncertu wybrzmia∏y pieÊni nea-
politaƒskie, meksykaƒskie oraz arie ze znanych oper
i operetek. Zaprezentowa∏a si´ tak˝e formacja dudziarzy
szkockich „Pipes & Drumes”.

Z kolei 12 lipca mia∏ miejsce „Wieczór Gwiazd”,
który poprowadzi∏ - podobnie jak w ubieg∏ym roku -
Bogus∏aw Kaczyƒski. Bawi∏ publik´ dowcipem, a poru-
sza∏ serca wspania∏à znajomoÊcià Êwiata opery, operetki

i musicalu. Z kolei na muzycznej scenie muszli koncer-
towej zaprezentowa∏y si´ naprawd´ wspania∏e osobis-
toÊci Êwiata belcanto: Ma∏gorzata Walewska, Dorota
Laskowiecka, Zbigniew Macias i Dariusz Stachura.
Po raz dziesiàty opraw´ muzycznà Festiwalu przygo-
towa∏a Orkiestra Symfoników Bydgoskich pod dyrekcjà
Marka Czeka∏y. Wspania∏à niespodziankà by∏ wyst´p
skrzypaczki Izabeli ˚ebrowskiej.

Niemilknàce brawa po wyst´pach sprawi∏y, ˝e artyÊ-
ci obu koncertów wielokrotnie bisowali. Robili to ch´t-
nie, z uÊmiechem na twarzy, bawiàc si´ muzykà i uro-
kiem chwili. Widzów zachwyca∏a tak˝e pi´kna, godna
jubileuszu oprawa artystyczna sceny - kolorowe ∏ab´-
dzie i burza fioletowych kwiatów. Zwieƒczeniem dwóch
dni koncertowych by∏ porywajàcy pokaz taƒczàcych
fontann, które lÊni∏y w blasku ksi´˝yca…

Dziesiàta jubileuszowa edycja „Wielkiej Gali Teno-
rów” sta∏a si´ faktem. Serdecznie dzi´kujemy, ˝e tak
wielu z Paƒstwa by∏a udzia∏em obu niezapomnianych
i wyjàtkowych wieczorów.       Red.

„Usta milczà” z opery „Weso∏a Wdówka” w wykonaniu artystów:
Doroty Laskowieckiej, Dariusza Stachury, Ma∏gorzaty Walewskiej
i Zbigniewa Maciasa.
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Rozmowa z Dariuszem Stachurà

- W tym roku odby∏a si´ X, jubileuszowa Gala
Polskich Tenorów i po raz 10 pe∏ni∏ pan funkcj´ dy-
rektora artystycznego tego wydarzenia. Czy pami´ta
Pan pierwszà edycj´ tej imprezy i kto wpad∏ na pomys∏
organizacji jej w∏aÊnie w Ciechocinku?

- Zdziwi∏bym si´ gdyby dyrektorem tego festiwalu

by∏ ktoÊ inny. Sam pomys∏ na koncert powsta∏ w obr´-
bie trzech osób. Po pierwsze Pana profesora Szymona
Kubiaka - mojego przyjaciela, u którego kilka lat wczeÊ-
niej leczy∏em si´, a raczej ∏adowa∏em baterie, bioràc
zabiegi w Szpitalu Wojskowym na gard∏o. To On w∏aÊ-
nie poprosi∏ mnie, a w∏aÊciwie zapyta∏ czy móg∏bym
zorganizowaç Mu koncert na zjazd dla laryngologów
sanatoryjnych. Pan Burmistrz Leszek Dzier˝ewicz, który
mia∏ w danej chwili zapotrzebowanie na drugi koncert,
dope∏ni∏ reszt´. Ja oczywiÊcie ucieszy∏em si´ i powie-
dzia∏em, ˝e z przyjemnoÊcià podejm´ si´ zorganizo-
wania obydwu koncertów. Po wielkim sukcesie pierw-
szej edycji tej imprezy, nast´pny rok by∏ tylko formal-
noÊcià, aby stworzyç nowe wydarzenie artystyczne pod
moim kierownictwem. Rozpocz´∏o si´ koncertami,
a zmieni∏o si´ w cykl corocznych spotkaƒ z publicz-
noÊcià w Ciechocinku. To publicznoÊç swojà corocznà,
ogromnà frekwencjà stworzy∏a festiwal pt. „Gala Pols-
kich Tenorów”. Nie ukrywam, ˝e mam w tym swój
ma∏y udzia∏, zapraszajàc wspania∏ych artystów i dobie-
rajàc repertuar. To jest recepta na sukces.

- Jak d∏ugo trwajà przygotowania do Gali i jak
wyglàda organizacja tego wydarzenia od strony dy-
rektora artystycznego?
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Dariusz Stachura - polski Êpiewak tenor, absolwent
∏ódzkiej Akademii Muzycznej, dyrektor artystyczny
„Gali Polskich Tenorów” w Ciechocinku. Zadebiutowa∏
w 1989 r. na scenie Teatru Wielkiego w ¸odzi partià
Leƒskiego w Eugeniuszu Onieginie Piotra Czajkows-
kiego. Do niewàtpliwych sukcesów artystycznych Da-
riusza Stachury nale˝y zaliczyç jego udzia∏ w obcho-
dach 100-lecia premiery Cyganerii Giacomo Pucciniego
w Turynie w roku 1996. Jako jedyny obcokrajowiec
kreowa∏ parti´ Rudolfa na zmian´ z Luciano Pavarottim.
Obecnie koncertuje w kraju i za granicà.

Skrzypaczka Izabela ˚ebrowska przylecia∏a na Gal´ ze
Stanów Zjednoczonych.



- Koƒczàc ostatnià Gal´ Tenorów staram si´ mieç
pomys∏ ju˝ na nast´pny rok. Aby mieç wspania∏e gwiaz-
dy na koncercie, trzeba wczeÊniej planowaç kogo chce-
my zaprosiç, poniewa˝ wszyscy dobrzy artyÊci majà
zape∏niony kalendarz. OczywiÊcie bez akceptacji moich
pomys∏ów przez Burmistrza Leszka Dzier˝ewicza nie
by∏oby nast´pnych edycji festiwalu. Wspólnie rozwa-
˝amy i podejmujemy decyzje, co dok∏adnie b´dzie
w przysz∏ym roku. Trzeba wspomnieç tak˝e o pracow-
nikach urz´du, Biurze Promocji z Panem Januszem
Hawikiem na czele i innych osobach, które pracujà
na nasz sukces.

- Którà z edycji Gali Polskich Tenorów wspomina
Pan najcz´Êciej i dlaczego?

- OczywiÊcie pierwsza edycja Festiwalu zapad∏a mi
najbardziej w sercu, poniewa˝ gdyby nie ona i zbieg
okolicznoÊci podczas tworzenia festiwalu, nie by∏oby
nast´pnych edycji.

- Niewàtpliwie ma Pan wk∏ad w organizacj´ Ga-
li, ale tak˝e uÊwietnia Pan imprez´ swoimi umiej´t-
noÊciami wokalnymi. Skàd wzi´∏a si´ Paƒska mi∏oÊç
do muzyki?

- W dzieciƒstwie Êpiewa∏em z moimi rodzicami
na spotkaniach rodzinnych. MyÊl´, ˝e swojà wra˝liwoÊ-
cià muzycznà, a tak˝e warunkami genetycznymi, mi∏oÊç
do Êpiewu zaszczepili mi w∏aÊnie moi rodzice. Dalej
to umiej´tnoÊci dane przez natur´ czy jak ja to mówi´
- dar od Boga i w∏asna praca. Na sukces artysty pracuje
tak˝e jego rodzina czy wspó∏ma∏˝onek. Je˝eli Êpiewak
trafi na z∏ego kompana ˝ycia, mo˝e straciç wszystko,
co da∏ mu Pan Bóg.

- Od wielu lat Êpiewa Pan na scenie. Czy przed
wyst´pami towarzyszy jeszcze Panu trema?

- Trema dla artysty jest wrogiem i przyjacielem.
KtoÊ, kto mówi, ˝e nie ma tremy, k∏amie. OczywiÊcie
jest trema, która jak w sporcie - dopinguje i parali˝uje.
Je˝eli nie mam tremy,  boj´ si´, ̋ e wtedy rutyna weêmie
gór´. Jest to powód czy przyczyna rozluênienia i nie-
bezpieczeƒstwo pora˝ki.

- Podczas X Gali Polskich Tenorów mogliÊmy us∏y-
szeç ró˝norodny repertuar - operowy, operetkowy czy
pieÊni neapolitaƒskie. A w którym repertuarze Pan

czuje si´ najlepiej?
- Ze wzgl´du na moje predyspozycje wokalne

do w∏oskiego stylu Êpiewania i odciÊni´te pi´tno -
oczywiÊcie w pozytywnym tego s∏owa znaczeniu, kon-
taktu z mistrzem Luciano Pavarottim, najlepiej czu-
j´ si´ we w∏oskim repertuarze. Nawet mój kontrakt
w Niemczech by∏ kontraktem tenora do repertuaru
w∏oskiego belcanta.

- Paƒscy synowie odziedziczyli po Panu talent
muzyczny. ZaÊpiewaliÊcie razem na p∏ycie, która
powsta∏a na 25-lecie Paƒskiej pracy artystycznej.
Chcia∏by Pan, aby synowie poszli w Paƒskie Êlady?

- Mój starszy syn skoƒczy∏ Wydzia∏ Wokalny w ̧ odzi,
a w tej chwili jest barytonem o pi´knej barwie, solistà
w operze Bia∏ostockiej. Mój najm∏odszy syn ma pi´kny
g∏os, koƒczy mu si´ mutacja i myÊl´, ˝e b´dzie najlep-
szym tenorem pod polskim s∏oƒcem, a mo˝e jeszcze
dalej.

- Jakie sà Pana marzenia zwiàzane ze scenà mu-
zycznà?

- Moim marzeniem jest Êpiewaç w najlepszej for-
mie tak d∏ugo, aby zejÊç ze sceny przed czasem, zanim
poprosi o to publicznoÊç.

- W wypowiedzi dla „Zdroju Ciechociƒskiego”
z 2006 r. powiedzia∏ Pan: „Moim pragnieniem jest,
aby Gala Polskich Tenorów oraz mój udzia∏ w niej
i moich kolegów, sta∏ si´ znaczàcà cegie∏kà w budo-
waniu obrazu Ciechocinka jako letniej stolicy polskiej
opery i operetki”. Czy dziÊ Ciechocinek mo˝na nazwaç
letnià stolicà belcanta?

- MyÊl´, ˝e imprezy muzyczne, które odbywajà si´
po cz´Êci za moim poÊrednictwem, sà wspania∏ymi
wydarzeniami na wysokim poziomie wokalnym i artys-
tycznym. Zapraszam wspania∏e gwiazdy operowe pols-
kiej sceny i nie tylko. Aby nazwaç Ciechocinek letnià
stolicà belcanta, musielibyÊmy zapraszaç wi´cej gwiazd
scen Êwiatowych, co wià˝e si´ z wi´kszym nak∏adam
finansowym. MyÊl´, ˝e jest to mo˝liwe, ale wszystko
w r´kach w∏adz kultury polskiej i dobroczyƒców, czyli
sponsorów, których trudno pozyskaç na ten rodzaj
kultury muzycznej. OczywiÊcie wszystko jest mo˝liwe…
MyÊl´, ˝e charyzma, màdroÊç i ogromne zaanga˝owa-
nie „Ojca” miasta Pana Burmistrza Leszka Dzier˝ewi-
cza, a tak˝e moje doÊwiadczenie i determinacja, mogà
stworzyç warunki do budowania przez publicznoÊç
opinii, ˝e Ciechocinek to letnia stolica belcanta.

- Oby tak w∏aÊnie by∏o. Dzi´kuj´ za rozmow´
i do zobaczenia za rok.

- Dzi´kuj´ serdecznie.
          Karolina Jasiƒska
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Drugi dzieƒ Gali Wielkich Tenorów prowadzi∏ mistrz
s∏owa Bogus∏aw Kaczyƒski.

Atrakcjà wieƒczàcà dwa dni koncertów by∏y taƒczàce
fontanny.
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