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Wspania∏e muzyczne wydarzenie

O dotychczasowych festiwalach mo˝na powiedzieç
najkrócej - capriccio e fantasia. Podczas blisko stu wie-
czorów koncertowych na obu scenach ciechociƒskiej
opery - w muszli koncertowej oraz Teatrze Letnim,
dzia∏y si´ rzeczy niezwyk∏e, realizowa∏y si´ artystycz-
ne propozycje Kazimierza Kowalskiego - pomys∏odaw-
cy, animatora, aktora i dyrektora festiwalu. Wszystko
przy wsparciu Burmistrza Ciechocinka Leszka Dzier˝e-
wicza.

Zazwyczaj ciechociƒski festiwal otwierany by∏ pols-
kà operà narodowà. Tym razem pierwszy wieczór,
decyzjà dyrektora Kowalskiego, otworzy∏ koncert
„Bo To Polska W∏aÊnie - w ho∏dzie Janowi Paw∏owi
II”. Papie˝ kocha∏ muzyk´. S∏ucha∏. Âpiewa∏. Ka˝dy,
kto choç raz s∏ysza∏ „Pater noster” Êpiewane przez Ojca
Âwi´tego, niesie przez dni, audycje, festiwale i domowe
Êpiewanie pami´ç tamtego wykonania: tembr papies-
kiego g∏osu i si∏´ modlitewnych przes∏aƒ. Wykonaw-
cy pierwszego koncertu festiwalowego wraz z Orkiest-

rà Polskiej Opery Kameralnej na czele z Kazimierzem
Wienckiem stan´li na wysokoÊci zadania. 8 sierpnia
w parku Zdrojowym wybrzmia∏y pi´kne arie. Nie za-
brak∏o „Barki” - pieÊni bliskiej Janowi Paw∏owi.

WÊród publicznoÊci zasiedli mi´dzy innymi: Wice-
minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr ˚u-
chowski, Wiceminister Zdrowia S∏awomir Neumann
czy Prezydent W∏oc∏awka Andrzej Pa∏ucki. GoÊciem
Festiwalu by∏ tak˝e Burmistrz miasta partnerskiego
dla Ciechocinka - Bad Dürrenberg - Árpád Nemes oraz
radny Bernhard Scheel. Z kolei pose∏ do Parlamentu
Europejskiego Jaros∏aw Kalinowski tradycyjnie objà∏
patronat nad koncertem.

Drugi wieczór - 9 sierpnia uÊwietni∏o muzyczne
wydarzenie „W krainie opery, operetki i musicalu”.
I tym razem dyrektor Kazimierz Kowalski wyczarowa∏
dla publicznoÊci klejnoty muzycznych partytur, zapew-
niajàc niepowtarzalnà atmosfer´. O s∏aw´ koncertu
i Festiwalu zadba∏a TVP Polonia, dzi´ki której t´ arty-

Ju˝ po raz siedemnasty odby∏y si´ w Ciechocinku cudowne wieczory pe∏ne rozÊpiewania i radoÊci
z muzyki. Wszystko to za sprawà Festiwalu Operowo-Operetkowego.
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stycznà uczt´ zobaczyli rodacy na ca∏ym Êwiecie.
Wspomniane koncerty prowadzi∏ redaktor Euge-

niusz Ratajczyk. Podczas drugiego dnia imprezy na sce-
nie pojawi∏a si´ goÊcinnie polska dziennikarka muzycz-
na Maria Szab∏owska, która zapowiedzia∏a jednego
z artystów. Z kolei wieczory w muszli koncertowej
uÊwietnili wykonawcy: Anna Lasota, Agnieszka Maków-
ka, Ma∏gorzata Kuliƒska, Aleksandra Olczyk, Anna Ter-
lecka, Emilia Zieliƒska, Ewa Szpakowska, Arkadiusz
Anyszka, Wies∏aw Bednarek, Andrzej Jurkiewicz, Sta-
nis∏aw Kierner, Kazimierz Kowalski, Krzysztof Marci-
niak, Andrzej Niemierowicz, Miros∏aw Niewiadomski,
Pawe∏ Sztompke, ¸ukasz Za∏´ski.

Kolejne koncerty festiwalowe odbywa∏y si´ w Teat-
rze Letnim, a wst´p na nie by∏ p∏atny. 10 sierpnia ar-
tyÊci w koncercie „O sole mio” Êpiewali pieÊni neapo-
litaƒskie. 11 sierpnia ze sceny brzmia∏y „Najpi´kniejsze
duety Êwiata”. 12 sierpnia mia∏ miejsce wieczór pt. „Ka-
zimierz Kowalski zaprasza”, podczas którego widzowie
us∏yszeli przeboje Programu I Polskiego Radia z reper-
tuaru takich gwiazd, jak: Wanda Polaƒska, Bogna So-
korska, Anna German, Bernard ̧ adysz, Andrzej Hiolski,
Bogdan Paprocki, Mieczys∏aw Wojnicki czy Jan Kiepu-
ra. Ostatniego dnia - 13 sierpnia wybrzmia∏ koncert
„W krainie hrabiny Maricy”.

To pewne - Festiwal Operowo-Operetkowy w Cie-
chocinku na trwa∏e wpisa∏ si´ do polskiego kalendarium
wydarzeƒ kulturalnych. Ma swoich wiernych mi∏oÊni-
ków - najwspanialszà publicznoÊç, która wtóruje arty-
stom. W tym roku widzowie tak˝e nie zawiedli - pod
muszlà koncertowà pojawi∏y si´ t∏umy melomanów.
         Red.


