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Pe∏noletni festiwal

Ju˝ 18 lat Festiwal Operowo-Operetkowy goÊci w Ciechocinku, dostarczajàc publicznoÊci moc wra-
˝eƒ artystycznych, g∏´bi´ wzruszeƒ i niezapomnianych prze˝yç. Tegoroczna edycja owego muzycznego
wydarzenia nie by∏a wyjàtkiem, Kazimierz Kowalski - twórca i re˝yser festiwalu przygotowa∏ wiele
wspania∏ych wieczorów.

Tegorocznà edycj´ Festiwalu Operowo-Operetko-
wego zainaugurowa∏ koncert „Stanis∏aw Moniuszko”,
którego wys∏uchaliÊmy dzi´ki mecenatowi Narodowe-
go Centrum Kultury. Patronat nad tym wieczorem
objà∏ pose∏ do Parlamentu Europejskiego Jaros∏aw
Kalinowski. WÊród widzów znaleêli si´ równie˝: ks.
biskup Pawe∏ CieÊlik z diecezji koszaliƒsko-ko∏obrzes-
kiej, parlamentarzyÊci: Dariusz Joƒski, Tadeusz Iwiƒski,
Tadeusz Tomaszewski, Witold Klepacz, Marek Doma-
racki, a tak˝e polski Êpiewak operowy Adam Zwierz.
Festiwal otworzyli: burmistrz Ciechocinka Leszek Dzier-
˝ewicz, Jaros∏aw Kalinowski oraz Kazimierz Kowals-
ki. Podczas tego wieczoru zobaczyliÊmy i us∏yszeliÊmy
to, co w twórczoÊci Stanis∏awa Moniuszki jest syntezà
polskoÊci: tradycje, obyczaje, stroje i taƒce. W przer-
wach o muzyce pi´knie opowiada∏ redaktor Eugeniusz
Ratajczyk.

Drugiego dnia w parku Zdrojowym wys∏uchaliÊ-
my koncertu „W krainie opery, operetki i musicalu”.
ArtyÊci Polskiej Opery Kameralnej oraz orkiestra pod
dyrekcjà Kazimierza Wiencka zafundowa∏a publicznoÊci
wspania∏e muzyczne prze˝ycia. T´ artystycznà uczt´
obejrzeli tak˝e rodacy na ca∏ym Êwiecie dzi´ki relacjom
TVP i TVP Polonia. Niesamowitych wra˝eƒ ciechociƒ-
skiej publicznoÊci dostarczyli mi´dzy innymi: Agniesz-
ka Makówka, Dorota Wójcik, Andrzej Niemierowicz,
Krzysztof Marciniak, Wies∏aw Bednarek czy Miros∏aw

Niewiadomski.
Pozosta∏e cztery wieczory odby∏y si´ w Teatrze Let-

nim: „Przeboje mistrzów operetki”, Jubileusz 40-lecia
pracy artystycznej Wies∏awa Bednarka, „Najpi´kniejsze
duety Êwiata” oraz koncert „Kazimierz Kowalski zapra-
sza”. Ostatni wieczór muzyczny - „W krainie ksi´˝nicz-
ki Czardasza” mia∏ miejsce w kinie „Zdrój”.

Siedem fantastycznych wieczorów operowych i ope-
retkowych pozostawi∏o moc niezapomnianych wra-
˝eƒ w sercach i pami´ci widzów.
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 Orkiestra pod dyrekcjà Kazimierza Wiencka jak co roku oczarowa∏a licznie zgromadzonà publicznoÊç.

Widzowie entuzjastycznie oklaskiwali wykonawców, którzy
niejednokrotnie bisowali.



Mezzosopranistka Agnieszka Makówka brawurowo wykona∏a ari´
z „Carmen”.

Wies∏aw Bednarek Êwi´towa∏ 40-lecie pracy artystycznej.

Widzowie podziwiali równie˝ solistów baletu Polskiej Opery
Kameralnej.

Burmistrz Ciechocinka Leszek Dzier˝ewicz oraz pose∏ do
Parlamentu Europejskiego Jaros∏aw Kalinowski wraz z ma∏˝onkà.

Drugiego dnia festiwalu artyÊci ˝egnali widzów piosenkà „Usta
milczà, dusz Êpiewa”.

ArtyÊci (na zdj. Emilia Zieliƒska) zach´cali publicznoÊç do wspólnej
zabawy.


