
ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI sierpieƒ 2015 14

Letnie koncerty
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Magdalena Cysewska

Andrzej „Kuba” Kubacki - muzyk´ kla-
sycznà Êpiewa od 10 lat. WczeÊniej, przez 30 lat zajmo-
wa∏ si´ muzykà rozrywkowà. W latach 1983-1988 by∏
cz∏onkiem zespo∏u estradowego Czarne Berety z Byd-
goszczy. W roku 1984 artysta wystàpi∏ na festiwalu
w Ko∏obrzegu, na którym wykona∏ kompozycj´ An-
drzeja Marko „Jak masz bracie pecha”. By∏ konferan-
sjerem, parodystà i Êpiewakiem w cygaƒskim zespole
estradowym Czarne Per∏y z Cz´stochowy. Âpiewa∏ tak-
˝e na amerykaƒskim wycieczkowcu. Wyst´powa∏ u bo-
ku takich s∏aw jak Halina Fràckowiak, Mieczys∏aw Fogg,
Ma∏gorzata Ostrowska czy zespó∏ Kombi. Koncerto-
wa∏ m.in. w Kanadzie, Egipcie, Holandii, Niemczech
czy Belgii. Swà przygod´ z muzykà operowà i operet-
kowà zaczà∏ przypadkiem. Swój g∏os kszta∏ci∏ na Aka-
demii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Byd-
goszczy na wydziale wokalno-aktorskim.

Przy ciechociƒskich fontannach Andrzej Kuba Ku-
backi wykonuje starannie przygotowany repertuar.
PublicznoÊç bawi si´ ch´tnie przy utworze „Walencja”
czy Tiritomba”. Artysta Êpiewa tak˝e utwory „króla
tenorów”, w∏oskiego Êpiewaka Enrico Caruso.

Guido Crucillo - piosenkarz i kompozytor
z W∏och o przydomku artystycznym „GUY”. Urodzi∏
si´ w San Marco Argentano w regionie Calabria na
po∏udniu W∏och. W latach 1973-1976 rozpoczà∏ nauk´
w konserwatorium muzycznym w Rotterdamie. Wie-
lokrotnie zapraszany by∏ do telewizji w∏oskiej jako
zdobywca wielu nagród za twórczoÊç muzycznà. Jest
au-torem i kompozytorem wielu piosenek, które sam
wykonuje. Grywa∏ na ró˝nych scenach: we W∏oszech,
Holandii czy Niemczech. W Polsce mieszka od 8 lat,
ka˝dego roku jednak wyje˝d˝a do rodzinnych W∏och
z koncertami.

Przy ciechociƒskich fontannach Guido Crucillo
z ogromnà pasjà propaguje mi´dzy innymi muzyk´
w∏oskà, wprowadzajàc s∏uchaczy w wyjàtkowo roman-
tyczny klimat. Piosenki „O sole mio”, „Azzurro” czy
„Le donne Italiane” niezwykle ch´tnie Êpiewa razem
z muzykiem zgromadzona publicznoÊç.

Weekendowe koncerty plenerowe organizowa-
ne w Ciechocinku majà na celu umiliç czas miesz-
kaƒcom i goÊciom naszego miasta.

W tym roku artystów muzyków mogliÊmy pos∏uchaç
zarówno w sobot´ - przy t´˝ni nr 1, jak i w niedziel´
- przy fontannie Windsor. Pogoda sprzyja∏a muzycznym
wydarzeniom, skupiajàc na koncertach licznie zgroma-
dzonà publicznoÊç.

Poni˝ej prezentujemy sylwetki artystów, którzy
w tym sezonie letnim bawili nas przy ciechociƒskich
fontannach.
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plenerowe przy fontannach

Jadwiga Kowalska, pseudonim ar-
tystyczny Veronika Fereza - to skrzypaczka
i wokalistka. Pracowa∏a jako muzyk orkiestrowy w Paƒ-
stwowej Filharmonii w Koszalinie, Teatrze Muzycznym
w Gdyni oraz P∏ockiej Orkiestrze Kameralnej. Wyst´po-
wa∏a równie˝ jako artystka estradowa - solistka w Ze-
spole Wojsk Ochrony Pogranicza Kraju „Granica” oraz
w Zespole Wojsk Ochrony Powietrznej Kraju „Radar”.
Jadwiga koncertowa∏a równie˝ w wielu krajach, m.in.
w: Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Libanie, Jor-
danii, Katarze, Japonii, wielokrotnie we Francji czy
Stanach Zjednoczonych.

Z programem piosenek Edith Piaf, z którym mie-
liÊmy okazj´ zobaczyç jà w Ciechocinku jeêdzi ju˝
od oko∏o 2 lat po Polsce i Francji, wyst´pujàc dla Po-
lonii francuskiej oraz w centrach kultury, sanatoriach,
fina∏ach konkursów literackich czy salach koncerto-
wych. Program piosenek francuskich, czyli „Muzyka
dla duszy i cia∏a” to najpi´kniejsze utwory z repertuaru
E. Piaf i Charlesa Aznavoura. Pomi´dzy utworami pio-
senkarka opowiada o barwnym ˝yciu tych wykonaw-
ców. Piosenki wykonuje w j´zyku polskim i francuskim.

Liza pochodzi z rodziny romskich artystów
z Sankt Petersburga. Posiada wrodzony talent muzycz-
ny, który od dziecka piel´gnowany by∏ przez jej artys-
tycznà rodzin´. Zosta∏a wypromowana przez swojego
teÊcia Don Vasyla, w którego towarzystwie od wielu
lat goÊci na Mi´dzynarodowym Festiwalu Romów. Po-
pis swoich umiej´tnoÊci da∏a, nagrywajàc tytu∏owà
piosenk´ z Kasià Nosowskà do filmu Bogus∏awa Lindy

„Jasne B∏´kitne Okna” w 2006 roku. Podczas licznych
koncertów Êpiewa∏a tak˝e z Braçmi Pospieszalskimi.
Koncertuje nie tylko w Ciechocinku. Romskie rytmy
rozpowszechnia po ca∏ej Polsce. Âpiewa∏a równie˝ na
Florydzie dla Polonii, a w Nowym Yorku w polskiej
ambasadzie bawili si´ przy jej g∏osie dygnitarze z ca∏ego
Êwiata. Zapraszana jest równie˝ do ró˝nego rodzaju
programów telewizyjnych. 31 sierpnia w „Pytaniu na
Êniadanie” w TVP2 opowiadaç b´dzie o Êlubach i
weselach cygaƒskich.

Przy ciechociƒskich fontannach pos∏uchaç mo˝emy
pi´knych romansów romsko-rosyjskich w wykonaniu
Lizy, przy których wspaniale bawi si´ licznie zgroma-
dzona publicznoÊç. Ponadto artystka prezentuje mu-
zyk´ latynoamerykaƒskà, ba∏kaƒska, greckà i polskà.
Jest równie˝ mi∏oÊniczkà jazzu.

Micha∏ Hajduczenia oraz Magda-
lena Cysewska - wspólnie tworzà zespó∏ Slavic
Voises.

Micha∏ Hajduczenia jest absolwentem Wydzia∏u
Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgosz-
czy oraz Wydzia∏u Instrumentalnego tej˝e akademii.
Na co dzieƒ pracuje jako psalmista w Cerkwi Prawo-
s∏awnej p.w. Êw. Archanio∏a Micha∏a w Ciechocin-
ku. Prowadzi równie˝ zaj´cia emisji g∏osu i korepetycje
wokalne w Chórze Akademickim Uniwersytetu Miko∏aja
Kopernika w Toruniu.

Magdalena Cysewska to absolwentka wydzia∏u
wydzia∏u wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy. Prowadzi warsztaty z emisji g∏osu, a tak-
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23 sierpnia w koncercie zorganizowanym przez
Miejskie Centrum Kultury zaprezentowa∏ si´ zespó∏
Projekt Volodia.

Muszla koncertowa rozbrzmiewa∏a tego dnia ener-
gicznie zaaran˝owanymi utworami takich artystów,
jak: Leonard Cohen, W∏odzimierz Wysocki, Tom Waits
czy Tiger Lillies. Pi´ciu wroc∏awskich muzyków zapre-
zentowa∏o tak˝e gr´ na ciekawych instrumentach, na
przyk∏ad banjo, gitarze flamenco, ukulele czy butel-
kofonie.

Licznie zgromadzona publicznoÊç przyj´∏a artystów
niezwykle goràco.

      Red.

M´ski Êwiat

MCKMCK

fot. K. Jasiƒska

˝e udziela si´ w licznych projektach zespo∏owych. Fas-
cynuje jà Êpiew bia∏y, a przede wszystkim operowy.

W Ciechocinku muzycy prezentujà program pt.
„Muzyczna podró˝ po S∏owiaƒszczyênie”. W ich sze-
rokim repertuarze muzyka etniczna zajmuje szczególne
miejsce, co potwierdza m.in. dba∏oÊç o zachowanie
oryginalnych j´zyków pieÊni oraz wykonywanie utwo-
rów a’capella. W∏asne aran˝acje, unikatowa harmonika
i niecodzienne zestawienia barw g∏osów tworzà podczas
koncertu niezapomniany klimat.

Orkiestra D´ta przy Zarzàdzie
Gminnym OSP w Wagaƒcu powsta∏a
w 1997 roku z inicjatywy nie˝yjàcego ju˝ komendanta
gminnego OSP Jana Paku∏y, by∏ego wójta gminy w Wa-
gaƒcu Piotra Marciniaka oraz obecnego kapelmistrza
i dyrygenta Romana OrganiÊciaka.

DziÊ grupa koncertowa liczy 40 cz∏onków. Ozdobà
orkiestry jest grupa taneczna dziewczàt - ma˝oretek,
prowadzona przez Renat´ Gozdan-Maƒkowskà. Orkie-
stra zadebiutowa∏a w 1999 roku w Topólce i Ciecho-
cinku na I Wojewódzkim Przeglàdzie D´tych Orkiestr
Stra˝ackich Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Na swoim koncie ma wiele sukcesów konkursowych,
mi´dzy innymi w Ogólnopolskich Festiwalach Stra˝ac-
kich Orkiestr D´tych zajmowa∏a I miejsca, jest laureatem
Pucharu Marsza∏ka i Grand Prix w wojewódzkich kon-
kursach o Puchar Marsza∏ka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego.

W repertuarze granym przy ciechociƒskich fontan-
nach znajdujà si´ utwory marszowe, biesiadne, powa˝-
ne i rozrywkowe. PublicznoÊç, kuracjuszy bawià muzykà
ich m∏odoÊci, utworami biesiadnymi, du˝à popular-
noÊcià cieszà si´ tak˝e utwory rozrywkowe.

Pawe∏ Sobota - muzykowanie zaczà∏ od akor-
deonu. Kszta∏ci∏ si´ w Zespole Szkó∏ Muzycznych
im. Czes∏awa Niemena we W∏oc∏awku, gdzie jego

g∏ównym instrumentem by∏ klarnet. Pracowa∏ mi´dzy
innymi w Zespole PieÊni i Taƒca „Kujawy”. Przez kil-
ka lat wyst´powa∏ w parku rozrywki „Gardaland” we
W∏oszech, gdzie gra∏ na saksofonie. Zwiàzany by∏ tak˝e
ze scenà cyrkowà - pracowa∏ we Francji w cyrku „Gruss”
oraz w Niemczech w cyrku „Aeros”. W 1995 roku prze-
prowadzi∏ si´ z W∏oc∏awka do Ciechocinka. Tutaj pra-
cuje z dzieçmi w przedszkolach, a od trzech lat uczy
gry na instrumentach klawiszowych w Miejskim Cen-
trum Kultury. Wyda∏ trzy autorskie p∏yty: „Taƒczmy
razem w Ciechocinku”, „Taneczna terapia” oraz
„W Ciechocinku ty i ja”.

Swe autorskie koncerty gra nie tylko przy w uzdro-
wisku, ale równie˝ w sanatoriach czy na wyst´pach
w ca∏ej Polsce. Przy ciechociƒskich fontannach wyko-
nuje repertuar, którym nawiàzuje do pobytu na kuracji.
PublicznoÊç bawi tak˝e ciekawymi anegdotami i dow-
cipami. PublicznoÊç bawi si´ mi´dzy innymi przy gra-
nych przez niego melodiach akordeonowych: „Walczyk
przy nowej fontannie”, „Na deptaku”, piosenkach:
„Taƒczmy razem w Ciechocinku” lub „Nasza kuracyjna
cza-cza”.

W∏odzimierz Votka - na estradzie Êpie-
wa i gra od 1972 roku po debiucie na festiwalu w Opo-
lu, gdzie jego zespó∏ Gdaƒska Kapela Podwórkowa
za piosenk´ "Oj b´dzie wesele" zdoby∏ wyró˝nienie.
W 2003 roku wraz z zespo∏em „Trio W∏odka Votki”
wzià∏ udzia∏ w mi´dzynarodowym festiwalu „Buskers
Festival” Ferrara we W∏oszech, a piosenka „Cygaƒskie
skrzypce majà czarodziejskie struny” jego autorstwa
zosta∏a nagrana na p∏yt´ z najlepszymi wykonaniami
tego˝ festiwalu.

W∏odzmierz Votka jest jednym z nielicznych piew-
ców piosenek lwowskich, propagatorem niepowtarzal-
nego lwowskiego folkloru. Taki repertuar gra i Êpiewa
przy ciechociƒskich fontannach obok romansów cy-
gaƒskich i rosyjskich oraz ballad Bu∏ata Okud˝awy.

     Red.


