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Już prawie wakacje, piękny słoneczny dzień, dla ochłody i przestrzeni dziś hity w wykonaniu 
światowych sław operowych solo i w zróżnicowanych duetach. 

1. Zaczynamy od złotego chłopaka z Sosnowca - Jan Wikt or Kiepura  (ur. 16 maja 
1902 w Sosnowcu, zm. 15 sierpnia 1966 w Harrison koło Nowego Jorku – 
polski śpiewak (tenor i aktor. Mąż Márthy Eggerth, również śpiewaczki i aktorki. 

Cieszył się na arenie międzynarodowej dużą popularnością, odnosząc sukcesy na scenach 
czołowych teatrów świata, jak również w salach koncertowych i na ekranie kinowym. Za 
pieniądze zarobione na scenach świata w okresie międzywojennym wybudował w Krynicy-
Zdroju kosztem 160 tysięcy dolarów hotel Willa „Patria”. Hotel był scenerią kilku filmów 
realizowanych pod koniec lat 30. Od 1967 corocznie odbywa się w Krynicy-Zdroju Festiwal 
im. Jana Kiepury. 

 

,, Brunetki, blondynki…’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=58a2v9FyaLM 

2.Europejski Festiwal im. Jana Kiepury  – coroczny festiwal muzyczny odbywający się 
w Krynicy- Zdroju, poświęcony pamięci związanego z miastem światowej klasy śpiewaka. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A5T2iBq4gOQ 

 Jan Kiepura i Marta Eggerth - Koncert w Krakowie, 1958 



 
3.Niezapomniany tenor to także Enrico Caruso.( 1873- 1921), śpiewak z Neapolu. Choć 
żył w czasach, w których główne źródło informacji stanowiły gazety, a fonografia dopiero 
raczkowała, umiał przewidzieć znaczenie nagrań dla kariery artysty. Zmarł u szczytu 
sławy, 90 lat temu, a jednak jego płyty wciąż nie znikają z katalogów i półek sklepowych. 
Wciąż jest też uznawany za jednego z największych śpiewaków . I tak już pewnie 
zostanie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t936rzOt3Zc 

Una Furtiva Lagrima - Enrico Caruso 1904 
 
4. Przepiękną pieśń dedykowaną pamięci Caruso stworzył  w 1986 roku włoski piosenkarz i 
kompozytor Lucio Dalla. Najbardziej znanym coverem utworu była nowa aranżacja nagrana 
w tym samym roku przez  wspaniałego tenora lirycznego Luciano Pavarottiego, którą 
wielokrotnie wykonywał, również w duetach. Pavarotti - prawdziwa gwiazda rocka w 
operowym wydaniu, nieziemski głos, wspaniały człowiek, legenda. Tylko on mógł zmusić 
Lady D. do tego, by słuchała go moknąc w deszczu, tylko on jeździł po świecie z własnym 
jedzeniem, tylko on mógł elitarną formę sztuki uczynić rozrywką dla wszystkich. Polecam 
dokumentalny film z 2019 roku ,, Pavarotti’’. 

   https://www.youtube.com/watch?v=CnPPrjwyLW8 
5. W filmie wykorzystano nagrania z niezapomnianych występów, w tym klasyczne utwory z 
koncertu Trzech Tenorów, nigdy nieprezentowane materiały archiwalne i wypowiedzi 
najbliższych. 
6.Pieśń w duecie  Luciano Pavarotti & Lucio Dalla - Caruso 
 

 



 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IxeL8wpyy2w 
 
Luciano Pavarotti & Lucio Dalla - Caruso 
 
7.Wspaniały duet stworzyli:  Freddie Mercury & Montserrat Caballé - Barcelona  

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hkskujG0UYc 

8. Zaskakuj ący duet Ed Sheeran – Andrea Bocelli ,, Perect Symphony’’ 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eiDiKwbGfIY&list=PLoQPJRP-

Y9yGMarANw2Uawlp9ruHSriM4&index=7&app=desktop 

9. Z powodu pandemii koronawirusa, koncert Andrei Bocellego zaplanowany na 22 sierpnia 

2020 roku na PGE Narodowym w Warszawie został przeniesiony na 21 sierpnia 2021 

roku.  Andrea Bocelli, najbardziej uwielbiany tenor świata odwiedzi Polskę w przyszłym roku! 
Andrea Bocelli – współczesna legenda muzyki pop-operowej, mistrz włoskiego belcanta i 
najbardziej rozchwytywany tenor wszech czasów – pod czas  pandemii tenor zaśpiewał 

dla "całego poranionego świata’’. Pusta katedra i koncert Bocellego "Muzyka nadziei".  



 
https://www.youtube.com/watch?v=huTUOek4LgU&feature=emb_title 

 
10. W Polsce obecnie mamy silną grupę świetnych śpiewaków, ze znakomitym Piotrem Beczałą na 

czele. Polecam artykuł o życiu i twórczości artysty: 

 

https://culture.pl/pl/tworca/piotr-beczala 

I ciekawa rozmowa radiowa, między innymi o roli Jontka w uwspółcześnionej wersji ,, Halki’’ 

Stanisława Moniuszki w reżyserii Mariusza Trelińskiego. 

https://www.youtube.com/watch?v=rSADe3enPf8 

Z najnowszej płyty Vincerò! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bQ-e4bAtsz0 

 

 
 

 


