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Sobotni ranek 25 czerwca przywita∏ nas pi´knym
s∏oƒcem i radosnà atmosferà panujàcà w parku Zdro-
jowym. Na ustawionych w parkowej alejce sto∏ach po-
jawia∏y si´ coraz ciekawsze wytwory ràk artystów lu-
dowych - gliniane dzbany i misy, obrazy, drewniane
figurki, wyroby z masy solnej, haftowane obrusy i ser-
wety a nawet s∏omiane zajàce, kucyki i koguty. A od
godziny jedenastej z Muszli Koncertowej pop∏yn´∏y
skoczne dêwi´ki kujawiaków przeplatane obrz´dowà
gwarà i piosenkà.

Podczas dwudniowych prezentacji -  w parku Zdro-
jowym wystàpi∏y ∏àcznie 33 zespo∏y z etnograficznego
regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyƒskiej. W okreÊlonym
przez regulamin konkursie wystàpi∏y zespo∏y Êpiewacze,
kapele ludowe, zespo∏y obrz´dowe, taneczne, zespo∏y
pieÊni i taƒca oraz zespo∏y dzieci´ce. W tym roku goÊ-
ciliÊmy trzy debiutujàce w naszej imprezie zespo∏y:
Z¸OTNICZANKI ze Z∏otnik Kujawskich, D¢BOWIAKÓW
z Sompolna i KUJAWIANKI z Chodcza.

MieliÊmy okazj´ cofnàç si´ o prawie sto lat,
oglàdajàc humorystyczny obrazek „Dawnych Jarmarków
Czar” w wykonaniu zespo∏u LUBOMIANKI z Boniewa,
a tak˝e oglàdajàc scenk´ rodzajowà „Pawie piórko
Bartusiowe” w wykonaniu m∏odzie˝y z Zespo∏u Szkó∏
Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim.

Pierwszy dzieƒ festiwalowy zakoƒczy∏a zabawa lu-
dowa z kapelà Kujawy ze Stawska Wielkiego, dzi´ki
której twarze licznie zgromadzonej widowni jeszcze
d∏ugo po zakoƒczeniu imprezy by∏y uÊmiechni´te.

Niedzielne prezentacje rozpocz´∏y si´ tu˝ po go-
dzinie dziewiàtej rano, kiedy to byliÊmy Êwiadkami
zar´czyn, czyli zr´kowin kujawskich oraz wesela po
oczepinach, a dawny lany poniedzia∏ek odtworzy∏y
dzieci z KUJAW NADWIÂLA¡SKICH z Lubania, prezen-
tujàc od lat zapomniany zwyczaj przywo∏ywek dyngu-
sowych. By∏y to dowcipne, wierszowane oracje - adre-
sowane do wszystkich po kolei dziewczàt we wsi,
b´dàce zapowiedzià polewania - a raczej ogromnego
oblewania wodà ka˝dej z nich przez ubiegajàcego si´
o jej wzgl´dy kawalera.

Trwajàce ca∏y dzieƒ prezentacje zakoƒczy∏o wr´cze-
nie nagród i wyró˝nieƒ przyznanych przez profesjo-
nalne Jury, w sk∏ad którego wchodzili:

Krystyna Paw∏owska - etnograf,
Zofia Janczewska - choreograf,
Grzegorz Jab∏oƒski - muzyk,

¸àcznie jury przyzna∏o nagrody i wyró˝nienia w szeÊciu
kategoriach
       Wszyscy nagrodzeni, zaproszeni goÊcie oraz wi-
dzowie ws∏uchali si´ w dêwi´ki koncertu GoÊcia Spe-
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 POLECA:
 wywo∏anie filmu i odbitki  zdj´cia

do dowodu, paszportu itp.  zdj´cia oko-
licznoÊciowe w zak∏adzie i terenie  zdj´cia
techniczne, reporta˝owe i diapozytywy

 aparaty fotograficzne, baterie, filmy -
zakupione u nas wywo∏ujemy bezp∏atnie.
NOWOÂå!
Zdj´cia do dokumentów w technice cyfrowej
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cjalnego Festiwalu, którym by∏ chór CANTUS CORDIS
z Bia∏orusi, wykonujàcy najbardziej znane i lubiane
pieÊni ludowe obu narodów.

W czasie trwania festiwalu zorganizowano kier-
masz sztuki ludowej r´kodzie∏a artystycznego po raz
kolejny z udzia∏em twórców z ca∏ej Polski. Królowa-
∏y, jak co roku koronki i haft kujawski, Malowany fa-
jans i rzeêby ludowe, wyroby z masy solnej oraz z wi-
kliny i s∏omy. Chyba nikt nie opar∏ si´ oferowanemu
przez Mini Karczm´ Kujawskà regionalnemu - pod-
grzewanemu na goràcych kamieniach chlebkowi ze
smalcem, cebulkà, w´dlinà i ogórkami. Na spragnio-
nych czeka∏o stoisko z ciechociƒskà „Krystynkà”.

Organizatorem spotkaƒ by∏o Miejskie Centrum
Kultury w Ciechocinku, wspó∏organizatorzy to: Sejmik
Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Starostwo
Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim oraz Urzàd
Miejski w Ciechocinku. Patronat honorowy nad fes-
tiwalem obj´li: wicemarsza∏ek województwa pan Jan
Szopiƒski, pos∏anka na Sejm RP El˝bieta Szparaga oraz
Burmistrz Ciechocinka Leszek Dzier˝ewicz.

Przebieg spotkaƒ z Folklorem Kujaw I ziemi Do-
brzyƒskiej cieszy∏ si´ zainteresowaniem regionalnych
mediów - bezpoÊrednie relacje radiowe nada∏y roz-
g∏oÊnie Radia PiK i Radia Brawo. Nie zabrak∏o równie˝
licznych publikacji w „NowoÊciach” oraz w „Gazecie
Kujawskiej”, która obj´∏a patronat medialny nad tego-
rocznymi Spotkaniami ze sztukà ludowà Kujaw i Ziemi
Dobrzyƒskiej.

Zachwyceni ró˝norodnoÊcià prezentowanych pro-
gramów oraz coraz wi´kszà liczbà zespo∏ów dzieci´cych
mo˝emy Êmia∏o sobie powiedzieç, ˝e kolejne - Jubile-
uszowe - XXXV Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi

Dobrzyƒskiej znów zakrólujà w parku Zdrojowym przy
udziale równie licznej publicznoÊci.

        Joanna Zió∏kowska


