
Cygaƒski tabor

W dn. 22 - 23 lipca br. w Ciechocinku odby∏ si´ IX
Mi´dzynarodowy Festiwal Kultury Romów.

- Otwórzcie swoje serca a my otworzymy nasze ta-
bory cygaƒskie - tymi s∏owami Don Wasyl twórca tej
imprezy,  przywita∏ festiwalowà publicznoÊç. A ta przy-
by∏a z ca∏ego kraju, tak˝e spoza granic Polski. Przede
wszystkim Romowie, ca∏e rodziny,  wraz ze swojà star-
szyznà  i królem. Byli równie˝ przedstawiciele polskich
w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych, tak˝e episko-
patu . WÊród dostojnych goÊci zasiad∏ kardyna∏ Zenon
Grocholewski.

- Jedno jest niebo dla wszystkich i jedno s∏oƒce nad
nami - przypominali artyÊci ze sceny,  rozpoczynajàc
i koƒczàc festiwal piosenkà, która uros∏a do rangi hym-
nu. Przez dwa dni na ciechociƒskim stadionie miedzy
t´˝niami rozbrzmiewa∏y rzewne i wzruszajàce romanse,
skoczne czardasze, wspó∏czesne tony  cygaƒskie, rów-
nie˝ rytmy flamenco. - Ta muzyka niesie ze sobà radoÊç
˝ycia i przemawia do wszystkich - zgodnie twierdzili
zarówno jej wykonawcy, jak i odbiorcy.
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Gipsy Kings Party.

Starszyzna cygaƒska.Kasia Cichopek w roli konferansjerki.

Romowie i Kubaƒczyk Juan Perez (pierwszy od prawej).

W „energetycznych” koncertach, jak je okreÊlili
widzowie, udzia∏ wzi´li artyÊci bardziej i mniej znani,
i to nie tylko romscy. Gwiazdà tegorocznej edycji by∏
Krzysztof Krawczyk. W tej roli wystàpi∏ tak˝e zespó∏
Rico Sanchez and Gipsy Kings Party. Prawdziwymi
mistrzami nastroju okazali si´ artyÊci z zespo∏u Hitano,
który podbi∏ serca festiwalowej publicznoÊci. Ciekawie
zaprezentowa∏ si´ Jim Wowa Gatsby  i  Made by Gipsy.
By∏ równie˝ kubaƒski muzyk Juan Perez.  Podczas te-
gorocznej imprezy przyby∏o tak˝e kilku nowych lau-
reatów Z∏otego Taboru. Statuetki przyznawane sà
przez starszyzn´ cygaƒskà i króla Romów, osobom
szczególnie zas∏u˝onym dla kultury romskiej.

Muzyka, taƒce, barwne stroje to wszystko z∏o˝y∏o
si´ na ciekawe widowisko. Chocia˝ pojawi∏y si´ równie˝
 g∏osy, ̋ e festiwal z roku na rok staje si´ mniej cygaƒski,
taborowy, za to bardziej komercyjny, co ju˝ nie wszyst-
kim odpowiada. Gospodarz Ciechocinka burmistrz
Leszek Dzier˝ewicz skonstatowa∏ - Ten festiwal staje
si´ sztandarowà imprezà, która bardzo znaczàco wp∏y-
wa nie tylko na popraw´ wizerunku naszego miasta,
ale przede wszystkim znakomicie je promuje.

       tekst i foto: Wanda Wasicka


