
Don
Krzysztof Krawczyk

Choç nie jest Romem, powa˝nie zastanawia si´
nad swojà naturà. Krzysztof Krawczyk - gwiazda IX
Festiwalu Romów - opowiedzia∏ o swoich wizytach w
Ciechocinku i nie tylko.

Zdrój Ciechociƒski: Nie jest to pierwszy wyst´p w
Ciechocinku?

Krzysztof Krawczyk: Nie, wszyscy artyÊci wyst´pujà
w Ciechocinku pr´dzej czy póêniej. Ja przyje˝d˝a∏em
tu jeszcze z „Trubadurami” z racji tego, ˝e tu zawsze
by∏a publicznoÊç, mieszkaƒcy i kuracjusze. Poza tym
wspominam bardzo mile to miasto, tu ∏apa∏em „drugie
zdrowie”, by∏em rehabilitowany jeszcze przed
za∏o˝eniem endoprotezy. Tak wi´c wspominam
Ciechocinek nie tylko turystycznie, ale i zdrowotnie.

Z.C. Na festiwalu Romów jest to jednak pierwsza
wizyta.

K.K.: Tak, na festiwalu jestem pierwszy raz, bo jak
wspomnia∏em, da∏em s∏owo Don Wasylowi, ̋ e wystàpi´
na jego festiwalu. Tym bardziej, ˝e ciàgle moje moce
osobiste sà wyraêne, wiem, co ta muzyka ze sobà
niesie, ˝e niesie ze sobà radoÊç ˝ycia. Sam mam te˝

taki charakter cygaƒski, bo czasami najch´tniej
nagotowa∏bym moim goÊciom wielki gar bardzo dobrej
zupy, do tego troch´ wina, ˝ebyÊmy Êpiewali przy tym
jedli i grali. A dlaczego to si´ bierze w mojej krwi, tego
nie wiem... Musz´ porozmawiaç z mamà (Êmieje si´).

Z.C.: Czy b´dzie móg∏ sobie Pan pozwoliç choç na
krótkie wakacje?

K.K.: O wakacjach raczej nie b´dzie mowy, bo od
lutego wracam do zdrowia po operacji i poza wyjazdami
do Buska Zdroju nie b´d´ móg∏ sobie pozwoliç na
odpoczynek. Poza tym czas wype∏nia mi praca.

Z.C.: Skoro tyle pracy, to jaki prezent szykuje Pan
dla swoich fanów?

K.K: W planach jest kolejna p∏yta, b´dzie ona
bardziej refleksyjna. Mam ju˝ przygotowanych 30,
mi´dzy innymi utwór Ryszarda Ulickiego „ Nie Êpie-
szcie si´ ch∏opcy do nieba”. P∏yta b´dzie spokojniej-
sza ze wzgl´du na to, ˝e ten ca∏y rok mamy taki bar-
dziej kontemplacyjny po utracie bezpoÊredniego
kontaktu z Janem Paw∏em II, ale g∏´boko wierz´ w to,
˝e czuwa nad nami tam na górze. P∏yta, je˝eli nic si´
nie zmieni, powinna si´ ukazaç w po∏owie listopada.

Z. C.: Dzi´kujemy za rozmow´.
K.K.: Dzi´kuj´ i pozdrawiam.

  Magdalena Zajàc (Radio Brawo), Jakub Giza
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CIECHOCINEK, BRONIEWSKIEGO 13, TEL. 283 64 52
otwarte: 10.00 - 17.00, w soboty 10.00 - 14.00

 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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