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Jednym z goÊci Festiwalu by∏ wspó∏twórca „SolidarnoÊci” Tadeusz
Mazowiecki (na zdj´ciu obok Burmistrza Ciechocinka L. Dier˝ewicza)
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Poza taƒcem, muzykà i Êpiewem, które czarowa∏y
oczy i uszy, na imprezie pojawi∏a si´ równie˝ Kaliope,
muza poezji. Przywo∏ana zosta∏a bowiem twórczoÊç
cygaƒskiej poetki Papuszy. Los zwiàza∏ jà z Polskà.
Tu si´ urodzi∏a, tu sp´dzi∏a najpi´kniejsze lata swego
˝ycia. Miejscem jej wiecznego spoczynku sta∏ si´ ku-
jawski Inowroc∏aw. Poezja tej niezwyk∏ej Cyganki
nieustannie inspirowa∏a i inspiruje zarówno Romów,
jak i Polaków, i ∏àczy te obydwa narody, a poniewa˝
Ciechocinek sta∏ si´ dzi´ki festiwalowi centrum kultury
romskiej, nie tylko na Kujawach, publicznoÊç na czas
imprezy sta∏a si´ jednà wielkà rodzinà festiwalowà.

 W koncercie wzi´∏o udzia∏ oko∏o dwudziestu wyko-
nawców, z kraju i z zagranicy. Wystàpili mi´dzy innymi:
Don Vasyl & Gwiazdy Cygaƒskiej PieÊni, Vasyl Junior
& Elza, Dziani, Romanca, Tobi King, Bogdan Trojanek
& Terne Roma, Czarne Per∏y z Rosji, Vasilij Zhadan
z Ukrainy, Petro Jelali z Turcji, Marina Suchoviy - Roma-
nenko z Gruzji, Jimmy Kwiek oraz Gypsy Eyes z Wielkiej
Brytanii, Romano Suno Sátoraljaújhely z W´gier, tak˝e
artyÊci z Rumunii. Wszystkich wykonawców publicznoÊç
przyjmowa∏a bardzo ˝yczliwie.

W Ciechocinku wystàpi∏ równie˝ Genady Iskhakov,
rosyjski ˚yd, urodzony w Kazachstanie, gdzie mieszka∏
przez 19 lat. Absolwent Akademii Muzycznej w Tasz-
kieƒcie (stolica Uzbekistanu). Po ukoƒczeniu konser-
watorium wyjecha∏ do Wilna, z którym zwiàza∏ si´
na dwadzieÊcia dwa lata. Tam pozna∏ wielu Polaków
i tam te˝ uczy∏ si´ j´zyka polskiego. W Polsce miesz-
ka od 2005 r. Obecnie pracuje w Teatrze ˚ydowskim
w Warszawie. Âpiewa w jidysz, po polsku i po rosyjsku.
W Mi´dzynarodowym Festiwalu Piosenki i Kultury Ro-

mów wystàpi∏ po raz piàty. Nagra∏ siedem p∏yt, w tym
z pieÊniami i romansami rosyjskimi, które darzy szcze-
gólnym sentymentem, niektóre z nich zabrzmia∏y
na festiwalowej scenie 19 i 20 lipca.

Re˝yserem oÊmiu edycji tej mi´dzynarodowej im-
prezy jest Boles∏aw Pawica. Jest to nietypowy festiwal
o tyle, ˝e nie mo˝na go zamknàç w stu procentach
jeszcze na kilka miesi´cy przed imprezà. Jest to olbrzy-
mie przedsi´wzi´cie logistyczne. Na efekt tych kilku
godzin festiwalu pracuje kilkaset osób - podkreÊli∏
re˝yser. A wÊród tych osób, oprócz samych wykonaw-
ców, sà na przyk∏ad:

- Piotr Garlicki, mieszkaniec Kowala, który pracuje
z Cyganami od kilkunastu lat. Podczas wyst´pów wspo-
maga ich na instrumentach klawiszowych oraz na gi-
tarze basowej i akustycznej. Tak˝e komponuje i Êpiewa.
J´zyk romski nie stanowi ju˝ dla niego bariery. Jest
tak zaprzyjaêniony z Romami, ˝e na ojca chrzestnego
swojego syna Kacpra wybra∏ Wasyla Juniora.

- Kamil Kois, asystent Don Wasyla, który od jedena-
stu lat przyjaêni si´ z Dzianim i tak mówi o nim: Dziani
jest wra˝liwym artystà i bardzo dobrym cz∏owiekiem.

Cyganki w swoich bajecznie kolorowych sukniach
podczas taƒcca wyglàdajà, jak najpi´kniejsze motyle,
od których wr´cz nie mo˝na oderwaç oczu. Suknie
projektujemy sobie same - przyzna∏a Angelika Troja-
nek, która na festiwal przyjecha∏a po raz dziesiàty.
Wraz z m´˝em Jeffreyem i kuzynkà Lenà wspó∏tworzy
zespó∏ Bogdan Trojanek & Terne Roma. W oczekiwaniu
na wyst´p trzyma∏a w obj´ciach Êpiàcego synka Valen-
tino.

WÊród publicznoÊci wypatrzy∏am tak˝e pi´ç sióstr.
Jedna z nich - Henia przyjecha∏a specjalnie na koncert
z Republiki Po∏udniowej Afryki. By∏ to jej pierwszy
festiwal na ˝ywo.

Romowie towarzyszà Polakom ju˝ od ponad pi´-
ciuset lat i razem, jako mieszkaƒcy Rzeczypospolitej
weszliÊmy do Unii Europejskiej z ca∏ym bogactwem
naszej historii, zwyczajów i obyczajów. Pi´ç wieków
to szmat czasu. Czy jednak zdà˝yliÊmy si´ ju˝ poznaç?
Niewiedza jest przyczynà wielu nieporozumieƒ. Festi-
wal Romów to wk∏ad w budowanie pomostu mi´dzy
Romami a Polakami.

Zmienia si´ oblicze Êwiata, zmienia si´ i oblicze
Romów. Festiwalowy tabor powróci za rok.

             Wanda Wasicka

W dniach 19-20 lipca 2013 r. pod ciechociƒskim niebem odby∏ si´ XVII Mi´dzynarodowy Festiwal
Piosenki i Kultury Romów, który poprowadzili Anna Popek i Dziani. Dwudniowa impreza na stadionie
sportowym CKZ Zdrój, w sàsiedztwie t´˝ni solankowych zgromadzi∏a tysiàce widzów. Na spotkanie
z kulturà romskà przybyli przede wszystkim stali bywalcy tej mi´dzynarodowej imprezy. Chocia˝
by∏y tak˝e osoby, które towarzyszy∏y festiwalowi za poÊrednictwem telewizji od samego poczàtku,
a bezpoÊrednio uczestniczy∏y po raz pierwszy, co by∏o dla nich niezwyk∏ym prze˝yciem.
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