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W du¿ym mieœcie na ulicach krzewy i drzewa jak bukiety (a miasto ma 
1,3 mln mieszkañców). W³aœnie mieszkañcy: niscy, smagli, doœæ krêpi. Dziew-
czyny cud, ale panie bardzo przysadziste. Choæ jak zaczn¹ tañczyæ swoje ho-
roppo i salsê, to a¿ wierzyæ siê nie chce, ¿e z tak¹ wag¹... Panowie... no 
có¿, maj¹ piêkne oczy i w³osy.

Jeœæ nam dawali du¿o i rozmaicie, np. pe³n¹ szklankê kostek lodu za-
lan¹ rzadk¹ zimn¹ kasz¹ mann¹ albo placek wygl¹daj¹cy jak szarlotka, tyle 
¿e zamiast jab³ek miêso z ryby albo z ¿ó³wia. No i wszechobecna wo³owina 
w postaci podeszwy. Tak¿e jukka pieczona, banany pieczone i ró¿ne nieznane 
owoce. 

Zawieziono nas do El Callao - miasta z³ota i callipso (taki taniec). 90% jego 
mieszkañców to bardzo ciemnoskórzy potomkowie z Trynidadu. Prowadzono nas 
na stadion przy dŸwiêku og³uszaj¹cych bêbnów. Ca³e miasto wyleg³o i wita³o 
nas ha³aœliwie na tym stadionie. A tam o ma³o ¿ywcem nie z¿ar³y nas muszki 
puri-puri (wielkoœci kropki). Czysty ob³êd! Po powrocie znowu – m³odzie¿ do ro-
dzin, które obsypa³y ich z³otymi podarkami, a my do hotelu i sami z sob¹. 

Na koncert fina³owy przyjecha³ pan ambasador, zaprosi³ nas - doros³ych  
- na kolacjê o 1.00 w nocy do luksusowej restauracji, po czym zostawi³, bo 
okaza³o siê, ¿e nie ma pieniêdzy i musi szukaæ bankomatu. Na szczêœcie my 
byliœmy ponad to. Humory nam dopisywa³y. Np. Marylka zapragnê³a zjeœæ jaj-
ko i nijak nie mog³a znaleŸæ go w sklepie. Zatem przy kasie odby³ siê swo-
isty spektakl. Po wyczerpaniu wszystkich znanych jêzyków obcych i gier mi-
micznych, dopiero donoœne „ko, ko, ko” i machanie „skrzyd³ami” oraz wysi³ek 
ze stêkniêciem jak przy znoszeniu jajka, da³o oczekiwany rezultat. Ja z Krzyœkiem 
le¿a³am przed sklepem ze œmiechu. A wiêc có¿ nam pan ambasador ze swo-
im z³ym zachowaniem!

Trafi³a siê te¿ mi³oœæ. Carlos zakocha³ siê w Ewie z wzajemnoœci¹. Ca³owali 
siê i przytulali, pani dyrektor festiwalu szala³a z wœciek³oœci, ¿e to nieobyczajne. 
A tu po roku, proszê, Carlos przyjecha³ do Gorzowa i zabra³ Ewê. Dziœ maj¹ 
ju¿ dziecko i s¹ bardzo szczêœliwym ma³¿eñstwem. Tak to czasem egzotyczna 
podró¿ staje siê dla kogoœ wymarzonym ¿yciowym celem.

Mimo strachu przed chorobami i ¿o³nierzami, mimo wo³owej podeszwy, by³ 
to niezapomniany wyjazd. Nasze dzieci s¹ tak piêkne w strojach ludowych. Ta-
kie inne.  

Straciliœmy, niestety, okazjê zobaczenia Salto Angel – najwiêkszego wodospa-
du œwiata, mimo ¿e byliœmy o krok. Pozosta³y niezwyk³e wra¿enia, a ja do dziœ 
mam ¿ó³wia, który nosi imiê Maria-Fernanda. Tak jak dyrektorka festiwalu. 

     Lidia Przyby³owicz

Festiwal w Egipcie – Ismailia, sierpieñ 2000 r.

Po raz pierwszy do Afryki przez Moskwê zespó³ polecia³ samolotem rosyjskich 
linii lotniczych. Byæ mo¿e nie by³oby w tym nic atrakcyjnego, ale ju¿ wiêcej 
nie chcê lecieæ ciasnym i dusznym TU 154 E. Niechêci do rosyjskich linii lot-
niczych dope³ni³y problemy, które mieliœmy na lotnisku w Kairze i gdyby nie 
interwencja polskiego MSZ-tu, nie wiadomo kiedy wylecielibyœmy do kraju. Po-
zytywnym by³o to, ¿e w drodze powrotnej musieliœmy zostaæ dzieñ w Moskwie 
i dziêki temu zwiedziliœmy tê wyj¹tkow¹ stolicê. Rozczarowanie prze¿y³ jeden 
z tancerzy, który obudzi³ siê w hotelu zbyt póŸno, aby pojechaæ z nami do 
centrum. ¯adnymi sposobami ani my, ani eta¿owa nie mogliœmy go dobudziæ. 
Spa³ jak kamieñ.

Z lotniska w Kairze odebrali nas organizatorzy. Pod siln¹ eskort¹ policji tu-
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rystycznej i z prywatnym ochroniarzem udaliœmy siê do miasteczka studenckiego 
w Ismailii. Tam w³aœnie odbywa³ siê festiwal, w którym bra³y udzia³ zespo³y 
z 42 krajów œwiata. Sta³a obecnoœæ wojska i policji nie by³aby tak mêcz¹ca, 
gdybyœmy mogli choæ na chwilê wyrwaæ siê samodzielnie. Nie pozwalano nam 
opuszczaæ miejsca zakwaterowania, a t³umaczono to wzglêdami bezpieczeñstwa. 
Wszêdzie dok¹dkolwiek udawaliœmy siê, towarzyszyli nam ochroniarze i strze-
gli jak oka w g³owie. Spêdzaj¹c wiele godzin wspólnie z innymi „uwiêzionymi” 
nawi¹zaliœmy mnóstwo ciekawych znajomoœci. Ze szczególnym zainteresowaniem 
obserwowaliœmy zespo³y z krajów afrykañskich. Ich sposób ¿ycia, tañczenia, 
œpiewania, ubierania siê. Po raz pierwszy miêliœmy okazjê przyjrzeæ siê konfliktowi 
izraelsko-palestyñskiemu z punktu widzenia Palestyñczyków. Bardzo mili i ciekawi 
ludzie, ale tyle w nich nienawiœci do Izraela, ¿e trudno dopatrzyæ siê choæby 
cienia chêci rozwi¹zania problemu.

Koncerty festiwalowe odbywa³y siê w wielu egipskich miastach. Tañczyliœmy 
w Ismailii, Faild, na pó³wyspie Synaj w Al-Arish, Kairze wszêdzie wzbudzaj¹c ol-
brzymie zainteresowanie. Polski folklor, ma³o znany w konserwatywnym Egipcie, 
cieszy³ siê du¿ym powodzeniem. Muzykê, kostiumy, dynamiczne tañce i do tego 
wysoki poziom wykonawczy zawsze nagradzano burz¹ oklasków, a niew¹tpliwa 
uroda cz³onków zespo³u znajdowa³a uznanie na pierwszych stronach gazet. 

O karaluchach, dokuczliwych muchach, nawet braku papieru toaletowego 
natychmiast zapomnieliœmy, gdy stanêliœmy twarz¹ w twarz z Tutanchamonem 
w Muzeum Egipskim. Có¿ za niezapomniane prze¿ycie zobaczyæ tak wiele ze 
œwiatowego dziedzictwa kultury! I te cudowne chwile rozmyœlañ w cieniu egip-
skich piramid i Sfinksa! Byæ w miejscach owianych legend¹ i opisywanych 
przez miliony ludzi. Dreszcz mi po plecach przechodzi, gdy wspominam chwilê, 
w której po raz pierwszy z okien autobusu przeje¿d¿aj¹cego przez Nil ujrza³am 
sylwetki tych monumentalnych budowli. Tak, to by³ jeden z tych wyjazdów, któ-
re pamiêta siê przez ca³e ¿ycie. 

Wszystko, co wydaje siê byæ mêcz¹ce w czasie festiwalu, z biegiem cza-
su blednie, a we wspomnieniach pozostaj¹ tylko te chwile, które s¹ najlepsze 
i najmilsze. Z uœmiechem myœlê o przyjacio³ach z Egiptu, którzy jeszcze d³ugo 
potem pisywali, a patrz¹c na figurkê Amona stoj¹c¹ na kominku, dziêkujê, ¿e 
by³o mi dane byæ w Egipcie.
     Maria Szupiluk

Egipt, 2000. Przed piramidami w Gizie


