
SINE FINES - Âpiewanie Bez Granic

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI styczeƒ 2005 26

Kolejne du˝e wydarzenie kulturalne w Ciechocin-
ku ( i Toruniu ) - tym razem Fundacja Inicjatyw na
Rzecz Niepe∏nosprawnych Pro Omnibus - wspólnie z
burmistrzem Ciechocinka Leszkiem Dzier˝ewiczem i
prezydentem Torunia Micha∏em Zaleskim - przy wspó∏-
pracy z prezesami Paƒstwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepe∏nosprawnych - zorganizowa∏a - pod
patronatem Marsza∏ka Senatu pana prof. Longina Pas-
tusiaka - kilkudniowà imprez´ artystycznà - Dialog
Kultur SINE FINES - Bez Granic.
        G∏ównymi celami przedsi´wzi´cia by∏y prezenta-
cja i promocja uzdolnionych muzycznie m∏odych nie-
pe∏nosprawnych osób, które w trakcie kilkudniowych
przedfestiwalowych warsztatów podnosi∏y techniki
Êpiewu oraz psychologiczne nastawienie do estrado-
wych wyst´pów przed licznà i wymagajàcà publicz-
noÊcià. ZaÊ celem nadrz´dnym by∏o prze∏amywanie
wszelkich barier i granic - architektonicznych, geogra-
ficznych, j´zykowych, administracyjnych, mentalnych.
        SINE FINES to wiele wydarzeƒ - w sobotnie po-
∏udnie 11 grudnia 2004 w Dworze Artusa w Toruniu
prezentacja filmów o tematyce niepe∏nosprawnoÊci,
nagrodzonych na letnim Festiwalu Filmowym „Inte-
gracja Ty i Ja” w Koszalinie i Ko∏obrzegu, przy udziale
re˝yserów - w tym znakomitego Shamila Najafzady z
Azerbejd˝anu, którego film „Krótkie monologi” wzbu-
dzi∏ du˝e emocje. W tym samym czasie i miejscu za-
prezentowane zosta∏y prace malarskie i ceramika nie-
pe∏nosprawnych artystów z WTZ w Krakowie i Byd-
goszczy.
        ZaÊ o godz. 18.00 po brzegi wype∏ni∏ si´ Teatr
im. Wilama Horzycy w Toruniu, kiedy to rozpoczà∏ si´
pierwszy koncert. Zanim jednak pojawili si´ pierwsi
wykonawcy Prorektor UMK pan prof. Janusz WiÊniews-
ki oraz pan Prezes Roman Sroczyƒski i pan Prezes Ma-
rian Leszczyƒski z PFRON wr´czyli dyplomy i nagro-
dy autorom najlepszych prac magisterskich z ca∏ej
Polski. Prezesi PFRON uhonorowali nast´pnie znane-
go muzyka Czes∏awa Majewskiego wr´czajàc swojà
statuetk´ przyznawanà osobom szczególnie zas∏u˝onym
w pracy na rzecz niepe∏nosprawnych. Sami zaÊ otrzy-
mali Nobiltacje Fundacji Pro Omnibus - „Amicus Fun-
dacji”.
        Koncert poprowadzi∏ znany dziennikarz, a obec-
nie jedyny deputowany do Parlamentu Europejskie-
go z województwa kujawsko-pomorskiego - pan Po-
se∏ Tadeusz Zwiefka. Andrzej Frajndt , wokalista zespo∏u
„Partita”, udowodni∏, ˝e jest wszechstronnie utalento-
wany - specjalnie na SINE FINES napisa∏ i skompono-
wa∏ hymn pod roboczym tytu∏em „Oda do Europy”,
który wszyscy artyÊci, w towarzystwie publicznoÊci,
jako ˝e przy wejÊciu goÊcie otrzymali tekst utworu,
razem zaÊpiewali. Gdy na estrad´ wyszed∏ zespó∏

„Proomnibus Band” pod kierownictwem Czes∏awa
Majewskiego,   wiadomo by∏o, ˝e b´dzie to niezwyk-
∏y koncert, do którego przepi´knà scenografi´ przy-
gotowa∏a Ewa Strzelecka. Kolejno pojawiali si´ m∏o-
dzi utalentowani artyÊci, którym przy wejÊciu pomagali
piosenkarze z „Partity” - cz´sto tak˝e w∏àczajàc si´ jako
„chórek”. Paulina ZaleÊ, Alicja ¸ydka, Ewa Lewan-
dowska, Barbara Filipowska, Patryk Matwiejczuk,
Armand Perykietko - to tylko niektórzy wspaniali nie-
pe∏nosprawni piosenkarze, którzy swoimi brawuro-
wymi wyst´pami zachwycili toruƒskà publicznoÊç. Nie
zabrak∏o oczywiÊcie profesjonalistów - gra∏ i Êpiewa∏
Zbigniew Wodecki, po wielu latach ponownie w To-
runiu wystàpi∏ Stan Borys. Z Lublina przyjecha∏a zna-
komita kapela ludowa „Drewutnia” Êpiewajàc po
polsku, ukraiƒsku i ∏emkowsku. Po prawie czterogo-
dzinnym koncercie goÊcie koncertu, uczestnicy i or-
ganizatorzy wychodzili w pe∏ni usatysfakcjonowani.
        W niedziel´ festiwal ponownie zaistnia∏ w Ciecho-
cinku. Ju˝ o godz. 10.00 w KoÊciele Parafialnym Ksiàdz
Pra∏at Grzegorz Karolak odprawi∏ Msz´ Âw. w inten-
cji uczestników, organizatorów oraz goÊci Dialogu
Kultur SINE FINES - Bez Granic. O godz. 11.30 w sali
konferencyjnej przepi´knego Hotelu „Targon” w Cie-
chocinku odby∏o si´ sympozjum naukowe „Film a
niepe∏nosprawni - rola mediów  w kszta∏towaniu
wizerunku osoby z niepe∏nosprawnoÊcià” z udzia∏em
Wiceprezesa PFRON pana Mariana Leszczyƒskiego,
kadry naukowej oraz laureatek otrzymanych dzieƒ
wczeÊniej nagród PFRON za najlepsze prace magis-
terskie o tematyce niepe∏nosprawnoÊci.
        Ju˝ przed godzinà 16.00 Teatr Letni w Ciechocin-
ku wype∏ni∏ si´ po brzegi - na widowni zasiedli oficjal-
ni, zaproszeni goÊcie oraz wielu mieszkaƒców i kura-
cjuszy. Burmistrz Ciechocinka i prezes Fundacji Pro
Omnibus wr´czyli podzi´kowanie za zaanga˝owanie
w organizowaniu imprez artystycznych na rzecz nie-
pe∏nosprawnych Pani Pose∏ Ma∏gorzacie Ostrowskiej
oraz Nobilitacj´ „Amicus Fundacji” Pani Red. Barbarze
Paw∏owskiej z TVP2.
        Ciechocinek jest szczególnym miejscem do orga-
nizowania festiwali i koncertów z udzia∏em utalento-
wanej m∏odzie˝y. Bardzo goràco przyjmowane by∏y
wyst´py wszystkich uczestników - kilkoro z nich musia-
∏o bisowaç! Bardzo wyrozumia∏a, ale przede wszyst-
kim wymagajàca i obiektywna, ciechociƒska publicz-
noÊç rz´sistymi brawami dzi´kowa∏a artystom. Naj-
m∏odsi wykonawcy potwierdzili swój talent - Alicja
¸ydka, ˝e potrafi Êpiewaç ró˝ne rytmy, zaÊ Patryk
Matwiejczuk, ˝e poza pi´knym Êpiewaniem umie
rewelacyjnie graç na fortepianie - dwukrotny bis by∏
tego najlepszym dowodem. Utwór „Cichy zapada
zmrok” w wykonaniu Ewy Lewandowskiej, Êpiewajà-
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cej unikatowym g∏osem
sopran-spinto, nabiera∏
zupe∏nie innego, wzrusza-
jàcego wymiaru. Basia
Filipowska, Paulina ZaleÊ,
Ewa Chmurska jak zwyk-
le potwierdzi∏y, ˝e sà nie-
zwykle utalentowane - nie
by∏o zresztà s∏abszych -
wszyscy byli znakomici.
MieliÊmy okazj´ zapoznaç
si´ ze sztukà Azerbejd˝a-
nu - narodowe utwory
zaprezentowa∏ czo∏owy
pieÊniarz z Baku Tejub
As∏anow. Tak˝e w Ciecho-
cinku wystàpili Zbigniew
Wodecki, Krzysztof Cwy-
nar oraz kapela „Drewut-
nia”. Natomiast po raz
pierwszy Ciechocinek
mia∏ okazj´ zobaczyç i
pos∏uchaç Stana Borysa,
który przypomnia∏ swoje
najwi´ksze przeboje -
niejedna ∏ezka si´ uroni-
∏a. Jak zwykle niezawod-
na by∏a „Partita”, czyli Ania
Pietrzak, Lusia Zamojska,
Bronek Kornaus i Andrzej
Frajndt oraz zespó∏ „Pro-
omnibus Band” z Czes-
∏awem Majewskim. Ewa
Strzelecka jak zwykle wy-
kona∏a pi´knà scenogra-
fi´, zaÊ ca∏oÊç koncertów
spià∏ niezwyk∏y re˝yser -
Leszek Ciechoƒski. Swoim
spokojem i niezwyk∏ym
zaanga˝owaniem oraz
profesjonalizmem udo-
wodni∏, ˝e ludzie z Cie-
chocinka te˝ potrafià. Ca-
∏oÊç zaÊ - od poczàtku do
szcz´Êliwego fina∏u - spi´-
li Barbara Matwiej i Mi-
ros∏aw Satora. Fundacja
Pro Omnibus serdecznie
dzi´kuje wszystkim, któ-
rzy przyczynili si´ do
sprawnego przeprowa-
dzenia imprezy,  wÊród
których nale˝y wymieniç
PFRON, Hotel „Targon”,
Komisj´ Zdrojowà, „Ela-
n´” S.A., „Anwil” S.A.,
KDBS.

Festiwal okaza∏ si´
bardzo pi´kny i potrze-
bny. Do zobaczenia za
rok.

        M.S.
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