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RYSIEK PRZESTRZEGA¸ MNIE PRZED
„BRANIEM”

Krzysztof Toczko, znany tak˝e jako pARTyzant
to gitarzysta, który swojà dzia∏alnoÊç estradowà rozpo-
czyna∏ z legendarnà grupà D˝em. Wspó∏pracowa∏ z nià
w latach 1991-1994. Przez pi´tnaÊcie lat zasila∏ równie˝
szeregi zespo∏u Zdrowa Woda. Artysta prowadzi tak-
˝e nauk´ gry na gitarze w Miejskim Centrum Kultury
w Ciechocinku i to w∏aÊnie tutaj 16.05.2013 roku,
dzi´ki wsparciu Urz´du Miasta, zorganizowa∏ koncert
pt. Rysiek przestrzega∏ mnie przed „braniem”, podczas
którego przestrzega∏ m∏odych ludzi przed zgubnym
na∏ogiem, jakim sà narkotyki i innego rodzaju u˝ywki.

Inspiracjà dla tego wydarzenia, jak wspomnia∏
pARTyzant, by∏y lata sp´dzone u boku zespo∏u D˝em
i RyÊka Riedla, który uzale˝niony by∏ od narkotyków.
W rozmowie ze mnà pARTyzant powiedzia∏: Przez
wszystkie lata u boku zespo∏u, spa∏em z RyÊkiem
w jednym pokoju. ZagraliÊmy razem ponad 200 kon-
certów. Mia∏em wtedy oko∏o 19 lat, Riedel by∏ w tam-
tym czasie dla mnie niczym guru. OczywiÊcie ciàgn´-
∏o mnie w kierunku ˝ycia, które on wiód∏. Ale to
˝ycie, oprócz muzyki, mia∏o tak˝e inny wymiar -
narkotyki. Mimo i˝ Rysiek „bra∏”, to pewnego dnia
mocnym g∏osem powiedzia∏ mi, abym nigdy nie wpa-
kowa∏ si´ w takie bagno jak on, to nie jest sposób na
lepszà twórczoÊç, a wydostaç si´ z tego na∏ogu jest
niezwykle trudno. Bardzo mocno zapami´ta∏em te
s∏owa. W pami´ci utkwi∏o mi tak˝e, jak Riedel mówi∏,
i˝ narkomani nie do˝ywajà czterdziestki. Kiedy wy-
powiada∏ te s∏owa, mia∏ trzydzieÊci kilka lat. Odpo-
wiedzia∏em mu wówczas - b´dziesz pierwszym, któ-
ry z∏amie ten mit. Okaza∏o si´ jednak inaczej. Ryszard
Riedel zmar∏ w 1994 roku w wieku 38 lat.

Tymi prze˝yciami Krzysztof Toczko postanowi∏
podzieliç si´ z m∏odzie˝à gimnazjalnà, która licznie
przyby∏a na jego koncert. Okaza∏o si´, ̋ e pARTyzantowi,
oprócz muzyki, p∏ynie w ˝y∏ach tak˝e zaci´cie pedago-
giczne. Bardzo szybko przekona∏ do siebie m∏odzie˝,

w sposób szczery i prawdziwy dzielàc si´ swoimi prze-
myÊleniami na temat narkotyków. Przywo∏a∏ postaci
artystów, takich jak: Kurt Cobain, Jim Morrison, Jimi
Hendrix, Janis Joplin, a tak˝e wspomniany wczeÊniej
Rysiek Riedel, których wspólnym mianownikiem, op-
rócz uwielbienia do muzyki, by∏ zgubny na∏óg.  Podczas
wyst´pu zabrzmia∏y tak˝e utwory tych artystów. Na sce-
nie pARTyznatowi towarzyszy∏ na perkusji syn Miko∏aj
- uczeƒ pierwszej klasy liceum. Oprócz standardowe-
go grania, Krzysztof Toczko zaprezentowa∏ tak˝e pokaz
tappingu obur´cznego (technika gitarowa polegajàca
na uderzaniu palcami obu ràk o progi). Wraz z synem
zagrali równie˝, trzymajàc gitar´ na kolanach. Nie oby-
∏o si´ tak˝e bez wspólnych Êpiewów pARTyzanta i gim-
nazjalistów na scenie. Podczas koncertu zaprezentowali
si´ tak˝e Przemek Gronkowski i Micha∏ Modrzejewski,
czyli zespó∏ Storytellers, których „Partyzant” przedstawi∏
jako wzór dla m∏odych ludzi: Oni pokazujà, ˝e mo˝-
na sp´dzaç czas aktywnie, majàc pasj´. I to tak˝e
niech b´dzie przekazem naszej imprezy.

Przyznam, ˝e wyst´p pARTyzanta wywar∏ na mnie
ogromne wra˝enie. Jest to cz∏owiek, artysta, który ma
ogromnà moc przyciàgania, zara˝ania pozytywnà ener-
già, nie wspominajàc oczywiÊcie o niesamowitych in-
terpretacjach muzyki, jakà zaprezentowa∏. Najbli˝szy
koncert tego muzyka b´dziecie mogli pos∏uchaç
01.06.2013 roku w Teatrze Letnim, w ramach XVIII
edycji Prezentacji Artystycznych „Sztuka bez Barier”.
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