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Prezentacje Artystyczne
„Sztuka Bez Barier”

To ju˝ XVIII edycja Prezentacji Artystycznych „Sztuka
Bez Barier”, które odby∏y si´ 1 czerwca 2013 r. w cie-
chociƒskim Teatrze Letnim. By∏a to impreza otwarta
dla wszystkich, dla ka˝dego, kto interesuje si´ sztukà
przez du˝e i ma∏e „s”, dla ka˝dego, kto chcia∏ poznaç
Êwiat wyobraêni i wra˝liwoÊci drugiego cz∏owieka. Cie-
chociƒskie Prezentacje ukaza∏y, jak istotnà rol´ w pro-
cesie spo∏ecznej integracji mo˝e spe∏niç sztuka i jak
wa˝ny jest udzia∏ artystów z niepe∏nosprawnoÊciami
w naszej kulturze. To wydarzenie przyczyni∏o si´
do kszta∏towania wizerunku osób z niepe∏nosprawnoÊ-
ciami jako ludzi z ró˝nymi zainteresowaniami, talenta-
mi, pasjami i szerokimi mo˝liwoÊciami twórczymi.

W trakcie koncertu „A My jak dzieci” jako pierwszy
wystàpi∏ duet gitarowy z Ciechocinka w sk∏adzie: Mi-
cha∏ „Modrzi” Modrzejewski oraz Przemek Gronkowski.
M∏odzi artyÊci majà ju˝ za sobà nagrania studyjne oraz
wiele koncertów, w tym tak˝e jaku support pARTyzanta.
Po ich koncercie Leszek Dzier˝ewicz - Burmistrz Cie-
chocinka ju˝ po raz IX wr´czy∏ nagrod´ „za promocj´
aktywnoÊci osób z niepe∏nosprawnoÊciami”. Laureatem
zosta∏o Stowarzyszenie Centrum Niezale˝nego ˚ycia
w Ciechocinku, którego cz∏onkowie ˝yjà i chcà ˝yç
normalnie. Ich normalne ̋ ycie to uprawianie wszystkich
mo˝liwych sportów i wyprawy w najodleglejsze kraƒce

Êwiata. Bioràc udzia∏ w tych wyprawach, propagujà
ide´ „niezale˝nego ˝ycia”, której podstawowym za∏o-
˝eniem jest to, ˝e ka˝dy jest w stanie samodzielnie
rozwiàzywaç swoje problemy, podejmowaç niezale˝ne
decyzje i samodzielnie kszta∏towaç swoje ˝ycie.

Po uroczystoÊci wr´czenia nagrody przez Burmistrza
Ciechocina, wystàpi∏ Zespó∏ Ex Usu pochodzàcy z na-
szego miasta. Alternatywny folk, etno-trans to okreÊlenia
tylko cz´Êciowo oddajàce charakter muzyki tworzonej
przez Ex Usu. Sami muzycy zespo∏u twierdzà, ˝e w ich
dorobku us∏yszeç mo˝na elementy muzyki dawnej
obok agresywnych motywów rytmicznych, wspieranych
gitarà czy lirà korbowà. Choç pochodzàca z ∏aciny
nazwa grupy oznacza „na mocy zwyczaju; zwyczajnie”,
to  recital zespo∏u do zwyczajnych na pewno nie nale-
˝a∏.

Po brawurowym wyst´pie zespo∏u Ex Usu dosz∏o
do nietypowego spotkania „gitary i pióra”. W przepi´k-
nej czerwonej kreacji ukaza∏a si´ na scenie Marta Ga-
brysiak - ciechociƒska poetka, laureatka VII nagrody
Burmistrza Ciechocinka „za promocj´ aktywnoÊci twór-
czej osób z niepe∏nosprawnoÊciami” w 2011 r. Pisanie,
jak sama mówi, przychodzi do Niej samo. Nie myÊli,
o czym chce powiedzieç. Siada, bierze d∏ugopis i wiersz
powstaje. Pomimo niepe∏nosprawnoÊci wierzy, ˝e
wszystko si´ u∏o˝y po Jej myÊli. Wiersze Marty Gabrysiak
ilustrowa∏ muzycznie wirtuoz gitary Krzysztof Toczko
- pARTyzant, który od poczàtku swojej dzia∏alnoÊci
pos∏uguje si´ nietypowà technika gitarowà tappingu
obur´cznego. Gitarzysta goÊci∏ na czterech p∏ytach
„D˝emu”. Przez ponad dziesi´ç lat zasila∏ szeregi „Zdro-
wej Wody”. Obecnie wraz z synem Miko∏ajem tworzà
projekt pod nazwà pARTyzant. Krzysztof Toczko jest
Laureatem V Nagrody Burmistrza Ciechocinka „Za pro-
mocj´ aktywnoÊci osób z niepe∏nosprawnoÊciami”.

Pozostajàc w klimacie, jaki stworzy∏a Marta wraz
z pARTyzantem, wystàpi∏ zespó∏ U studni. Cz∏onko-
wie zespo∏u spotkali si´ w grupie starych przyjació∏,
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by zrobiç coÊ razem. CoÊ, co da∏o im radoÊç i zadowo-
lenie ze wspólnych przedsi´wzi´ç artystycznych i pry-
watnych spotkaƒ. Wszyscy wywodzà si´ z zespo∏u
Stare Dobre Ma∏˝eƒstwo, dlatego mieli nadziej´,
˝e wÊród ogromnej rzeszy fanów tego zespo∏u znajdzie
si´ grupa osób, która zechce i ich pos∏uchaç na ˝ywo.
Publika spotka∏a si´ podczas wyst´pu z wiecznie ̋ ywym
s∏owem, które niesie nadziej´ na lepsze jutro. Mogli
zaczerpnàç ze studni bogatej w poezj´. Zapewne ka˝-

dy znalaz∏ dla siebie odpowiednie przes∏anie. W kon-
cercie wystàpili: Wojciech Czemplik - absolwent Wy˝-
szej Szko∏y Morskiej w Szczecinie, cz∏owiek wielu pasji
 i zainteresowaƒ, wÊród których p∏ywanie na statku
jest na ostatku, Dariusz Czarny - znakomity gitarzysta
i aran˝er, który swojà karier´ muzycznà rozpoczà∏ bar-
dzo wczeÊnie, a jego fascynacjà od poczàtku by∏a mu-
zyka country, Andrzej Stagraczyƒski - gitarzysta baso-
wy, który upodoba∏ sobie gitary pi´cio- i szeÊciostru-
nowe, Ryszard ˚arowski - gitarzysta wywodzàcy si´
z kr´gów piosenki turystycznej, za∏o˝yciel zespo∏u Ma-
∏olepsi, autor piosenek, które wylansowali za niego
przyjaciele z zespo∏ów AKT-Wroc∏aw i SETA, przez
krótkà chwil´ wspó∏pracownik zespo∏u Bez Idola.

W trakcie recitalu zespo∏u „U Studni” zaÊpiewa∏a
Katarzyna Maria Nowak, artystka niewidoma od uro-
dzenia. Jej wielkà mi∏oÊcià jest muzyka. Bardzo lubi
literatur´. Ukoƒczy∏a dwa kierunki studiów - kulturo-
znawstwo i filologi´ polskà. Uczestniczy∏a w wielu
konkursach i festiwalach piosenki, z których najwy˝ej
ceni Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka
Grechuty w Krakowie organizowany przez Fundacj´
Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Artystce towarzyszy∏
cz∏onek zespo∏u „U Studni” - Ryszard ˚arowski.

Z okazji Dnia Dziecka przy wejÊciach do Teatru
Letniego wolontariuszki Centrum Niezale˝nego ˚ycia
rozdawa∏y lizaki dla wszystkich uczestników koncertu,
bez wzgl´du na iloÊç lat, w myÊl has∏a „A My jak dzieci”.

Koncert zorganizowany zosta∏ przez Urzàd Miejski
w Ciechocinku przy pomocy Stowarzyszenia Centrum
Niezale˝nego ˚ycia „Sajgon” oraz Zwiàzku Harcerstwa
Rzeczypospolitej. Scenariusz stworzy∏ i wyre˝yserowa∏
Jerzy Szymaƒski - pe∏nomocnik Burmistrza ds. osób
niepe∏nosprawnych.

Organizatorzy oraz wszyscy wykonawcy dzi´kujà
wszystkim obecnym na koncercie za liczne przybycie
oraz stworzenie wspania∏ej atmosfery.

                        Jerzy Szymaƒski

Marta Gabrysiak od urodzenia cierpi na dzieci´ce
pora˝enie mózgowe. Wydaje Wam si´, ˝e to brzmi
strasznie? Marta odpowie Wam: wcale tak strasznie
nie jest, wszystko jest po coÊ, w moim ˝yciu nie ma
przypadków.

Swoje pierwsze wiersze Marta napisa∏a po Êmierci
Papie˝a, Jana Paw∏a II. Zacz´∏a przelewaç na papier
ca∏e swoje ˝ycie, ∏àczàc je z ˝yciem Ojca Êw. Jak mówi:
po∏àczy∏o nas przede wszystkim cierpienie... Jednak˝e
owo cierpienie, jak mówi autorka: pomaga mi dotknàç
samej tajemnicy mi∏oÊci. Nie wymagam du˝o od ˝y-
cia, bo nie o to chodzi. Dosta∏am od niego to, co naj-
pi´kniejsze i najwa˝niejsze: dom, rodzin´, przyjació∏,
psa. Nie chcia∏abym byç zdrowa, chc´ godnie nieÊç
swój krzy˝...

Poetka twierdzi, ̋ e jej wiersze nie sà ∏atwe. Przedsta-
wiajà ˝ycie trudne, ale i pe∏ne nadziei i najwa˝niejszych
wartoÊci, o których cz´sto zapominamy.

Marta wyda∏a ju˝ dwa tomiki swoich wierszy. Ma-
rzy o tym, by ukaza∏y si´ kolejne, jednak˝e, jak sama
stwierdza, wià˝e si´ to z du˝ymi kosztami…

Marta Gabrysiak „Pokonaç siebie”
Jestem zwyczajnà dziewczynà.

Szukam swojej drogi.
Chc´ odkryç swoje powo∏anie.

Co lubi´ najbardziej?
- uÊmiech innych ludzi,
- szczeroÊç,
- ∏zy szcz´Êcia,
- ciche rozmowy z Bogiem,
- kontemplacj´ nad egzystencjà,
- chwile refleksji,
- szum morza i dotyk wiatru,
- rozmowy z Anio∏ami,
- oczy, które sà zwierciad∏em duszy,
- lubi´ czuç si´ bezpiecznie,
- ofiarowaç cierpienie Bogu,
- ciep∏o,
- strach,
- ból,
- lubi´ uÊmiech na mojej twarzy,
- i szcz´Êliwe chwile.

Zespó∏ U studni

pARTyzant z Martà Gabrysiak

fot. K. Jasiƒska


