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Statuetka „Niepokonani” jest na-
grodà przyznawanà  przez osoby
niepe∏nosprawne, ludzi w pode-

sz∏ym wieku oraz kapitu∏´ „Sztuki
˚ycia”. Jej g∏ównym celem jest na-
gradzanie osób  s∏u˝àcych bezintere-
sownie dzieciom i osobom niepe∏no-
sprawnym, swym dzia∏aniem  i ˝y-
ciem wcielajàcych w czyn ide´
„sprawni inaczej”.
„Sztuka ˚ycia“ ma na celu:

a Nagradzanie statuetkà „Niepo-
konani” ludzi doros∏ych, wyró˝niajà-
cych si´ w dzia∏alnoÊci s∏u˝àcej wy-
chowywaniu dzieci, okazywaniu im
przyjaêni i niesieniu bezinteresow-
nej pomocy.

a Z wnioskiem o nadanie statuetki
„Niepokonani”dla doros∏ego przyjacie-

la majà prawo wyst´powaç tylko i wy-
∏àcznie dzieci i osoby niepe∏nosprawne
oraz ludzie w podesz∏ym wieku.

a Kapitu∏a rozpatruje wy∏àcznie
wnioski w formie pisemnej tradycyj-
nej  wys∏ane na adres: „Sztuka ̊ ycia”
80-809 Gdaƒsk ul. Worcella 23/3  z
dopiskiem: Niepokonani – zg∏oszeƒ
przes∏anych pocztà elektronicznà nie
przyjmujemy.

a Nie ma ˝adnych formularzy, to
od wnioskodawców zale˝y, jak
wnioski b´dà wyglàdaç – czy b´dà w
formie listu czy albumu.

a Nie okreÊla si´, ile osób powin-
no podpisaç wniosek, aby móg∏ trafiç
pod obrady Kapitu∏y.

aWniosek powinien zawieraç:
- dok∏adne dane teleadresowe

kandydata na Kawalera Statuetki

„Niepokonani” (tylko do wiadomoÊci
Kapitu∏y)

- argumenty, za co dzieci pragnà
nagrodziç swojego kandydata;

- dane teleadresowe z datà uro-
dzenia wnioskodawcy/ów

- mile widziane sà zdj´cia, wycin-
ki prasowe, rekomendacje, filmy, CD
i inne dokumenty ilustrujàce dzia∏al-
noÊç kandydata.

PPiieerrwwsszzyymmii kkaawwaalleerraammii zzoossttaallii::
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WWiieellkkaa OOrrkkiieessttrraa ÂÂwwiiààtteecczznneejj PPoommoo--
ccyy..

Ka˝dy z Was mo˝e stanàç w szere-
gu nagrodzonych - wystarczy tylko
chcieç pomagaç bezinteresownie,
wystarczy otworzyç serce.

(rreedd..))

Kawalerowie statuetki

„Niepokonani“ - nagroda
dla tych, co pomagają

Brawo! W tym roku na para-
olimpiadzie w Londynie  zdobyli-
Êmy a˝ 36 medali (wszystkie ko-
lory). WÊród  olimpijczyków jest
gdaƒszczanka NNaattaalliiaa PPaarrttyykkaa,,
która wywalczy∏a swoje kolejne
medale. Gratulujemy - wszyst-
kich niepe∏nosprawnych spor-
towców  przyjmujemy do grona
NIEPOKONANYCH.

Paraolimpiada w Londynie 2012

36 medale
niepełnosprawnych

Dariusz Wiliƒski
Prezes Fundacji „Sztuka ˚ycia“ - Niepokonani

- DziÊ oddajemy Wam do ràk drugi numer Naszej -
Waszej gazety. Chcemy opisywaç w niej sukcesy, które
osiàgn´liÊcie, wszystko to, czym warto si´ pochwaliç.
Zapraszam do wspólnego redagowania „NIEPOKONANYCH“. - bo
w∏aÊnie taki tytu∏ nosi ta jedyna i niepowtarzalna gazeta. Na adres
redakcji sszzttuukkaazzyycciiaa@@oopp..ppll prosz´ przesy∏aç listy i zdj´cia
pokazujàce i opisujàce s∏oneczne ˝ycie codzienne ludzi
niepe∏nosprawnych i w podesz∏ym wieku.

Zapraszamy do wspó∏pracy
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6 czerwca 2012 r. w
hali Ergo Arena od-
by∏ si´ koncert in-
tegracyjny. Dzieci i

m∏odzie˝ z Akademii Ta-
lent przedstawi∏y wspa-
nia∏e widowisko, zagra∏ po
mistrzowsku pan Piotr
Sutt ze swojà grupà per-
kusyjnà, zespó∏ Fasolki,
Ciotka Klotka i pan Tik-
-Tak przypomnieli naj-
wi´ksze swoje przeboje.
Rewelacjà jak zawsze by∏
przyjaciel ludzi niepe∏no-
sprawnych - iluzjonista
Piotr Szumny. Zaproszeni
goÊcie zostali zaczarowani
i przez chwil´ w hali zapa-
nowa∏a czarodziejska ci-
sza.

Zorganizowanie takiego
koncertu mo˝liwe by∏o
dzi´ki sponsorom i przyja-
cio∏om.W imieniu wszyst-
kich - DZI¢KUJEMY.

A jest si´ czym pochwa-
liç. Na widowni zasiad∏o
ponad 4 tysiàce dzieci, w
tym 560 to nasi pod-
opieczni z Warsztatów Te-
rapii oraz oÊrodków z ca-
∏ego Pomorza.

Wszyscy, którzy wzi´li
udzia∏ w koncercie na za-
proszenie Fundacji „Sztu-
ka ˚ycia - Niepokonani“,
otrzymali film i zdj´cia na
pamiàtk´.

rreedd

II Dzieƒ Niepokonanych, 6 czerwca 2012 r.

Integracja w Ergo Arenie

Jerzy Owsiak, Cz∏owiek Orkiestra

Bardzo mi mi∏o, ˝e znalaz∏em
si´ w gronie kawalerów statuetki.
MyÊl´, ze podobnie jak pani Anna
Dymna (pierwsza laureatka) jestem
cz∏owiekiem skromnym. Pomagam
bezinteresownie wszystkim, którzy
tego potrzebujà. Jestem bardzo
dumny, ze przyznano mi takà
nagrod´ i postaram si´ (tak jak
jest napisane w waszym - teraz
ju˝ moim - paszporcie)
zawsze nosiç g∏ow´ wysoko.

Drugi kawaler statuetki
Niepokonani

Piotr Szumny ze swojà najm∏odszà asystentkà

Najwspanialsza publicznoÊç

Sponsorzy i przyjaciele koncertu

Gimnastyka to podstawa
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D zi´ki uprzejmoÊci
Wydawnictwa Szkol-
nego i Pedagogicz-

nego sp. z.o.o. ca∏a Polska
przeczyta o NIEPOKO-
NANYCH. W najnow-
szym podr´czniku do
szko∏y podstawowej (kla-
sa 4 – S∏owa z uÊmie-
chem) na stronach 206-
207 ukaza∏o si´ zdj´cie
naszej statuetki z infor-
macjà. Obok znajduje si´
pi´kny wiersz Juliana
Kornhausera „Wyciàgni´-
ta r´ka”.

W ten sposób ka˝de
dziecko ju˝ w czwartej
klasie  szko∏y podstawo-
wej mo˝e dowiedzieç si´
o Fundacji i o pi´knej sta-
tuetce, przyznawanej,
tym, którzy pomagajà
bezinteresownie osobom
niepe∏nosprawnym.

Wi´cej o statuetce na
wwwwww..sszzttuukkaazzyycciiaa..wwoorrddpprreessss..ccoomm

Przeczytasz o nas ju˝ w czwartej klasie szko∏y podstawowej

Trafiliśmy „pod strzechy“

Letnia szko∏a ubezpieczeƒ

SSKKOOKK UUbbeezzppiieecczzeenniiaa pprroowwaaddzzàà rróó˝̋--
nnoorrooddnnee aakkccjjee eedduukkaaccyyjjnnee ppooÊÊwwii´́ccoonnee
tteemmaattyyccee bbeezzppiieecczzeeƒƒssttwwaa ww ccooddzziieennnnyymm
˝̋yycciiuu.. EEkkssppeerrccii TToowwaarrzzyyssttwwaa,, ssppoottyykkaajjààcc
ssii´́ zz mmiieesszzkkaaƒƒccaammii ppoollsskkiicchh mmiiaasstt ww
pprrzzyyjjaazznnyy ssppoossóóbb mmóówwiiàà oo kkoorrzzyyÊÊcciiaacchh
pp∏∏yynnààccyycchh zz uubbeezzppiieecczzaanniiaa ssii´́..

Jednà z takich inicjatyw edukacyjnych
by∏a realizowana wspólnie z „Faktem”
akcja „Twoje miasto Twoimi oczami”.
Mobilna redakcja dziennika wraz z
przedstawicielami Towarzystwa odwie-
dza∏a mieszkaƒców pi´ciu miejscowoÊci,
przedstawiajàc im zalety ubezpieczenia
i korzyÊci p∏ynàce z zakupu polisy. Dzi´-
ki obecnoÊci wyposa˝onych w tablety

ekspertów SSKKOOKK UUbbeezzppiieecczzeeƒƒ, osoby
zainteresowane, na miejscu, bez zb´d-
nych formalnoÊci mog∏y nabyç dostoso-
wanà do swoich potrzeb polis´. Przed-
stawiciele towarzystwa podkreÊlali, ˝e
bezpieczeƒstwo jest dziedzinà ˝ycia,
gdzie warto polegaç na sprawdzonym i
zaufanym partnerze.

Bezpieczne lato
Przypominajàc turystom i mieszkaƒ-

com Trójmiasta o bezpieczeƒstwie pod-
czas wakacji, SSKKOOKK UUbbeezzppiieecczzeenniiaa za-
anga˝owa∏y si´ równie˝ w akcj´ „Bez-
pieczne lato na gdyƒskiej pla˝y”. DoroÊli
i dzieci wypoczywajàcy na pla˝y mogli
zapoznaç si´ z zasadami bezpieczeƒstwa
podczas pobytu nad wodà. Uczestnicy
akcji mieli okazj´ zaznajomiç si´ z tech-

nikami ratowniczymi i sprawdziç je pod-
czas çwiczeƒ z fantomem. S∏oneczna po-
goda sprzyja∏a zarówno relaksowi, jak i
prowadzonej w przyjazny sposób formie
edukacji. Dzi´ki temu wspólna inicjaty-
wa SSKKOOKK UUbbeezzppiieecczzeeƒƒ i Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
spotka∏a si´ z du˝ym zainteresowaniem
wszystkich uczestników akcji. Ka˝dy z
nich dosta∏ pamiàtkowy drobiazg w po-
staci atrakcyjnych, napisanych w przy-
st´pny sposób ksià˝eczek „Bezpiecznie
przez ca∏y rok” wydawanych przez Towa-
rzystwo.

Mobilne miasteczko
Natomiast w trosce o popraw´ bezpie-

czeƒstwa na drodze, SSKKOOKK UUbbeezzppiieecczzee--
nniiaa ufundowa∏y mobilne miasteczko ru-

chu drogowego dla dzieci, które powsta-
∏o w Tychach. Sk∏ada si´ on z antypoÊli-
zgowych mat doskonale imitujàcych
jezdnie, z których mo˝na w dowolny
sposób tworzyç Êcie˝ki rowerowe, skrzy-
˝owania, ronda, a tak˝e zdalnie sterowa-
nej sygnalizacji Êwietlnej oraz mini zna-
ków drogowych. Nowy obiekt s∏u˝y dzie-
ciom i m∏odzie˝y do praktycznej nauki
zasad bezpiecznego poruszania si´ na
drodze. Mo˝na w nim równie˝ przystàpiç
do egzaminu na kart´ rowerowà. Dzi´ki
temu, ˝e miasteczko jest mobilne mo˝na
je w ∏atwy sposób przetransportowaç z
jednej placówki edukacyjnej do drugiej.
Mobilne miasteczko powsta∏o w ramach
akcji „A widzisz! Bàdê widoczny. Bàdê
bezpieczny” realizowanej przez przed-
stawicielki Rady Miasta w Tychach.

SKOK z sercem. Bez niego ani rusz

GGaazzeettaa oossóóbb
nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh

ii lluuddzzii ww ppooddeesszz∏∏yymm wwiieekkuu
FFuunnddaaccjjii „„SSzzttuukkaa ̊̊ yycciiaa““

KKRRSS:: 00000000441188003366 
RReeggoonn:: 222211664433110033
IISSSSNN:: 22229999--11889911

Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania tekstów i zmiany tytu∏ów.

Kontakt z redakcjà:
sszzttuukkaazzyycciiaa@@oopp..ppll     

wwwwww..sszzttuukkaazzyycciiaa..wwoorrddpprreessss..ccoomm   
tteell..:: 550088 009955 446677
Druk: Drukarnia 

ul. Po∏´˝e 3
Nak∏ad 1500.

Nie do sprzeda˝y

WWyyÊÊlliijj SSMMSS--aa nnaa nnuummeerr

7722335555
(2,46 brutto)

o treÊci

Niepokonani
a pomo˝esz spe∏niç ma-
rzenia osób niepe∏no-
sprawnych. Aby wziàç
udzia∏ w kolejnym
Trzecim Dniu Niepoko-
nanych w Sopocie, nie
musisz kupowaç biletu,
wystarczy dobre serce i
szybki SMS. Ca∏a kwota
z sms-ów zostanie
przeznaczona na pomoc
podopiecznym Funda-
cji.

7722335555

NNiieeppookkoonnaannii
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„Sztuka ˚ycia” jest w posiadaniu jedynej, niepowtarzalnej i historycznej pamiàtki. Specjalnie dla dzieci i osób niepe∏no-
sprawnych wszyscy (demokratycznie wybrani) prezydenci RP z∏o˝yli na niej swoje podpisy.

Możesz przekazać darowiznę  na konto Fundacji „Sztuka Życia“ - Niepokonani:
BG˚ 45 2030 0045 1110 0000 0232 6810

z dopiskiem:  Darowizna na cele statutowe 
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K a˝da metoda jest dobra, by spe∏niç
marzenie. Nasza Fundacja tym ra-
zem postanowi∏a wys∏aç 4 listy bu-

telkowe. W ka˝dej butelce
(przesy∏ce) znajduje si´

pi´ç listów. W praktyce to
jest jeden, lecz w pi´ciu j´-

zykach: polskim, angielskim,
japoƒskim, hiszpaƒskim, nie-

mieckim.
W liÊcie zawarte sà

marzenia podopiecznych
naszej Fundacji, mo˝e to ma∏o

sentymentalne, ale taki list
pop∏ynie w Êwiat. Dzi´ki

uprzejmoÊci naszych marynarzy i
kapitanów polskich statków

dowiemy si´, gdzie zostanà one
nadane (wrzucone do oceanu,

morza). Potem b´dziemy czekaç na
odpowiedê ze Êwiata.

Butelkowy list

Wysłaliśmy swoje marzenia


