
6 czerwca 2012 r. to data warta
zapami´tania. W∏aÊnie tego
dnia w hali Ergo Arena spotyka-
jà si´ wychowankowie Akade-
mii Talent, osoby niepe∏no-
sprawne z Pomorza, oraz zapro-
szeni artyÊci.

J u˝ od godz. 12.00 na
scenie bawiç nas b´-
dzie Akademia Talent

z Gdaƒska Osowej, przed-

stawiajàc swój program
taneczny. Nast´pnie BBaarr--
bbaarraa ˚̊uurroowwsskkaa--SSuutttt i jej
goÊcie przedstawià nam
pokaz gry na instrumen-
tach perkusyjnych.

Iluzjonista PPiioottrr SSzzuumm--
nnyy jest sta∏ym goÊciem
spotkaƒ Niepokonanych.
Wiele razy pokazywa∏
WIELKIE serce i zaanga-
˝owanie w swojà prac´

b´dàcà jego pasjà. Pan
Piotr potrafi przenieÊç pu-
blicznoÊç do Krainy Cza-
rów, a niepe∏nosprawni
podczas pokazów zapomi-
najà o swoim cierpieniu.

JJeerrzzyy OOwwssiiaakk otrzyma
od osób niepe∏nospraw-
nych Statuetk´ NIEPO-
KONANI. Pierwszà laure-
atkà tej nagrody by∏a AAnn--
nnaa DDyymmnnaa..

Na zakoƒczenie spo-
tkania kultowy - dzieci´-
cy zzeessppóó∏∏ FFAASSOOLLKKII zaba-
wiaç nas b´dàzie przy
najwi´kszych swoich
przebojach.

Patronat honorowy nad
osobami niepe∏nosptaw-
nymi obj´∏a Pani Prezy-
dentowa AAnnnnaa KKoommoorrooww--
sskkaa..

((rreedd))

Ergo Arena dla NIEPOKONANYCH

Artyści dzieciom Kraków, 26 sierpnia  2011 roku
KOCHANE  DZIECI Z POMORZA -
MOI MALI i WI¢KSI NIEPE¸NO-
SPRAWNI  PRZYJACIELE! SZA-
NOWNA KAPITU¸O „SZTUKI ˚Y-
CIA”! DRODZY UCZESTNICY
PIERWSZEGO DNIA „NIEPOKO-
NANYCH”!

Niestety, los sprawi∏, ˝e w tym
niezwyk∏ym dniu nie mog´ byç z
Wami nad moim ukochanym mo-
rzem, w Sopocie… P∏akaç mi si´
chce, ale nie mog´ tego zmieniç.
UÊmiecham si´ „mimo wszystko”.
I jestem z Wami ca∏ym moim dym-
nym sercem i duchem! Czujecie?
Jestem obok ka˝dego z Was. Stoj´
wyprostowana, z wysoko uniesio-
nà g∏owà, dumna i wzruszona.
UÊmiecham si´ do Was najpi´kniej-
szym kawalerskim uÊmiechem i
czuj´, ˝e ka˝dy z Was jest moim
Przyjacielem, a ja jestem Przyjacie-
lem ka˝dego z Was. Spe∏niam wi´c
wszystko, co przeczyta∏am w zielo-
nym Paszporcie kawalera statuetki
NNIIEEPPOOKKOONNAANNII opatrzonym nume-
rem 001.
Dzi´kuj´ Wam za to pi´kne wyró˝-
nienie. Nie ma wspanialszej nagro-
dy na Êwiecie jak ta przyznawana
przez dzieci. Jest ona dla mnie naj-
wi´kszà radoÊcià, wzruszeniem i
zobowiàzaniem. Nie wiem, czy w
pe∏ni zas∏uguj´ na taki wspania∏y
tytu∏. Przecie˝ sà chwile, gdy je-
stem  bezradna, s∏aba i  czasem
sobie cichutko pop∏acz´ do po-
duszki.Ale na szcz´Êcie mam Was
– prawdziwie niepokonanych nie-
pe∏nosprawnych Przyjació∏ du˝ych i
ma∏ych.To Wy dajecie mi si∏´, uczy-
cie radoÊci, pokazujecie, co na-
prawd´ jest wa˝ne w ˝yciu. Dzi´ki
Wam mój Êwiat sta∏ si´ jaÊniejszy i
pi´kniejszy, nabra∏ niezwyk∏ych
barw i smaków. Odkàd zbli˝y∏am
si´ do osób cierpiàcych, niepe∏no-
sprawnych, wydaje mi si´, ˝e zo-
sta∏am przyj´ta na jedyny w swoim
rodzaju prawdziwy uniwersytet
sztuki ˝ycia. Dzi´ki Wam lepiej ro-
zumiem sens ˝ycia, dzi´ki Wam na-

prawd´ pozna∏am siebie. Dzi´kuj´
Wam za zaufanie, ˝yczliwoÊç, za
ten tytu∏, a te˝ za symbolicznà sta-
tuetk´.Ten inwalidzki wózek po-
mo˝e mi w trudnych chwilach po-
radziç sobie z ró˝nymi  u∏omno-
Êciami, s∏aboÊciami, które przecie˝
– jak ka˝dy – ukrywam w sobie.
Dzi´kuj´ Wam za te kawa∏eczki
bursztynów, w których zawsze
Êwieci nadba∏tyckie s∏oƒce.
Dzi´kuj´ za pi´knie wydanà ksi´g´
„Pana Tadeusza” w kaszubskim j´-
zyku. JesteÊcie bardzo KOCHANI!
Jeszcze raz i tysiàc razy za wszyst-
ko Wam bardzo dzi´kuj´.
Wierz´, ˝e gdy b´dziemy si´ wspie-
raç, gdy b´dziemy razem, to na-
prawd´ mo˝emy zmieniaç Êwiat na
lepszy. Mo˝emy byç prawdziwie
niepokonanymi!
Pozdrawiam wszystkich uczestni-
ków Waszego Êwi´ta: ma∏ych i du-
˝ych niepe∏nosprawnych Przyjació∏,
Ich Opiekunów, Rodziny, ca∏à Kapi-
tu∏´ „Sztuki ˚ycia”,Artystów, któ-
rzy sà dziÊ z Wami, zespo∏y WTZ z
Pomorza,Teatr „Poza sztukà”, Ze-
spó∏ Fucus i Detox, Clownów, Kasi´
i Dominik´, Pana Piotra Szumnego
oraz Panià Halin´ Kunickà i Czes∏a-
wa Majewskiego, a tak˝e Organi-
zatorów imprezy, Stra˝ Po˝arnà
Policj´, Firm´ „Medura” i  ca∏à Pu-
blicznoÊç.
Bawcie si´ wspaniale! ˚ycz´ Wam
zdrowia, mi∏oÊci i sukcesów. Po-
zdrawiam z Krakowa. Mocno ca∏u-
j´.
AAnnnnaa DDyymmnnaa,,  sszzcczz´́ÊÊlliiwwaa ppiieerrwwsszzaa
llaauurreeaattkkaa ssttaattuueettkkii NNIIEEPPOOKKOONNAANNII

Anna Dymna
dla NIEPOKONANYCH

Anna Dymna

NNrr 11((0011)) cczzeerrwwiieecc 22001122 Nak∏ad 3000. Nie do sprzeda˝y
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Statuetka NIEPOKONANI
jest nagrodà przyznawanà
przez kapitu∏´ „Sztuki ˚ycia”,
której g∏ównym celem jest na-
gradzanie ludzi s∏u˝àcych
bezinteresownie dzieciom i
osobom niepe∏nosprawnym,
ludzi, którzy swym dzia∏aniem
i ˝yciem wcielajà w czyn ide´
„sprawni inaczej”.
„Sztuka ˚ycia“ ma na celu:
11..  NNaaggrraaddzzaanniiee ssttaattuueettkkàà
NNIIEEPPOOKKOONNAANNII lluuddzzii ddoorroo--
ss∏∏yycchh wwyyrróó˝̋nniiaajjààccyycchh ssii´́ ddzziiaa--
∏∏aallnnooÊÊcciiàà ss∏∏uu˝̋ààccàà wwyycchhoowwaanniiuu
ddzziieeccii,, ookkaazzyywwaanniieemm iimm pprrzzyy--
jjaaêênnii ii nniieessiieenniieemm bbeezziinntteerree--
ssoowwnneejj ppoommooccyy;;

22.. ZZ wwnniioosskkiieemm oo nnaaddaanniiee
ssttaattuueettkkii NNIIEEPPOOKKOONNAANNII ddllaa
ddoorrooss∏∏eeggoo pprrzzyyjjaacciieellaa mmaajjàà
pprraawwoo wwyysstt´́ppoowwaaçç ddzziieeccii ii
oossoobbyy nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnee oorraazz
lluuddzziiee ww ppooddeesszz∏∏yymm wwiieekkuu..

33.. KKaappiittuu∏∏aa rroozzppaattrruujjee wwyy--
∏∏ààcczznniiee wwnniioosskkii ww ffoorrmmiiee ppii--
sseemmnneejj,, ttrraaddyyccyyjjnneejj,,  wwyyss∏∏aa--
nnee nnaa aaddrreess:: „„SSzzttuukkaa ˚̊yycciiaa””
8800--880099 GGddaaƒƒsskk uull.. WWoorrcceellllaa
2233//33  ((zz ddooppiisskkiieemm:: NNiieeppookkoo--
nnaannii)) –– zzgg∏∏oosszzeeƒƒ pprrzzeess∏∏aannyycchh
ppoocczzttàà eelleekkttrroonniicczznnàà nniiee
pprrzzyyjjmmuujjeemmyy..

44.. NNiiee mmaa ˝̋aaddnnyycchh ffoorrmmuu--
llaarrzzyy ii wwnniioosskkóóww,, ttoo oodd ddzziiee--
ccii zzaallee˝̋yy,, jjaakk bb´́ddàà oonnee wwyy--
ggllààddaaçç  –– cczzyy bb´́ddàà ww ffoorrmmiiee
lliissttuu,, cczzyy aallbbuummuu..

55.. NNiiee ookkrreeÊÊllaa ssii´́,, iillee ddzziieeccii
ppoowwiinnnnoo ppooddppiissaaçç wwnniioosseekk
aabbyy mmóógg∏∏ ttrraaffiiçç ppoodd oobbrraaddyy
kkaappiittuu∏∏yy..

66.. WWnniioosseekk mmuussii zzaawwiieerraaçç::
** ddookk∏∏aaddnnee ddaannee tteelleeaaddrreessoo--
wwee kkaannddyyddaattaa nnaa KKaawwaalleerraa
SSttaattuueettkkii;; NNIIEEPPOOKKOONNAANNII
((ttyyllkkoo ddoo wwiiaaddoommooÊÊccii kkaappiittuu--
∏∏yy));;

** ddookk∏∏aaddnnàà mmoottyywwaaccjj´́,, zzaa ccoo
ddzziieeccii pprraaggnnàà nnaaggrrooddzziiçç sswwoo--
jjeeggoo kkaannddyyddaattaa

** ddookk∏∏aaddnnee ddaannee tteelleeaaddrreessoo--
wwee,, zz ddaattàà uurrooddzzeenniiaa wwnniioosskkoo--
ddaawwccyy//óóww

mmMMiillee wwiiddzziiaannee ssàà zzddjj´́cciiaa,,
wwyycciinnkkii pprraassoowwee,, rreekkoommeennddaa--
ccjjee,, ffiillmmyy,,  CCDD ii iinnnnee ddookkuu--
mmeennttyy iilluussttrruujjààccee ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊçç
kkaannddyyddaattaa..

((rreedd..))

Nagroda za serce

Statuetka NIEPOKONANI

TTeell.. 551133 110077 770077
bbiiuurroo:: ((5588)) 332222 3366 4433    

ee--mmaaiill::
bbiiuurroo@@ppoonniiaattoowwsskkii..nneett..ppll 

PPOONNIIAATTOOWWSSKKII  tteecchhnniicczznnaa oobbssłłuuggaa iimmpprreezz
8800--115588 GGddaańńsskk

uull.. PPoowwssttaańńccóóww WWaarrsszzaawwsskkiicchh 6688//4422

Od strony technicznej realizujemy koncerty, eventy, imprezy firmowe,
oraz inne wydarzenia, w których potrzebne jest nagłośnienie, oświetlenie
efektowe  oraz sceny z zadaszeniem.

Fundacja
Sztuka Życia
- Niepokonani

www.sztukazycia.wordpress.com

sztukazycia@op.pl

508 095 467

KRS: 0000418036

NIP: 5833152676

Regon: 221643103

Konto bankowe: BGŻ  45203000451110000002326810
(z dopiskiem: Darowizna na cele statutowe)
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Molo w Sopocie by∏o przez je-
den dzieƒ „niepokonane”.
W piàtek, 26 sierpnia 2011
„Sztuka ˚ycia” i Kàpielisko
Morskie Sopot zorganizowa∏y
I Dzieƒ Niepokonanych pod pa-
tronatem honorowym Anny Ko-
morowskiej - Ma∏˝onki Prezy-
denta RP.

Od rana na scenie na so-
pockim molu wyst´powa∏y
osoby niepe∏nosprawne z
Pomorza. Po nich zespó∏
„Fucus“ zaÊpiewa∏ po ka-
szubsku, lecz z muzykà ir-
landzkà,„Teatr poza sztukà”
przeniós∏ nas w lata 50. i 60.
Najwi´kszà atrakcjà by∏ wy-
st´p iluzjonisty Piotra
Szumnego.G∏ówna gwiazda
festynu –  HHaalliinnaa KKuunniicckkaa
-- przy akompaniamencie
CCzzeess∏∏aawwaa MMaajjeewwsskkiieeggoo
przez godzin´ Êpiewa∏a
swoje najwi´ksze przeboje.

Zaraz potem na scen´
mia∏a wejÊç AAnnnnaa DDyymmnnaa
by otrzymaç statuetk  ́„NIE-
POKONANI”.Co prawda ze
wzgl´du na zdrowie nie mo-
g∏a przyjechaç do nas, ale
organizatorzy zrobili nie-
spodziank´.W imieniu pani
Ani Dymnej statuetk´ ode-
bra∏a jej najlepsza przyja-
ció∏ka – Irena Santor.

Na koniec zabrzmia∏a
troch´ inna muzyka w wy-
konaniu zespo∏u Detox – z
Krakowa. Podczas ca∏ej
dimprezy przed molem
odbywa∏ si´ festyn wwoojjee--
wwóóddzzkkiieejj SSttrraa˝̋yy PPoo˝̋aarrnneejj,,
PPoolliiccjjii ii ppooggoottoowwiiaa..

Ka˝dy choç przez chwi-
l´ móg∏ poczuç si´ praw-
dziwym stra˝akiem (b´-
dàc na wysi´gniku wozu
stra˝ackiego) lub policjan-
tem (siedzàc w radiowo-
zie). Równie˝ sopockie
pogotowie by∏o oblegane
przez dzieci.

Niespodziewanà atrak-
cjà, by∏ zamek dmuchany.
Ka˝dy, kto przywita∏ si´ i
otrzyma∏ specjalny znak
od clownów, móg∏ za dar-
mo w nim poszaleç.

Niepokonani pokazali twarz 26 sierpnia 2011

Pierwszy Dzień
Niepokonanych w Sopocie

WÊród doros∏ych zaintere-
sowanie wzbudzi∏ KRWIO-
BUS.  ZebraliÊmy 7,65 litra
krwi, którà przekazaliÊmy
ju˝ dla dzieci potrzebujà-
cych z Pomorza.

Na scenie wystàpili m.in.: Halina Kunicka i Czes∏aw Majewski oraz zespó∏ „Fucus“
(zaÊpiewali po kaszubsku z muzykà irlandzkà). Piotr Szumny czarowa∏ zgromadzonych,
a ZHP Sopot wystawi∏ swoich harcerzy jako wolontariuszy.

SSPPEECCJJAALLIISSTTYYCCZZNNEE GGAABBIINNEETTYY
SSTTOOMMAATTOOLLOOGGIICCZZNNEE

80-241 Gdaƒsk-Wrzeszcz
ul. Grunwaldzka 58/2
(58) 344-89-04
tel.kom. 601 65 82 16
asia.filar@wp.pl
http://www.mega-dent.pl/

NNIIEEPPOOKKOONNAANNII  -- ggaazzeettaa oossóóbb nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh
ii lluuddzzii ww ppooddeesszz∏∏yymm wwiieekkuu
FFuunnddaaccjjii „„SSzzttuukkaa ̊̊ yycciiaa““

KKRRSS:: 00000000441188003366  RReeggoonn:: 222211664433110033
RReeddaakkccjjaa zzaassttrrzzeeggaa ssoobbiiee pprraawwoo sskkrraaccaanniiaa tteekkssttóóww ii zzmmiiaannyy ttyyttuu∏∏óóww

KKoonnttaakktt zz rreeddaakkccjjàà::
sszzttuukkaazzyycciiaa@@oopp..ppll      wwwwww..sszzttuukkaazzyycciiaa..wwoorrddpprreessss..ccoomm    550088 009955 446677

DDrruukk:: DDrruukkaarrnniiaa uull.. PPoo∏∏´́˝̋ee 33
NNaakk∏∏aadd 33000000..

NNiiee ddoo sspprrzzeeddaa˝̋yy



4 NIEPOKONANI - Sztuka Życia www.sztukazycia.wordpress.com  sztukazycia@op.pl

„NIEPOKONANI to wszyscy ludzie niepe∏nosprawni“
– po takich s∏owach w oczach GGrrzzeeggoorrzzaa MMaarrkkoowwsskkiieeggoo
pokaza∏y si´ ∏zy. Artysta zaskoczy∏ nas przerwajàc swój
koncert,by powiedzieç kilka ciep∏ych s∏ów o naszych dzie-
ciach, a potem specjalnie dla nas zadedykowa∏ swojà naj-
pi´kniejszà piosenk´ „Niepokonani”.

Perfekcyjny PERFECT

Historyczna pamiątka

W Êwiat czarów i magii
dali si´ przenieÊç doroÊli
na równi z dzieçmi. Ponad
600 osób wbija∏o intensyw-
nie wzrok w maga, by spró-
bowaç podpatrzyç jego
sztuczki. Ponadto dzi´ki
kartuskiej Policji mo˝na
by∏o zobaczyç, jak wyposa-
˝ony jest radiowóz i wozy
bojowe. Kartuscy stra˝acy
przygotowali wiele atrakcji,
mo˝na by∏o popatrzyç na
wszystko z wysi´gnika,
który wynosi∏ Êmia∏ków
wysoko w chmury.

Piotr Szumny czarował
w Szymbarku

Wielka Sensacja! – Oso-
by niepe∏nosprawne otrzy-
ma∏y zaproszenie do pro-
gramu Anny Dymnej „Po-
trzebni”. Do niewielkiego
Gor´czyna - pi´knego ko-
Êció∏ka Trójcy Âwi´tej i
Wszystkich Âwi´tych -
przyjecha∏a telewizja z
Krakowa. Pierwszy raz
dzieci z WTZ z Somonina
mog∏y poczuç si´ jak „ma-
∏e gwiazdy”, stanàç przed
kamerà i zaÊpiewaç.

Kolędy w TVP Kraków

Marzeniem ka˝dego
ch∏opca jest byç na praw-
dziwym meczu i widziaç
prawdziwà gwiazd´ pi∏ki
no˝nej. „Sztuka ̊ ycia“ zor-
ganizowa∏a spotkanie z re-
prezenracyjnym bramka-
rzem Jerzym Dudkiem -
czerwiec 2005 r.

Spotkanie z Jerzym
Dudkiem

Piotr Szumny przeniós∏ nas
w krain´ czarów.

„Sztuka ˚ycia” jest w posiadaniu jedynej, niepowtarzalnej
i historycznej pamiàtki. Specjalnie dla dzieci i osób niepe∏-
nosprawnych wszyscy (demokratycznie wybrani) Prezyden-
ci RP z∏o˝yli na niej swoje podpisy.

Któ˝ nie marzy o spo-
tkaniu ze s∏awnà osobà? 

Takie marzenie  spe∏-
nioliÊmy w Szymbarku,
gdzie z osobami niepe∏-
nosprawnymi spotka∏ si´
znany artysta PPiioottrr RRuu--
bbiikk. Tak ogromnego zain-
teresowania nie spodzie-
wali si´ sami organizato-
rzy. Do  Szymbarku
przyjecha∏o ponad 1000
osób z ró˝nych ognisk,
warsztatów i stowarzy-
szeƒ osób niepe∏no-
sprawnych.

Spotkanie z Piotrem Rubikiem
– Szymbark

Wspólna zabawa z panem
Piotrem by∏a wspania∏a
terapià.

Michał Wiśniewski w kościele
św. Jana pokazał swoje serce

Spotkanie z Micha∏em WiÊniewskim  w koÊciele Êw. Jana w
Gdaƒsku  zgromadzi∏o oko∏o 400 osób i dzieci niepe∏no-
sprawnych z ca∏ego Pomorza i  Trójmiasta.


