
„Razem Mimo Wszystko” - tak brzmia∏o has∏o kon-
certu, który podsumowywa∏ 9. Ogólnopolskie Dni
Integracji. Wydarzenie, poprowadzone przez Ann´
Dymnà i Piotra Polka, rozpocz´∏a piosenka Marka
KoÊcikiewicza „Naucz si´ kochaç” w wykonaniu tego-
rocznych finalistów Festiwalu Zaczarowanej Piosenki.
W koncercie wzi´∏y tak˝e udzia∏ inne gwiazdy pols-
kiej piosenki: Halina Mlynkova, Andrzej Piaseczny,
Adam Nowak, Me Myself And I oraz Monika Ku-
szyƒskaze swoim chórem z programu „Bitwa na
g∏osy”emitowanego przez TVP2.

- ˚ycie jest niezwyk∏e i pi´kne - mówi∏a do publicz-
noÊci Anna Dymna - ale bywa, ˝e los wystawia nas na
ci´˝kie próby i trudno czasami poradziç sobie samemu.
SamotnoÊç to najwi´ksze cierpienie naszych czasów.
Ale sà wÊród nas tacy, którzy znajà lek na to cierpienie.
Wiedzà, ˝e cz∏owiekowi najbardziej potrzebny jest
drugi cz∏owiek. I stajà przy tych, którzy potrzebujà
pomocy. A wtedy znika rozpacz, bezradnoÊç i cierpie-
nie.

W dniu 10 czerwca, ju˝ po raz drugi do udzia∏u
w koncercie podsumowujàcym Ogólnopolskie Dni
Integracji „Zwyci´˝aç „Mimo Wszystko”, Fundacja An-
ny Dymnej zaprosi∏a niewielkie organizacje i stowa-
rzyszenia, które w ró˝ny sposób zajmujà si´ dzia∏alnoÊ-
cià prospo∏ecznà. W tym roku by∏y to: Fundacja „Ama
Canem”, Fundacja „Podkarpackie Hospicjum dla
Dzieci”, Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, Komitet
Pomocy dla Zwierzàt „Przystaƒ Ocalenie”, Stowa-
rzyszenie Centrum Niezale˝nego ˚ycia „Sajgon”
w Ciechocinku, Stowarzyszenie „Studio Integracji”
i Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona.
Pracownicy, podopieczni i wolontariusze tych organi-
zacji opowiadali o swojej dzia∏alnoÊci i codziennym
wspieraniu potrzebujàcych. Wszyscy podkreÊlali jedno:
˝e najwa˝niejszà rzeczà jest bycie razem i ˝e nigdy nie
wolno ulegaç zwàtpieniu, nawet w najtrudniejszych
sytuacjach. W trakcie koncertu rozszala∏a si´ burza.
Nie przeszkodzi∏a jednak we wspólnym trwaniu i prze-
˝ywaniu radoÊci. PublicznoÊç chcia∏a byç na Rynku,
chowa∏a si´ w Sukiennicach, bramach, ale tak, by ani
na chwil´ nie traciç z oczu tego, co dzia∏o si´ na scenie.

W strugach deszczu wyst´powali tak˝e artyÊci, a gdy
schodzili ze sceny, twierdzili, ˝e ulewa ˝adnego wra˝e-
nia na nich nie zrobi∏a. Pozytywne emocje bra∏y gór´
nad fatalnymi warunkami atmosferycznymi.

- Wierzymy w cz∏owieka, w jego mo˝liwoÊci - mówi∏
Jerzy Szymaƒski, za∏o˝yciel Stowarzyszenia Centrum
Niezale˝nego ˚ycia „Sajgon” w Ciechocinku oraz Pe∏-
nomocnik Burmistrza Ciechocinka ds. osób niepe∏no-
sprawnych. - Ka˝dy, nawet najbardziej niepe∏nospraw-
ny, mo˝e mieç swój cel i go zdobyç. Ka˝dy ma swój
Mount Everest. Na poczàtku jest to niewielki kraw´˝-
nik, którego pokonanie sprawia ogromnà trudnoÊç.
Póêniej jest to niedost´pna góra lub ekstremalne miej-
sce, do jakiego mo˝emy si´ samodzielnie dostaç. Âwiat
na wózku jest mo˝e troch´ inny, ale równie pi´kny.

Ostatnim wydarzeniem wieczoru by∏o wr´czenie
nagrody Burmistrza Miasta Ciechocinka „Za promocj´
aktywnoÊci osób niepe∏nosprawnych”, którà w imieniu
Leszka Dzier˝ewicza - Burmistrza Miasta wr´czy∏ Jerzy
Szymaƒski - Pe∏nomocnik ds. osób niepe∏nosprawnych.
Przy wr´czaniu nagrody odczytano List Gratulacyjny
wystosowany przez Burmistrza Ciechocinka.

    Opracowa∏ Jerzy Szymaƒski
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