Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych
i Administracji

Jarosław Zieliński
Stowarzyszenie
Szkoła Naszą Szansą
w Grajewie
Szanowni Państwo,
Pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie do wzięcia udziału w XIV Festiwalu
Gorących Serc, który dziś odbywa się w Grajewie. Niestety ze względu na obowiązki
rządowe i poselskie nie mogę bezpośrednio uczestniczyć w tej uroczystości. Chciałbym
więc tą drogą przekazać kilka słów osobistej refleksji.
Festiwal Gorących Serc, który już od kilkunastu lat organizowany jest przez
Stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą pozwala osobom niepełnosprawnym łączyć
twórczość artystyczną z terapią, a także integrować się ze zdrowymi rówieśnikami
wspólnie przeżywając radość płynącą ze zdobywania doświadczeń artystycznych i ich
wymiany z innymi uczestnikami Festiwalu. To niezwykle ważne, aby stwarzać sprzyjające
okoliczności, gdzie osoby niepełnosprawne mogą pokazać swój talent i nabyte zdolności.
Na co dzień osoby niepełnosprawne napotykają bariery edukacyjne, zawodowe,
komunikacyjne, prawne i kulturalne. Pokrzepiające jest to, że istnieją ludzie, którzy nie
zważając na przeciwności i codzienne problemy decydują się poświęcić swoje siły
zawodowe i nieść osobistą pomoc osobom niepełnosprawnym. Cieszę się, że Festiwal
Gorących Serc w Grajewie stał się już tradycją, ponieważ sztuka w każdym wymiarze
stanowi jeden z najbardziej uniwersalnych języków ekspresji najważniejszych ludzkich
doświadczeń.
Uczestnicy podczas Festiwalu prezentują umiejętności świadczące o ich wrażliwości
estetycznej. Muzyka i śpiew rozwijają wyobraźnię i pozwalają lepiej zrozumieć
humanistyczny wymiar naszego życia. Sztuka pozwala nam stawać się lepszymi, bardziej
otwartymi na siebie i innych ludzi. Piękno bowiem z zasady prowadzi ku dobru.
Z głębi serca życzę wszystkim uczestnikom dzisiejszego Festiwalu, aby zdrowie
i niezachwiana pogoda ducha pozwalały z radością i niegasnącym zapałem podejmować

nowe inicjatywy oraz osiągać sukcesy w kolejnych konkursach i przeglądach. Chciałbym,
aby zawsze towarzyszyła Wam życzliwa atmosfera i powszechne zrozumienie, zarówno
w życiu osobistym, rodzinnym, jak również społecznym. Życzę Wam wszelkiej
pomyślności,

życzliwości

ludzkiej,

wiary

we

własne

możliwości,

wytrwałości

w pokonywaniu wszelkich trudów dnia codziennego, a także równych szans w możliwie
wszystkich wymiarach życia.
Życzę również tym wszystkim z Państwa, którzy na drodze własnej aktywności
spotykają zarówno bariery fizyczne, jak też znajdujące się w umysłach i sercach innych
ludzi, aby takich przeszkód było coraz mniej, a świat stawał się bardziej przyjazny
dla wszystkich, bez względu na ograniczenia, jakie w mniejszym lub większym stopniu
dotyczą każdego z nas.
Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam i zapewniam o stałej pamięci
i życzliwości.
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