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"My także chcemy wznosić latawce 
i tak jak zdrowi biegać pod wiatr. 
Niesprawną ręką zrywać dmuchawce  
i z krótszą nogą poznawać świat. 
Zróbcie nam miejsce, nie patrzcie wrogo.  
Niepełnosprawni i chcą i mogą: 
odkrywać góry, zawieszać słońce,  
darować serca - czujesz? - gorące!  
Otwórzcie okna po nocy dzwonku,  
nie chcemy ciągle sterczeć w przedsionku!” 
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Szanowni Państwo,  

 
Pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie do wzięcia udziału w XXII Przeglądzie 

Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, który odbywa się dziś w Białymstoku. 

Żałuję, że ze względu na obowiązki rządowe i poselskie nie mogę bezpośrednio uczestniczyć  

w tej uroczystości. Chciałbym więc tą drogą przekazać kilka słów osobistej refleksji.  

Na co dzień osoby z niepełnosprawnością stykają się z barierami edukacyjnymi, 

zawodowymi, komunikacyjnymi, prawnymi i kulturalnymi. 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 są takie 

inicjatywy jak XXII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, bo przecież 

sztuka w każdym wymiarze stanowi jeden z najbardziej uniwersalnych języków ekspresji 

najważniejszych ludzkich doświadczeń. 

Duchowa potrzeba kontaktu ze sztuką i kulturą świadczy o wrażliwości estetycznej 

człowieka. Muzyka i śpiew rozwijają wyobraźnię i pozwalają lepiej zrozumieć humanistyczny 

wymiar naszego życia. Jako nauczyciel i polonista jestem głęboko przekonany, że sztuka,  

pozwala nam stawać się lepszymi, bardziej otwartymi na siebie i innych ludźmi. Piękno 

bowiem  z zasady prowadzi ku dobru.  
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Z głębi serca życzę wszystkim uczestnikom dzisiejszego Przeglądu, 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,  jak również społecznym. 

W tym szczególnym dniu oddaję głęboki szacunek wszystkim osobom 

niepełnosprawnym, rodzinom i opiekunom  oraz z wrażliwością i pokorą pochylam się nad 

ponad pięciomilionową grupą społeczną, która ze względu na swój stan zdrowia nie jest  

w stanie samodzielnie funkcjonować. Życzę zdrowia, 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 

napotykają na bariery, zarówno te 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 każdy 

z nas posiada. 

Słowa uznania i głębokiej  wdzięczności kieruję do  wszystkich osób opiekujących  się  

i pracujących z niepełnosprawnymi, rodziców, terapeutów, rehabilitantów, pedagogów, 

wolontariuszy i wszystkich, którzy przyczyniają się do zmiany ich życia na lepsze.  

Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam i zapewniam o stałej pamięci  

i życzliwości. 
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