
SINE FINES

Ju˝ od 19 listopada trwa∏y prace z uczestnikami
koncertów. Do Dialogu Kultur w∏àczy∏o si´ te˝ Êrodo-
wisko akademickie. Na Uniwersytecie Miko∏aja Koper-
nika zorganizowano seminarium pod has∏em „Niepe∏-
nosprawnoÊç w perspektywie spo∏ecznej”, w trakcie
którego o problemach zwiàzanych z integracjà mówili
mi´dzy innymi: prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski,
prof. dr hab. Ryszard Borowicz, dr hab. Piotr Petry-
kowski, dr hab. Józef Binnebesel, dr Piotr B∏ajet. Pod-
kreÊlano rol´ rodziny oraz sportu w ˝yciu osób nie-
pe∏nosprawnych. Nie mniejsze znaczenie ma te˝ sztuka,
o czym mogli przekonaç si´ wszyscy ci, którzy odwie-
dzili wystaw´ malarskà prac m∏odzie˝y niepe∏nospra-
wnej.

Rozstrzygni´ty zosta∏ te˝ coroczny konkurs orga-
nizowany przez Prezesa PFRON- u na najlepsza prac´
magisterskà, który tym razem odby∏ si´ pod has∏em
„Otwarte drzwi 2005”. Prace na konkurs sp∏ywa∏y z
ca∏ej Polski, jury przyzna∏o nagrody w czterech kate-
goriach. WÊród nagrodzonych dominowa∏y panie. Na-
grody pieni´˝ne trafi∏y mi´dzy innymi do: Joanny
Mruk (Uniwersytet Jagielloƒski) za prac´ „Komple-
ksowa terapia chorych na stwardnienie rozsiane”,
Agnieszki Chrobak (Uniwersytet Medyczny w ¸odzi)
za prac´ „Wp∏yw kinezyterapii na funkcje ruchowe i
pozaruchowe u osób z chorobà Parkinsona” oraz  Mi-
leny P´ciak (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) za
prac´ „Promocja zdrowia wÊród m∏odzie˝y przewlekle
chorej i zdrowej”.

Nad stronà muzycznà wydarzenia czuwali: Czes∏aw

Majewski i  Andrzej Frajndt - dyrektor artystyczny,
pi´knà scenografi´ przygotowa∏a Ewa Strzelecka. Po
koncercie, który odby∏ si´ w czwartek, 24 listopada w
Toruniu m∏odzi artyÊci zaÊpiewali w Teatrze Letnim
w Ciechocinku. W sobotnie popo∏udnie na deskach
sceny ciechociƒskiego teatru wystàpili nie tylko laureaci
III Ciechociƒskich Impresji Artystycznych. Nie lada
gratkà dla melomanów by∏ mini recital Anny Jeremus
- solistki Teatru Wielkiego w ¸odzi. Przez ca∏y m∏odym
artystom towarzyszy∏a te˝ grupa Partita, niemal˝e od
poczàtku zwiàzana z ciechociƒskimi imprezami.

O tym, jakie znaczenie mia∏o tegoroczne spotkanie
i pokazywanie, ˝e naprawd´ nie ma granic, mówili
zarówno naukowcy, jak i uczestnicy koncertów, udo-
wodnili to autorzy prac magisterskich. Jak powiedzia∏
nam jeden z uczestników Dialogu Kultur - Najwa˝-
niejsze jest to, ˝e gdy przyje˝d˝am do Ciechocinka, to
czuj´, ˝e tutaj wszystkie bariery zosta∏y naprawd´ prze-
∏amane i nie ma ju˝ granic. Ludzie mówià, ˝e dobrze
Êpiewam, a nie ˝e je˝d˝´ na wózku.

       Jakub Giza

Ju˝ po raz drugi nie by∏o granic. Od 19 do 27 listopada trwa∏ II Dialog Kultur - „SINE FINES” - bez
granic. Tak jak przed rokiem impreza nie ograniczy∏a si´ tylko do koncertów, choç i na t´ cz´Êç ani
toruƒska, ani ciechociƒska publicznoÊç nie mog∏a narzekaç. Organizatorzy - Paƒstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych, Fundacja PRO OMNIBUS, Prezydent Torunia, Rektor UMK
oraz Burmistrz Ciechocinka zadbali, by o problemach integracji mówiç jak najszerzej. Cel ten zosta∏
zrealizowany.
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W koncercie wystàpili:
Paulina Biernat, Ewa Chmurska, Maciej Cz´Êcik,

Aleksandra Daukszewicz, Renata Galik,
Adrian Kowalczyk, Patrycja Malinowska,

Ewelina Michurska, Justyna Moroz, Martyna
Mucha, Armand Perykietko, Marta Pop∏awska,

Agnieszka Rejtczak, Daniel Rupiƒski,
Krzysztof Sa∏apa, Agata Zakrzewska,

Paulina ZaleÊ.
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