
Po raz już drugi 07.12.2017 roku w Sali  Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Stanisława
Moniuszki w Bielsku-Białej, odbyła się gala finałowa konkursu „Sukces nie zna barier 2017”, który był
częścią obchodów organizowanych przez Urząd Miejski miasta Bielska-Białej  „XXVI Światowego Dnia
Osób Niepełnosprawnych”.  

Podobnie jak miało to miejsce rok temu do konkursu kwalifikowane były osoby z niepełnosprawnością
odznaczające  się  ponadprzeciętną  postawą  wobec  własnych  ograniczeń,  przełamujące  stereotypy  i
bariery,  motywujące  innych  zarówno  niepełnosprawnych,  jak  i  ludzi  zdrowych  do  walki  o  własne
marzenia. 

zdjęcia od lewej: Sala Koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej – tuż przed rozpoczęciem gali... / Sekretarz Miasta Bielska Białej Pan Grzegorz Tomaszczyk

Do finałowej Gali konkursu zakwalifikowanych zostało łącznie ośmiu kandydatów. Podczas spotkania
obecni byli urzędnicy miasta Bielska-Białej: wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek,
Agnieszka  Gorgoń-Komor  –  Przewodnicząca  Komisji  Zdrowia,  Polityki  Społecznej  i  Sportu   Rady
Miejskiej,  Bronisław  Szafarczyk  –  wiceprzewodniczący  Komisji,  Sekretarz  Miasta  Grzegorz
Tomaszczyk, przedstawiciele Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciele
Rady  Seniorów,  przedstawiciele  zakładów  pracy  chronionej,  organizacji  pozarządowych,  dyrektorzy
miejskich jednostek organizacyjnych, naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego.

zdjęcia od lewej: gala od początku do końca wypełniona była bogatym programem artystycznym / całość gali tłumaczona była na język migowy...

Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do konkursu zostali zaprezentowani publiczności, wyliczono ich
osiągnięcia i opisano rys osobowy, warto tu również wspomnieć że gali towarzyszył spiker tłumaczący jej
przebieg na język migowy. Decyzją kapituły konkursowej pod przewodnictwem Pana Henryka Juszczyka
zwycięzcom II edycji konkursu „Sukces nie zna barier 2017” został Pan Piotr Mizera, niepełnosprawny
sportowiec  grający  w  drużynie  bielskiego  zespołu   futbolowego  „Kuloodporni”,  któremu  serdecznie
gratuluję. Wszyscy laureaci gali finałowej otrzymali okolicznościowe, ręcznie wykonane przez pracownię
artystyczną z Bielska-Białej statuetki, kwiaty, oraz drobne upominki.
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Centralną część wydarzenia stanowiła krótka prezentacja niepełnosprawnych osób zakwalifikowanych do gali finałowej, po czym osoby te proszone były o przejście na główna estradę...

Wśród  osób  zakwalifikowanych  znalazłem  się  również  ja  sam,  co  poczytuję  za  duże  wyróżnienie,
korzystając  z  okazji  pragnę  serdecznie  podziękować  całej  Kapitule  konkursowej,  nie  tylko  za
zakwalifikowanie do gali, ale przede wszystkim za pracę jaką wkładają w organizowanie i przebieg tego
szczytnego wydarzenia, w istocie bowiem ma ono znacznie większe znacznie niż wyróżnienie kilku osób,
niesie bowiem w sobie ważne przesłanie do osób niepełnosprawnych, że w swojej drodze nie są sami, że
zawsze i pomimo wszystko trzeba walczyć o marzenia, o lepsze życie, o jego radość i sens, oraz do osób
zdrowych  zwracając  ich  uwagę  na  los  ludzi  mierzących  się  często  z  potężnymi  wyzwaniami  –
przypominając jak ważnym i cennym darem jest zdrowie. 

Po lewej wszystkie zakwalifikowane do finałowej gali konkursu „Sukces nie zna barier 2017” osoby, wraz z stojącymi za nimi osobami towarzyszącymi / Po prawej zwycięzca II edycji konkursu Pan Piotr Mizera – oba
zdjęcia pobrano ze strony Urzędu Miejskiego miasta Bielska-Białej

Gali towarzyszył bogata oprawa artystyczna, dla zgromadzonych w sali koncertowej zaśpiewała między
innymi  Aleksandra  Nikiel  –  zdobywczyni  licznych  nagród  w  konkursach  wokalnych.  Po  części
poświęconej  prezentacji  uczestników,  oraz  wręczenia nagrody głównej,  odbył  się  koncert  Big Bandu
Państwowej Szkoły Muzycznej im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej, który zagrał dla słuchaczy między
innymi najpiękniejsze amerykańskie kolędy, znany i bardzo trudny wokalnie utwór Louisa Armstronga
„What a Wonderful World” i inne piękne kompozycje.
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zdjęcia od lewej: wśród osób wyróżnionych udziałem w gali konkursu „Sukces nie zna barier 2017” znalazłem się również ja sam, serdecznie dziękuję całej Kapitule konkursowej za ten zaszczyt, oraz ich pracę
wkładaną w to piękne wydarzenie (zdjęcie pobrane ze strony Urzędu Miejskiego miasta Bielska-Białe) / Po części prezentującej osoby nominowane do gali, oraz nagrodzeniu Pana Piotra Mizery, miał miejsce

wyjątkowo piękny koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej...

Część oficjalną gali przebiegającą w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Stanisława
Moniuszki w Bielsku-Białej zakończyła prezentacja tomiku poezji Anny Danel pod tytułem „Most nad
przepaścią”,  który  uczestnicy  spotkania  mogli  otrzymać  wraz  z  autografem  autorki  podczas
okolicznościowego,  kończącego  wydarzenie,  poczęstunku  przygotowanego  przez  Zespół  Szkół
Gastronomicznych i Handlowych z Bielska-Białej.  Z pewnością było to piękne wydarzenie, pozostaje
mieć tylko nadzieję że uda się zorganizować kolejną edycję, oraz co jeszcze istotniejsze zmotywować
szersze rzesze osób niepełnosprawnych do udziału w nim, jako uczestnik biorący w nim udział  od
dwóch lat zapewniam Was że warto.

Część oficjalną w sali koncertowej zakończyła prezentacja tomiku poezji Pani Anny Danel pod tytułem „Most nad przepaścią”, po czym uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez Zespół
Szkół Gastronomicznych i Handlowych z Bielska-Białej

zdjęcia od lewej: szczęśliwy po gali z wspaniałą statuetką jaką otrzymywali wszyscy laureaci tego rocznej edycji konkursu „Sukces nie zna barier” / ...cichymi bohaterami, o których zawsze powinniśmy pamiętać są
nasi bliscy którzy stoją za naszymi sukcesami – tu moja Żona po gali konkursu / statuetka konkursu „Sukces nie zna barier 2017” którą otrzymali wszyscy laureaci gali finałowej...

artykuły powiązane:
• Gala z okazji Międzynarodowego dnia Osób Niepełnosprawnych, oraz finał konkursu „Sukces nie zna barier 2016”

linki:
• Strona Urzędu Miejskiego Bielska-Białej / relacja z gali konkursu „Sukces nie zna barier 2017”
• Strona Urzędu Miejskiego Bielska-Białej / serwis telewizyjny – wzmianka o gali konkursu „Sukces nie zna barier”

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail: s.nikiel.mojegory@gmail.com

tekst, opracowanie, oraz zdjęcia z wyłączeniem pobranych 
ze strony Urzędu Miejskiego miasta Bielska-Białej: 

Sebastian Nikiel
12.12.2017
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