VIII Ogólnopolskie Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko”
oraz
VII Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty

Ogólnopolskie Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko” to czas, kiedy osoby niepełnosprawne mogą
zaprezentować szerokiej publiczności swoje umiejętności wokalne i sportowe. Pierwszego dnia
najważniejszym wydarzeniem jest finał Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty. Drugiego
– płyta krakowskiego Rynku zamienia się w arenę zmagań sportowców. W tym roku, podobnie jak
w poprzednich latach, osobom niepełnosprawnym towarzyszyć będą gwiazdy. Wśród nich znajdą się
m.in. Monika Kuszyńska, Alicja Majewska, Małgorzata Ostrowska, Robert Kasprzycki, Maciej
Miecznikowski, Piotr Cugowski, Natalia Kukulska, Ewelina Flinta, Adam Nowak, Zbigniew Zamachowski,
Cezary Kosiński, Krzysztof „Diablo” Włodarczyk i Przemysław Saleta.
Organizatorem Ogólnopolskich Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko”, w ramach których odbywa
się m.in. Festiwal Zaczarowanej Piosenki, jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

1. VII Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty
(sobota, 11 czerwca, godz. 20.00)
W tym roku o udział w finale w Festiwalu Zaczarowanej Piosenki
walczyło 265 osób. Jury wyłoniło z ich grona 12 najlepszych
wokalistów. To właśnie ich usłyszymy na Rynku w Krakowie.
Finaliści będą walczyć o statuetkę Zaczarowanego Ptaszka oraz
nagrody pieniężne (I miejsce – 24 tys. zł, II miejsce – 10 tys. zł,
III miejsce – 5 tys. zł). Talenty wokalne zostaną ocenione w dwóch
kategoriach wiekowych: dzieci (do 16 lat) i dorośli (powyżej 16 lat).
W czasie tegorocznej edycji finaliści Festiwalu Zaczarowanej
Piosenki wykonają piosenki skomponowane przez Jarosława
Kukulskiego. Ich występy oceni profesjonalne jury pod
przewodnictwem Natalii Kukulskiej. Zasiądą w nim również:
Ewa Błaszczyk, Danuta Grechutowa, Magdalena Waligórska (sekretarz),
Robert Janowski, Włodzimierz Korcz, Jan Kanty Pawluśkiewicz,
Jerzy Połomski.
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Na zdjęciu: Anna Dymną z Anią Kobyłecką, finalistką
IV edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki
(Fot. Marek Kowalski)

Finalistom Festiwalu Zaczarowanej Piosenki – jak co roku – będą towarzyszyły gwiazdy polskiej piosenki:
Monika Kuszyńska, Alicja Majewska, Małgorzata Ostrowska, Robert Kasprzycki, Maciej Miecznikowski
oraz Piotr Cugowski z zespołu Bracia.
Koncert poprowadzą: Anna Dymna, Cezary Kosiński i Zbigniew Zamachowski.
W tym roku patronat nad Festiwalem Zaczarowanej Piosenki objął m.in. Przewodniczący Parlamentu
Europejskiego Jerzy Buzek.
Szczegółowe informacje na temat tegorocznych finalistów Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka
Grechuty można znaleŝć pod adresem www.zaczarowana.pl

Festiwal Zaczarowanej Piosenki w liczbach
Do tegorocznej edycji festiwalu zgłosiło się

265

osób. W jego sześciu dotychczasowych edycjach

2 tys. wokalistów z całej Polski. 36 laureatów wyśpiewało statuetki i nagrody
o wartości 507 tys. zł. Z finalistami wystąpiło 38 największych gwiazd polskiej estrady, m.in.: Anna
udział wzięło blisko

Maria Jopek, Michał Bajor, Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Grzegorz Markowski, Ania Dąbrowska,
Hanna Banaszak. Kandydatów oceniało blisko 90 jurorów. Koncerty na krakowskim Rynku

100-tysięczną publiczność. Dzięki emisjom w TVP 2
finałowe koncerty zobaczyło łącznie około 25 milionów telewidzów.
i w Królewskich Łazienkach zgromadziły blisko

2.

Koncert międzynarodowy „Zaczarowana Piosenka… z dalekich krain”
(sobota, 11 czerwca, godz. 19.00)

„Moim marzeniem jest stworzyć europejski lub światowy Festiwal Zaczarowanej Piosenki.
Nasi zagraniczni goście nie będą wprawdzie uczestniczyć w tym roku w części konkursowej festiwalu,
ale mam nadzieję, że już wkrótce się to zmieni” – mówi Anna Dymna, prezes Fundacji „Mimo
Wszystko”, dodając, że Festival Zaczarowanej Piesniczki, oparty na idei Festiwalu Zaczarowanej
Piosenki, organizują już Czesi.
W koncercie wezmą udział goście z Kenii, Bułgarii, Czech, Słowacji i Polski. Formuła koncertu będzie
podobna do Festiwalu Zaczarowanej Piosenki – ze znaną gwiazdą z danego kraju wystąpi
niepełnosprawny wokalista.
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Kenia
Maia von Lekow
Niezwykle barwna postać kenijskiej muzyki. W swojej twórczości łączy
tradycje jazzu lat 30. z inspiracją soulem oraz folkową muzyką lat
60. Piosenkarka wymyka się jednak klasyfikacjom.
Eksperymentuje z gatunkami i stylami, wyznacza nowe trendy muzyczne,
ale nie zapomina o swych kenijskich korzeniach. Inspiracje czerpie
z licznych podróży, spotkań, koncertowania z przyjaciółmi
i… z dzieciństwa. Ojciec artystki śpiewał piosenki w języku Swahili,
a matka – z pochodzenia Niemka - zapoznała ją z bogatym światem
muzyki jazzowej. Maia von Lekow nagrywa obecnie drugą płytę.
Na jej dorobek artystyczny składają się także występy na licznych
festiwalach: The Rift Valley Festival, Sauti Za Busara, Sierra Jazz Safari,
Kinanda Music Festival.
Maia von Lekov z Kenii
Ŝródło: www.maiavonlekow.com

Michael Gichora Ongaro

Michael Gichora Ongaro to wschodząca gwiazda kenijskiej muzyki, a także twórca piosenek w języku
Swahili. Językiem Michaela jest rytm. Już jako 4-letni chłopiec wystukiwał na kuchennych naczyniach
zasłyszane w radiu melodie, a z czasem dla swoich przyjaciół zaczął odgrywać wręcz perkusyjne
koncerty. Utrata wzroku w wieku 2 lat pozwoliła mu odkryć królestwo dŝwięków. Michael zachorował
na raka oczu. Większości dzieci w Kenii, u których postawiona jest taka diagnoza, nie udaje się przeżyć.
Michael postanowił wykorzystać szansę, jaką dał mu los. Został muzykiem-samoukiem. Poświęcił się
swojej pasji i realizuje muzyczne marzenia. W jego muzyce słychać nie tylko fascynację rytmem, ale
także wpływ muzyki latino, klasycznej oraz jazzu. Nagrał już płytę, która ukazała się nie tylko w Kenii, ale
także w Niemczech.

Bułgaria
Bogdana Petrova – utalentowana niedowidząca wokalistka, zwyciężczyni bułgarskiej edycji programu
„Mam Talent”. Muzyka i śpiewanie jest pasją Bogdany i z nimi chce związać swoją przyszłość.
W planach ma studia na Akademii Muzycznej.
Ilona Kalcheva – niewidoma wokalistka, podopieczna Fundacji „Sila za żivot”. Uczy się w Ośrodku
Szkolno–Wychowawczym dla Osób Niewidomych w Warnie. Od 7. roku życia gra na fortepianie, śpiewa
i komponuje piosenki. Jest laureatką wielu konkursów, a także nagrody specjalnej Ministerstwa Kultury
i Sztuki Bułgarii „Muzyczna Nadzieja Roku”.

Czechy
Daniel Bulicka, 20-letni niewidomy wokalista z Opavy i Olga Prochazkova, solistka operowa.
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Słowacja
Frantisek Bongilaj, ma 30 lat, pochodzi z miejscowości Cadsa.

Koncert poprowadzą: Katarzyna Zielińska i Cezary Kosiński.

3. Zmagania sportowców
12 czerwca płyta krakowskiego Rynku zmieni się w arenę zmagań sportowców, m.in. koszykarzy,
siatkarzy, piłkarzy, rugbistów i przedstawicieli wielu innych dyscyplin. Pokazy niepełnosprawnych
mistrzów sportu, które odbędą się w godz. 11-14, będzie można
nie tylko oglądać, ale także osobiście w nich uczestniczyć.
Na śmiałków będą czekały nagrody.
O godz. 12.30 odbędzie się mecz siatkówki:
niepełnosprawni mistrzowie kontra gwiazdy.
W tym roku po stronie gwiazd zobaczymy
m.in. Krzysztofa „Diablo” Włodarczyka,
Przemysława Saletę, Krzysztofa Naugebauera,
Zbigniewa Zamachowskiego i Cezarego Kosińskiego.
W ubiegłym roku zwycięstwo należało do
niepełnosprawnych siatkarzy. Jak będzie w tym roku?
Warto przyjść na Rynek, aby osobiście się o tym
przekonać.
Fot. Archiwum Fundacji „Mimo Wszystko”

4.

Koncert „Razem Mimo Wszystko”
(niedziela, 12 czerwca godz. 21.00)

W czasie koncertu „Razem Mimo Wszystko” zaprezentuje się siedem fundacji i stowarzyszeń
zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, ciężko chorymi i uzdolnionymi muzycznie. Na scenie
pojawią się m.in.: Fundacja „Dr Clown”, Fundacja Spełnionych Marzeń, Towarzystwo Pomocy
Głuchoniewidomym, Fundacja Matio, Stowarzyszenie „Bardziej Kochani”, Fundacja „Gajusz” z Łodzi
i Fundacja Braci Golec. Każdej z organizacji towarzyszyć będzie występ jednej z gwiazd: Eweliny Flinty,
Natalii Kukulskiej, Golec uOrkiestra, Macieja Balcara, Adama Nowaka i zespołu Skaldowie. Koncert
poprowadzi Anna Dymna.

Fundacja „Doktor Clown”
Uśmiech nie tylko poprawia nastrój. Może także leczyć. Fundacja „Dr Clown” realizuje w Polsce
od 1999 roku terapię śmiechem. Pomaga w ten sposób chorym dzieciom przebywającym w szpitalach
i placówkach specjalnych. Znakiem rozpoznawczym Fundacji jest – zgodnie z jej nazwą – clown.
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Zespoły terapeutów-clownów starają się w ten sposób pomóc dzieciom w trudnej sytuacji, likwidując
stres oraz zwalczając lęk i strach. W całym kraju działają 24 przedstawicielstwa Fundacji.
Więcej informacji na www.drclown.pl

Fundacja Spełnionych Marzeń
Marzenia posiadają także dzieci cierpiące na choroby nowotworowe. Często mają jednak o wiele mniej
czasu na ich realizację. Fundacja Spełnionych Marzeń stara się wspierać dzieci i ich rodziny w walce
z chorobą, a przede wszystkim łagodzić psychiczne skutki leczenia. Podstawowym zadaniem Fundacji
jest otaczanie rodziny opieką od momentu zdiagnozowania choroby poprzez cały proces leczenia.
Fundacja istnieje od 2002 roku.
Więcej informacji na www.spelnionemarzenia.waw.pl

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
Świat poznajemy za pomocą naszych zmysłów. Co jednak, gdy mamy ich do dyspozycji nie 5, nie 4,
a tylko 3? Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym powstało w 1991 roku po to, aby wspierać osoby
z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Organizacja zrzesza naukowców, lekarzy, rehabilitantów,
pedagogów i wolontariuszy, aby nie tylko pomagać osobom głuchoniewidomym, ale stanowić także
głos w ich sprawie na forum państwowym.
Więcej informacji na www.tpg.org.pl
Matio – Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę.
Ile lat może przeżyć osoba chora na mukowiscydozę? Dawniej tylko 10. Obecnie szanse chorych rosną,
ale mukowiscydoza nadal pozostaje chorobą nieuleczalną. Dzieciom przez nią dotkniętym i ich rodzinom
pomoc niesie Fundacja Matio. Prowadzi działalność informacyjną, organizuje pomoc w finansowaniu
leczenia i szkoleń – stara się być wsparciem dla osób cierpiących oraz ich rodzin. Fundacja działa od
1996 roku.
Więcej informacji na www.mukowiscydoza.pl

Fundacja Braci Golec
Muzyka łagodzi obyczaje, jak mawia przysłowie. Ale dla wielu dzieci z gminy Milówka jest także pasją
i marzeniem, którego jednak nie mogą zrealizować. Fundacja Braci Golec stara się to zmienić. Działa od
2003 roku. Jej pomysłodawcami i założycielami są Łukasz i Paweł Golcowie - liderzy zespołu Golec
uOrkiestra. Dzięki działaniom fundacji uzdolnione muzycznie dzieci uczą się gry na instrumentach
i śpiewu, a także poznają muzyczną kulturę regionu Karpat.
Więcej informacji na www.fundacjabracigolec.pl
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Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”
Kiedy rodzi się dziecko z Zespołem Downa, na początku pomoc bardziej potrzebna jest jego rodzicom
niż jemu samemu. Rodzice muszą nauczyć się bowiem nowej życiowej roli. Taką pomoc niesie
Stowarzyszenie „Bardziej Kochani", które działa od 2001 roku. Prowadzi bezpośrednie poradnictwo,
działania informacyjne, a także specjalistyczne konsultacje, warsztaty tematyczne i szkolenia.
Więcej informacji na www.bardziejkochani.pl

Fundacja „Gajusz” – Hospicjum dla Dzieci
Choroba dziecka dotyka całą rodzinę. Wsparciem dla niej jest działalność Fundacji „Gajusz”, która od
1998 roku wspiera chore dzieci i ich rodziny na oddziałach onkologii w Łodzi. Prowadzi również
Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi Łódzkiej – dzięki całodobowej opiece lekarzy i pielęgniarek, dzieci
nieuleczalnie chore nie muszą przebywać w szpitalach – mogą być wśród bliskich, w domu.
Więcej informacji na www.gajusz.org.pl

4. Program VIII Ogólnopolskich Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko”

11 czerwca, sobota
18.45 Ogólnopolskie Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko” – uroczyste otwarcie, scena pod
Ratuszem, Rynek Główny
19.00 Koncert międzynarodowy „Zaczarowana Piosenka... z dalekich krain” oraz wręczenie Orderu
Uśmiechu. Wystąpią artyści z Bułgarii, Czech, Kenii, Słowacji, Tanzanii i Polski. Prowadzenie:
Katarzyna Zielińska i Cezary Kosiński
20.00 Finał VII Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty
Wystąpią finaliści Festiwalu oraz: Monika Kuszyńska, Alicja Majewska, Małgorzata Ostrowska,
Robert Kasprzycki, Maciej Miecznikowski i zespół Bracia
Koncert poprowadzą: Anna Dymna, Cezary Kosiński i Zbigniew Zamachowski

12 czerwca, niedziela
11.00 Pokazy niepełnosprawnych mistrzów sportu z udziałem publiczności: piłka nożna, rugby, karate
12.25 Mecz siatkówki: niepełnosprawni sportowcy kontra gwiazdy. W drużynie gwiazd grać będą
m.in.: Krzysztofa „Diablo” Włodarczyk, Przemysław Saleta, Krzysztof Naugebauer, Zbigniew
Zamachowski i Cezary Kosiński.
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13.00 Pokazy niepełnosprawnych mistrzów sportu z udziałem publiczności: tenis stołowy, koszykówka,
lekkoatletyka
13.00 Msza święta w Bazylice Mariackiej w intencji osób chorych i niepełnosprawnych
14.00 Występ Teatru Radwanek – „Nasz Tajemniczy Ogród”
21.00 Koncert „Razem Mimo Wszystko”
Wystąpią: Natalia Kukulska, Ewelina Flinta, Golec uOrkiestra, Maciej Balcar, Adam Nowak
i Skaldowie oraz finaliści Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Prowadzenie: Anna Dymna

W sobotę i niedzielę, od godz. 10.00 do 20.00, na Plantach przy Bunkrze Sztuki odbędzie się kiermasz
prac plastycznych, z którego dochód zostanie przeznaczony na rzecz podopiecznych Warsztatów Terapii
Artystycznej w Radwanowicach.

5. Emisja koncertów w TVP 2
Półfinał Festiwalu Zaczarowanej Piosenki – 12 czerwca godz. 9.20
Finał FZP, kategoria dziecięca – 19 czerwca godz. 15.15
Finał FZP, kategoria dorosłych – 19 czerwca godz. 18.50
Koncert „Razem Mimo Wszystko” – 25 czerwca godz. 15.15.
Koncert „Zaczarowana Piosenka… z dalekich krain” – zostanie wyemitowany w lipcu, po objęciu przez
Polskę prezydencji w UE.

6. Patroni honorowi
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski
Przewodniczący Parlementu Europejskiego Jerzy Buzek
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda
Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
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7. Patroni medialni
Festiwal Zaczarowanej Piosenki

Zwyciężać Mimo Wszystko

8. Pomagają nam
Festiwal Zaczarowanej Piosenki
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Ogólnopolskie Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko”

Szczegółowych informacji udzielają:
Marta Marczuk-Komiszke – tel. 669 997 854, e-mail:
martamarczuk-komiszke@mimowszystko.org
Małgorzata Wach – tel. 603 641 045, e-mail:
malgorzatawach@mimowszystko.org
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