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„Albertiana 2002" i Medale św. Brata Alberta 

Teatralna terapia 
Hym11 niepełnosprawnych -

wiersz Czesława Miłosza z mu
zyką Abla Korzeniowskiego -
zabrzmiałwczaraj w Teatrze im. 
Słowackiego w Krakowie z oka
zji inauguracji li Ogólnopolskie
go Festjwalu Twórczości Teatral
no-Muzycznej Osób Niepełno
sprawnych .Albertiana 2oor. 
Równocześnie też ks. kardynał 
Franciszek Macharski, metro
polita krakowski i prof. Andrzej 
Zoll, rzecznik praw obywatel
skich, wręczyli już pa raz szósty 
medale przyznawane przez Fun
dację im. Brata Alberta za nie
sienie pomocy osobom niepełno
sprawnym. 

- Czesław Miłosz powiedział, 
że czuje się dumny, mogąc po
święcić nam swój wiersz. Witam 
laureatów, którzy dziś wystąpią, 
a także gości, przybyłych z całej 
Polski. Stęskniłam się za wami, 

Felicjan Gere z Torunia odbiera od Anny Dymnej maskę Starego Teatru. 

czekałam cały rok na to spotka
nie. Bo dzięki wam wiem, że war
to żyć, być człowiekiem i służyć 
drugiemu. Nikt nie rozumie te
go lepiej niż wy - mówiła~ 

Fot. Adam WOJNAR 

Dymna ~torka Starego Teatru 
w Krakowie, zarazem - obok 
Fundacji i Krzysztofa Orzechow
skiego, pomysłodawczyni Festi
walu. (Dokończenie na str. 4) 

Teatralna 
terapia 

(Dokończenie ze str.1) 
Aktorka sprawuje opiekę 

artystyczną nad Teatrem .Ra
dwanek", działającym od 1990 
r. w Schronisku dla Niepełno
sprawnych w · Radwanowi
cach, poświęcając temu zaję
ciu swój wolny czas. - Praca 
z nimi to ogromna radość. Są 
otwarci i spontaniczni. Można 
uczyć się od nich szczerości 
i otwartości - mówi. 

Po obejrzeniu nagrodzo
nych spektakli na scenę po
proszono tegorocznych laure
atów Medali św. Brata Alber
ta. - Przyznajemy je osobom 
i instytucjom, wspierającym 
organizacje pozarządowe 
i środowisko osób niepełno
sprawnych - mówi ks. Tade.~ 
usz Zaleski, prezes Fundac11 
św. Brata Alberta. 

Tegoroczni laureaci to: śp . 
bp Jan Chrapek z Radomia 
(w imieniu którego medal 
odebrała rodzina), księstwo 
Irina i Hubert zu Sayn-Witt
genstein-Berleburg z Nie
miec, parafia katolicka p.w. 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Charkowie na 
Ukrainie, Rada i Zarząd Mia
sta Libiąża oraz radny Stani
sław Zięba z Krakowa. (mar) 


