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Szanowni Państwo 
Jak mawiał amerykański piosenkarz Jimmy 
Dean: Nie możesz kontrolować wiatru, ale możesz 
ustawić żagle tak, by osiągnąć swój cel. 
Uczestniczki konkursu Lady D. im. Krystyny 
Bochenek z pewnością często zmagały się 
z silnym wiatrem, a nawet huraganem, ale 
egzamin kapitański zdały celująco. Pełne 
pasji, energii realizują cele i marzenia z budzącą 
podziw wytrwałością i pracowitością. Angażują 
się w akcje kulturalne, projekty społeczne, 
wolontariat i przedsięwzięcia sportowe. Pracują 
w różnych instytucjach i organizacjach, zakładają 
stowarzyszenia, publikują i występują na scenie. 
Obok codziennych problemów pokonują też 
bariery komunikacyjne i architektoniczne oraz 
te najtrudniejsze, związane ze społeczny-
mi uprzedzeniami i stereotypami. Pokazują, 
że chcieć to znaczy móc, a bariery istnieją tylko – 
i aż – w naszych głowach. Takie właśnie są 
uczestniczki konkursu im. Krystyny Bochenek.
Już po raz trzeci z wielką radością zaangażo-
waliśmy się w organizację konkursu Lady D., 
którego inicjatorką jest Posłanka na Sejm RP 
VIII kadencji Magdalena Kochan. Z sukce-
sem zakończone poprzednie edycje konkursu 
pokazały, że pasją i zaangażowaniem można 
pokonać niemal wszystkie słabości. Cieszę się, 
że idea uhonorowania aktywnych kobiet 
z niepełnosprawnością interesuje coraz szersze 
grono mieszkańców Pomorza Zachodniego. 
Gratuluję wszystkim uczestniczkom konkursu 
Lady D. im. Krystyny Bochenek determinacji 
w realizowaniu postawionych przed sobą celów. 
Życzę dalszych sukcesów, motywacji do podej-
mowania nowych wyzwań i oczywiście wiatru 
w żaglach!

Szanowni Państwo 
Lady D. – niepełnosprawna pani czy Księż-
na Diana? Każdy z członków kapituły trzech 
zachodniopomorskich edycji plebiscytu, odpo-
wiada na to pytanie jednoznacznie - arystokratka 
życia. Bo każda z kandydatek jest Kimś! Kimś 
przez wielkie K! 
Zżymamy się na codzienność. Przeszkadza 
w niej skaleczony palec, zrobię to jutro 
– mówimy – dzisiaj boli mnie głowa. A One 
pomimo, że nie wszędzie dojadą wózkiem, nie 
wszystko chwycą w dłonie, nie wszystko dostrze-
gą lub usłyszą uczą się, pracują, zdobywają me-
dale, piszą wiersze, malują, wychowują dzieci w 
rodzinie zastępczej, pomagają potrzebującym. 
I zarażają radością życia. 
Zapewne dla takich kobiet Krystyna Bochenek 
– chodząca empatia, dziennikarka, vice marszałek 
Senatu (zginęła w Smoleńsku) i Marek Plura 
– sam zmagający się z nieuleczalną chorobą, 
dzisiejszy eurodeputowany propagujący 
aktywność wśród osób z niepełnosprawnością 
w Polsce i Europie zorganizowali pierwszą Galę 
Lady D. na Śląsku. Zarazili tą inicjatywą parla-
mentarzystów i samorządowców. Ogromnie 
cieszy zaangażowanie zachodniopomorskich 
wójtów, burmistrzów, starostów i marszałka. 
Bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję także 
pracownikom służb społecznych z ROPS-u, 
PCPR-ów, OPS-ów i MOPR-u. Kłaniam się 
nisko sponsorom, szczególne wyrazy wdzięcz-
ności kierując do dyrekcji i pracowników firmy 
Stylepit i gościnnej Akademii Sztuki. Bez Was 
Kochani trzecia Gala Lady D. w Szczecinie 
nie byłaby możliwa. Ale też nie mielibyście szczę-
ścia spotkać na swojej drodze kobiet niezwy- 
kłych, Arystokratek Życia. Naszych Lady D.

Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego 

Olgierd Geblewicz

Posłanka na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej 
Magdalena Kochan



Moje wiersze, moje obrazy są tak rożne, 
jak bywa życie. Cieszę się gdy inni 

patrząc na mój obraz odzyskują spokój.

Dorota Szachewicz
Kultura i sztuka
Dziennikarka, poetka i malarka. W każdej z tych twórczych działalności 
osiąga wielkie sukcesu. W latach 80. i 90. była redaktorem Głosu 
Koszalińskiego, Gońca Szczecińskiego, Gazety Złocienieckiej. Wydała 
trzy tomiki wierszy, a ponadto jej wiersze ukazały się w wielu antolo-
giach poezji, prasie regionalnej, ogólnopolskiej i niemieckiej. Od 1994 r. 
maluje ustami. Ukończyła Akademię Rysunku Europejskiej Szkoły Kształ-
cenia Korespondencyjnego. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach 
zbiorowych i indywidualnych w Polsce, na Węgrzech i na Litwie i wielu 
plenerach malarskich. Uczestniczyła również w VI Międzynarodowym 
Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych Kraków 2000.

Dotychczasowe wyróżnienia:
• I miejsce w kategorii poezja w konkursie literackim Kraków Fundacja 
Sztuki Osób Niepełnosprawnych, 1997 r.

• Stypendystka Światowego Związku Artystów Malujących Ustami 
i Nogami od 1998 r.

• Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, 2001 r.

• Wyróżnienie w V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym i Literackim 
Osób Niepełnosprawnych i Seniorów w Poznaniu, 2001 r.

• Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec za całokształt pracy 
twórczej w 2005 r. 

• Tytuł LIDER 2008 w kategorii: Twórczość Artystyczna 



Renata Chilewska
Sport
Lekkoatletka, paraolimpijka, wielokrotna reprezentantka kraju na Mistrzo-
stwach Świata i Europy oraz mistrzyni Polski w swoich konkurencjach. 
Zdobyła 6 medali olimpijskich (Barcelona 1992, Ateny 2004, Pekin 
2008, Londyn 2012). Aktywnie propaguje sport wśród osób z niepeł-
nosprawnością. Jest w-ce prezesem oraz instruktorką lekkiej atletyki 
w Klubie Sportowym Inwalidów START. Pełni funkcję członka Zarządu 
Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej.

Dotychczasowe wyróżnienia:
• Srebrny Krzyż Zasługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 2008 r.
• Złota Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego, 2008 r.
• Brązowa odznaka Za zasługi dla sportu, Minister Sportu i Turystyki, 2010 r.
• Laureatka Nagrody Bociana Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu, 
2004 r.

• Podziękowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopo-
morskiego, Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej za propagowanie 
idei ruchu olimpijskiego, 2015 r.



Przez sport chcę udowodnić, że chcieć to 
móc, a wszystko to co wielu wydaje się 

niemożliwe w rzeczywistości jest dla nich 
osiągalne.

Małgorzata Strelczuk
Sport
Od 1999 r. jest prezesem Polskiego Związku Niewidomych, koło 
w Dębnie. W pracy zawodowej za cel stawia sobie integrację środowiska 
osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz wyrównanie ich szans 
w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i aktywności społecznej. 
Jako członek CROSS – Stowarzyszenia Sportu i Turystyki Niewidomych 
i Słabowidzących bierze udział w zawodach organizowanych przez 
tę organizacje krzewiąc tym samym idee aktywności wśród osób 
z niepełnosprawnością. Z wielkimi sukcesami trenuje nordic walking, 
o czym świadczą liczne nagrody. Gra również w bowling i kręgle klasyczne.

Dotychczasowe wyróżnienia:
• I miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w Nordic Walking 
w Osielsku, kategoria kobiet – niepełnosprawni wzrokowo oraz kategoria 
open – niepełnosprawni, 2017 r. 

• I miejsce w konkursie o Puchar Polski Nordic Walking w Częstochowie 
i Polanicy Zdroju, kategoria osób niepełnosprawnych, 2017 r.



Ja po prostu nie potrafię 
bezczynnie siedzieć.

Katarzyna Niedźwiecka
Życie społeczne
Z wykształcenia pedagog, aktywistka, organizatorka wielu akcji chary-
tatywnych, chórzystka gospel, studentka terapii zajęciowej, samotna 
mama, opiekunka niepełnosprawnej intelektualnie kuzynki. Wspiera różne 
społeczne inicjatywy swoim talentem i zapałem pomagając przy 
organizacji, śpiewając w chórze oraz przygotowując prace plastyczno- 
techniczne. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Pomost. Jak mówią 
o niej przyjaciele, jest przyjazną duszą, która całym sercem pomaga 
innym, dopinguje ich i dzieli się dobrą energią.

Dotychczasowe wyróżnienia:
• Podziękowanie Collegium Medycznego Medica za zorganizowanie akcji 
Zostań czarodziejem – wyczaruj marzenie

• Podziękowanie za zorganizowanie szkolnej akcji Szlachetna Paczka
• Podziękowanie za zorganizowanie zbiórki artykułów papierniczych 
dla uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Stargardzie



– Co jest dla Pani najtrudniejsze?
– 17. rok życia. Bycie jednocze-

śnie siostrą i opiekunką 
dla nastolatków w tym wieku 
jest bardzo trudne. 

– A co jest najlepsze?
– Śniadania z rodziną.

Renata Sęk
Życie społeczne – wyróżnienie
Z zawodu manikiurzystka, z wyboru bohaterka. Codziennie dokonuje rzeczy 
niemożliwych, jest mamą dwójki dzieci, a także pełni funkcję 
rodziny zastępczej dla młodszego rodzeństwa. Walczy by dla swojej 
rodziny zapewnić ciepły, pełen miłości dom. Jest uczestniczką projektu 
Moja przyszłość Moja sprawa – chce dzięki temu poprawić swoje umie-
jętności wychowawcze i pomóc rodzeństwu w usamodzielnieniu się.

Dotychczasowe wyróżnienia:
• Nagroda PCPR-owskiego Anioła Dobroci za podjęcie się funkcji rodziny 
zastępczej dla dwojga młodszego rodzeństwa. 



Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych!

Edyta Mikołajczyk
Życie zawodowe
Pracowała w Polskim Związku Niewidomych jako specjalista ds. rehabi-
litacji dzieci i młodzieży, zorganizowała wiele wydarzeń ogólnopolskich 
i międzynarodowych, np. Jarmark Kulturalny, festiwal Widzieć Muzykę, 
integrujących środowisko. Zapoczątkowała na terenie województwa 
zachodniopomorskiego realizację autorskiego programu wczesnej reha-
bilitacji dzieci z niepełnosprawnością wzroku. Jej obecne życie zawodowe 
związane jest z Publicznym Ośrodkiem Adopcyjnym w Szczecinie. 
Od 2015 r. pełni funkcję jego dyrektora i dzięki swojemu zaangażowaniu 
oraz nieustannej walce o szczęście podopiecznych, udowadnia, że adopcja 
rodzeństw, dzieci chorych i starszych jest możliwa.

Dotychczasowe wyróżnienia:
• Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Niewidomych, 2007 r.



Szczecin 2017 Publikacja jest finansowana ze środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego Nakład: 250 egz.


