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Prezydent Miasta Lublin

Społeczna  Rada  ds.  Osób  Niepełnosprawnych  przy  Prezydencie  Miasta  Lublin 
wytypowała  następujące  osoby  do  honorowych  odznaczeń  za  osiągnięcia  
i działalność w 2009 roku na rzecz osób niepełnosprawnych:

Otylię Samolej – Medalem Prezydenta Miasta Lublin
wolontariuszkę,  prezesa  Lubelskiego  Stowarzyszenia  Amazonek.  Od  wielu  lat 
odwiedza pacjentki na oddziale Szpitala Onkologicznego, niosąc im nadzieję i chęć 
do życia. Poprzez wieloletni kontakt z osobami chorymi na raka wie, jakiej pomocy 
oczekują.  Jako członkini  Stowarzyszenia  organizuje  w  lubelskich  szkołach akcje 
edukacyjne  dotyczące  profilaktyki  raka  piersi.  Otylia  Samolej  od  2007  roku  jest 
członkiem  Konwentu  Seniorek  Polskich  przy  Federacji  Amazonek  oraz 
przewodniczącą  Lubelskiej  Unii  Amazonek,  zrzeszającej  kluby  amazonek  z 
województwa lubelskiego. Za swoją dotychczasową działalność otrzymała Złoty Łuk 
Amazonki – jedno z najwyższych odznaczeń Federacji  Stowarzyszeń „Amazonki”. 
Do  konkursu  zgłoszona  została  przez  członków  Lubelskiego  Stowarzyszenia 
Amazonek

Jana Kucharczyka – wyróżnieniem
mieszkańca  Domu  Pomocy  Społecznej  dla  Osób  Niepełnosprawnych  Fizycznie, 
aktywnego sportowca i wolontariusza. Pan Jan Kucharczyk doznał urazu kręgosłupa 
i rdzenia kręgowego, czego następstwem jest niedowład wiotki kończyn górnych oraz 
porażenie kończyn dolnych. Pomimo trudności w poruszaniu się jest mistrzem Polski 
w pływaniu na 100 metrów oraz dwukrotnym wicemistrzem w pływaniu na dystansie 
50 metrów. Uczestniczy w biegach długodystansowych dla osób poruszających się 
na  wózkach  inwalidzkich.  Obecnie  jest  zawodnikiem lubelskiej  drużyny  rugby  na 
wózkach,  która  występuje  w  rozgrywkach  ligowych  i  pucharowych.  Aktywnie 
angażuje  się  w  życie  społeczne  Domu  Pomocy,  pomaga  w  integracji  osób 
niepełnosprawnych ze środowiskiem ludzi zdrowych. Pan Jan Kucharczyk jest osobą 
lubianą i docenianą, czego wyrazem jest zgłoszenie do konkursu przez Dom Pomocy 
Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie.

Marię Pietruszę-Budzyńską – wyróżnieniem
założycielkę pierwszego w Polsce teatru ludzi upośledzonych umysłowo przy Teatrze 
im.  Juliusza  Osterwy  w  Lublinie.   Pani  Maria  Pietrusza-Budzyńska  jest  twórcą 
teatroterapii – formy terapii przez teatr dla dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz 
dla  dorosłych.  Od  wielu  lat  tworzy  przedstawienia  teatralne  na  bardzo  wysokim 
poziomie  artystycznym,  ich  wystawianie  ma  na  celu  zmianę  obrazu  osoby 
upośledzonej umysłowo w świadomości społeczeństwa, a także przerwanie „zmowy 
społecznej”  przeciwko  ludziom  dyskryminowanym  oraz  zapewnienie  im  i  ich 
rodzicom sukcesu, który do tej pory zagwarantowany był tylko dla ludzi zdrowych. W 
2008  roku  Pani  Maria  Pietrusza-Budzyńska  założyła  Fundację  Teatroterapia 
Lubelska,  w  ramach  której  działają  Warsztaty  Terapii  Zajęciowej.  Teatr  Ludzi 
Niepełnosprawnych  brał  udział  w  Nocy  Kultury,  a  także  w  wielu  konkursach  i 
przeglądach teatralnych. Rekomendowana przez Fundację Teatroterapia Lubelska. 
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