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Wyniki X. edycji Konkursu o Medal Prezydenta Miasta Lublin dla osób oraz 
instytucji/organizacji wyróżniających się osiągnięciami lub realizowanymi przedsięwzięciami 
na rzecz aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych: 

Kategoria I – osoby niepełnosprawne osiągające wybitne sukcesy zawodowe, twórcze, 
sportowe itp. 

Nominowani: prof. dr hab. Janusz Marian Kirenko, Marek Stępniak, Mateusz Urbański 
 

Laureaci (medale): 

prof. dr hab. Janusz Marian Kirenko 

Ekspert i autorytet w dziedzinie pedagogiki specjalnej. Zajmuje się teorią 
i praktyką rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakresie ich kształcenia 
i przygotowania zawodowego, seksualnością osób z niepełnosprawnością, 
jak również wybranymi problemami edukacji zdrowotnej, pedagogiki społecznej, pracy 
socjalnej i pedeutologii. Jest autorem lub współautorem ponad 200 opracowań analitycznych 
i empirycznych, w tym 18 monografii. Profesor Kirenko zajmuje się również działalnością 
artystyczną. Maluje obrazy – różnymi technikami i w różnych konwencjach. Jest także 
członkiem różnych gremiów i towarzystw naukowych oraz społecznych.  

Zgłaszający: UMCS Wydział Pedagogiki i Psychologii, prof. dr hab. Ryszard Bera 

 

Marek Stępniak 

Założyciel i Wiceprezes Fundacji Fuga Mundi – organizacji pozarządowej pożytku 
publicznego działającej na terenie miasta Lublin od 1995 roku. Z ogromnym 
zaangażowaniem i pasją realizuje misję Fundacji, którą jest wyrównywanie szans oraz 
tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do samodzielnego, niezależnego, 
aktywnego funkcjonowania. Swoją postawą zachęca inne osoby niepełnosprawne do 
aktywnego życia. Z jego inicjatywy i z jego życzliwą pomocą, realizowanych jest wiele 
działań integracyjnych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Wydawca publikacji, 
czynny uczestnik wielu konferencji i debat dotyczących problematyki niepełnosprawności. 

 Zgłaszający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Małgorzata Domagała 

 

Wyróżnienie: 

Mateusz Urbański 

Student WSEiI na kierunku Informatyka. Pomimo swej niepełnosprawności ruchowej czynnie 
uczestniczy w życiu społecznym i sportowym naszego miasta. Jest aktywnym członkiem 
Rady Pożytku Publicznego Miasta Lublin, zawodnikiem Lubelskiego Klubu Sportowego 
„Pamara Boccia”, wielokrotnym medalistą Polski, reprezentantem Polski na Mistrzostwach 
Europy i Świata w dyscyplinie sportowej Boccia.  Od kilku lat współpracuje wolontarystycznie 
z organizacjami pozarządowymi - tworzy i administruje strony internetowe oraz wykonuje 
projekty graficzne. Niezwykły młody człowiek, bezinteresowny, bardzo wrażliwy na potrzeby 
innych ludzi. 

Zgłaszający: LFOON-SW, Alicja Jankiewicz 
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Kategoria II – osoby realizujące przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji i integracji 
niepełnosprawnych mieszkańców Lublina 

Nominowani: Teresa Ewa Jezierska, Alina Violetta Lenart,  Bożenna Kowalik, Agnieszka 
Krawiec, Iwona Majewska, Stanisław Miciuk, prof. dr hab. Konrad Rejdak, Krystyna Rodak,  
Kamila Stolarczyk 

Laureat:  

Stanisław Miciuk 

Od 1996 roku członek Zarządu Okręgowego w Lublinie Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów, bardzo zaangażowany w aktywizację i integrację środowiska osób 
niepełnosprawnych. Wcześniej aktywny członek Społecznej Komisji Rady Miasta ds. 
przydziału mieszkań socjalnych z odzysku oraz mieszkań z budownictwa socjalnego. Od 
1998 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI; 
4 kadencje jest w Radzie Dzielnicy „Kalinowszczyzna”; 3 kadencje był członkiem Rady 
Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej MOTOR; obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej MOTOR. Pełniąc wiele ról społecznych, troszczy się o godne 
miejsce seniorów i  osób niepełnosprawnych. 

Zgłaszający: PZERiI, Alina Gucma 

Wyróżnienie:  

Agnieszka Krawiec 

Dziennikarka Radia Lublin, wyjątkowo wrażliwa na problemy i potrzeby osób 
niepełnosprawnych. W swoich audycjach radiowych o charakterze społeczno-kulturalnym 
wielokrotnie porusza tematy związane z niepełnosprawnością, w tym również problemy osób 
chorych na epilepsję. Dwukrotnie otrzymała tytuł „Przyjaznego Urzędnika” w Konkursie 
organizowanym przez Stowarzyszenie Drgawka pod Honorowym Patronatem Prezydenta 
Miasta Lublin. Wyjątkowo życzliwa, ciepła, serdeczna osobowość, która udowadnia poprzez 
swoje audycje, że niepełnosprawność nie przekreśla szans na wartościowe, pełne pasji 
i sensu życie. 

Zgłaszający: Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę i ich Przyjaciół-
Drgawka, Barbara Lisek 

Kategoria III - instytucje/organizacje zaangażowane w działalność na rzecz aktywizacji 
społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych  

Nominowani: Formacja Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej GAMZA, Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”, 
Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie 
 

Wyróżnienia: 

Formacja Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej GAMZA 

Prężnie działający zespół artystyczny popularyzujący taniec towarzyski. Zrzesza w swoim 
kręgu studentów Politechniki Lubelskiej i innych uczelni Lublina. Od 1990 roku nieprzerwanie 
prowadzi działalność charytatywną na rzecz środowiska dzieci i młodzieży 
z  niepełnosprawnościami, organizując m.in. Charytatywny Koncert Noworoczno-
Karnawałowy. Od 1990 roku współpracuje z Zespołem Szkół Nr 4 im. J. Korczaka w Lublinie, 
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w którym uczą się uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym 
oraz z autyzmem. Współpraca ta przejawia się szeroko pojętą integracją społeczną, terapią 
poprzez taniec oraz uwrażliwianiem na kulturę taneczną środowiska uczniów 
niepełnosprawnych oraz ich rodzin. 

Zgłaszający: 
Zespół Szkół Nr 4 im. J. Korczaka, Bożenna Kowalik 
Politechnika Lubelska, prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie 

Podmiot, który od wielu lat realizuje z wielkim zaangażowaniem liczne projekty na rzecz 
aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych - także 
w obszarze działań i obowiązków pozaustawowych. Lubelski MOPR jest największym 
beneficjentem środków UE w województwie lubelskim w obszarze realizacji projektu 
systemowego „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” współfinansowanego ze środków UE, 
w ramach którego wsparcie otrzymało 1037 osób niepełnosprawnych. Podejmuje liczne 
inicjatywy integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach działań 
o charakterze środowiskowym, m.in. wernisaże prac osób niepełnosprawnych, spotkania 
edukacyjne.  

Zgłaszający: Fundacja SOKRATES, Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Integracyjny Centrum 
Sportu i Rehabilitacji „Start”, Fundacja Szlachetne Zdrowie, Fundacja Fuga Mundi, 
Środowiskowy Dom Samopomocy, Europejska Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych, 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji 
Społecznej Modrzew. 
 
 

 
 

 


