
 

Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 
przy Prezydencie Miasta Lublin 

  

 Adres do korespondencji: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, 
ul. Leszczyńskiego 23 , 20 - 068 Lublin, tel. 081-466-20-68, fax 081-466-20-67, e-mail: ion@lublin.eu 

 
 

Pan dr Krzysztof Żuk 

Prezydent Miasta Lublin 

 

 Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin 
przedstawia laureatów honorowych odznaczeń za osiągnięcia i działalność  
w 2010 roku na rzecz aktywizacji integracji osób niepełnosprawnych: 

Jana Hawełkę Medalem Prezydenta Miasta Lublin 

Wolontariusza, autora i moderatora dwóch stron internetowych przeznaczonych dla 
osób niepełnosprawnych. Osobę niepełnosprawną, pracującą zawodowo. Szachistę  
i założyciela koła szachowego dla najbardziej niepełnosprawnych młodych ludzi, 
aktywnego uczestnika specjalistycznych szkoleń komputerowych. Aktywizuje  
i mobilizuje do pokonywania barier, czynnie pracuje na rzecz integracji osób 
pełnosprawnych z niepełnosprawnymi. Jego postawa burzy wszelkie stereotypy 
dotyczące postrzegania i możliwości osób niepełnosprawnych. Zawsze sumienny, 
zaangażowany i bezinteresowny.  

Zgłoszony przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych  
– Sejmik Wojewódzki.  

Wiesławę Karczewską-Grabias – wyróżnieniem 

Założycielkę i wieloletnią Przewodniczącą Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia 
Alzheimerowskiego, współzałożycielkę i aktywną działaczkę ''FORUM 50+'' 
skupiającego organizacje działające na rzecz osób starszych. Przed laty podjęła trud 
powołania w Lublinie organizacji wspierającej chorych i opiekunów oraz założenia 
Domu, którym obecnie jest Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Chorobą 
Alzheimera i pokrewnymi zaburzeniami otępiennymi ,,Mefazja". Dzięki niej wiele 
osób potrzebujących pomocy korzysta z możliwości diagnozy, terapii, opieki.  
Jej zaangażowanie sprawiło, że Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie jest 
organizacją liczącą się na forum ogólnopolskim. Pani Wiesława Karczewska- Grabias 
aktywnie działa w gronie odpowiedzialnym za stworzenie Narodowego Planu Walki  
z Chorobą Alzheimera. Wielokrotnie zabierała głos na łamach prasy, radia, telewizji 
mówiąc o zaburzeniach otępiennych, doświadczeniach i problemach z nimi 
związanych. Jest autorką wielu programów działania na rzecz osób chorych, osobą 
skromną i otwartą. 

Zgłoszona przez Edytę Długosz – Mazur, członka Lubelskiego Stowarzyszenia 
Alzheimerowskiego oraz kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób 
z Chorobą Alzheimera. 



Huberta Gorczycę – wyróżnieniem 

Osobę od wielu lat zaangażowaną w tworzenie pozytywnego wizerunku osób 
niepełnosprawnych. Współautor i pomysłodawca wielu nowatorskich i oryginalnych 
przedsięwzięć realizowanych w formie kampanii społecznych na rzecz aktywizacji 
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Współrealizator multimedialnego 
projektu ,,Potrafisz" cyklu wspaniałych audycji o osiągnięciach, pasjach i życiu osób  
z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Inicjator warsztatów modelingu  
i fotomodelingu oraz sesji fotograficznej dla osób niepełnosprawnych z Celebrytami. 
W grudniu 2009 r. Hubert Gorczyca za realizację o projekcie Potrafisz otrzymał 
wyróżnienie w konkursie ,,Oczy Otwarte 2009" organizowanym przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Dzięki projektom w których uczestniczył Hubert 
Gorczyca wiele osób niepełnosprawnych otworzyło nowy rozdział w swoim życiu. 
Pozbyli się kompleksów i lęków związanych z niepełnosprawnością a społeczeństwo 
lepiej poznało problemy środowiska i wartości jakie może wnieść osoba 
niepełnosprawna. Jest osobą bardzo przyjacielską, kreatywną, komunikatywną  
i wrażliwą na los innych.  

Zgłoszony przez Fundację ,,Fuga Mundi", Stowarzyszenie ,,Źródło" Osób 
Niepełnosprawnych Umysłowo ich Rodzin i Przyjaciół, Fundację Teatroterapia 
Lubelska, Fundację ,,Szlachetne Zdrowie", Europejską Fundację Rozwoju Osób 
Niepełnosprawnych EFRON", Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji ,,START", 
Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Lubelski 
Ośrodek Samopomocy, ,,Kurier Lubelski", Polskie Radio oddział w Lublinie, 
Telewizję Polską oddział w Lublinie.  
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