W województwie Kujawsko-Pomorskim Gala edycji regionalnej Konkursu Lady D im. Krystyny
Bochenek odbyła się 8 czerwca 2015 roku w Centrum Kongresowym Opery Nova w
Bydgoszczy.
Niepełnosprawne Panie z naszego regionu udowodniły, że mają w sobie mnóstwo pozytywnej
energii i chęci do działania. Doceniono Panie w pięciu kategoriach, przyznano trzy wyróżnienia
oraz jedną nagrodę specjalną. Celem konkursu Lady D, było uhonorowanie niepełnosprawnych
kobiet, zamieszkałych na stałe na terenie naszego województwa Kujawsko-Pomorskiego,
wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw.
Zwyciężczynie poszczególnych kategorii otrzymały pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz
nagrody rzeczowe. Każda z uczestniczek konkursu otrzymała dyplom oraz drobny upominek
przygotowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej "Modrzew".
Zwyciężczynie w poszczególnych kategoriach:
Kategoria DOBRY START dla dziewcząt i kobiet w wieku od lat 15 do 26 działających w
rożnych obszarach życia społecznego.
Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Padowska, lat 16 jest wolontariuszką w Stowarzyszeniu
Sławek & Przyjaciele. Dodatkowo pełni funkcje Dziekan na wydziale Aktywnej Rehabilitacji i
Promocji Ruchu Uniwersytetu Dzieci ALFA w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej. Ola jest
uczennicą Gimnazjum nr 38 w Bydgoszczy. Od lat trenuje pływanie, wygrywa szkolne i
międzyszkolne zawody pływackie. W szkole aktywnie uczestniczy jego życiu, promuje
aktywność i integracje. Od najmłodszych lat aktorka w szkolnym teatrze. Z powodu choroby
kręgosłupa musiała zrezygnować z treningów w podnoszeniu ciężarów.
- Nagroda za wybitne osiągniecia w pływaniu – 2008 rok
- Złoty medal w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w pływaniu osób niepełnosprawnych
Szczecin 2012 rok
- Tytuł Pełnosprawna Osobowość Roku 2013 przyznana przez Zespół Szkół nr 19 w
Bydgoszczy
- Złoty medal w Letnich Mistrzostwach Polski w pływaniu osób niepełnosprawnych- Szczecin
2013 rok
- VIII Mistrzostwa Polski Juniorów osób niepełnosprawnych w podnoszeniu ciężarów 2013
rok – I miejsce
- XI Mistrzostwa Polski kobiet niepełnosprawnych w podnoszeniu ciężarów 2013 – II miejsce
Puchar Polski w wyciskaniu sztangi leząc XIV łuczniczka 2013 – II miejsce

Kategoria KULTURA I SZTUKA dla kobiet działających w obszarze Kultury i Sztuki.
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Główna nagroda przypadła Pani Natalii Smoguleckiej – studentka V roku UKW w Bydgoszczy,
która swoimi działaniami potwierdza i promuje wszystkie postulaty związane z normalizacją
życia osób niepełnosprawnych. Laureatka licznych konkursów i festiwali piosenki.
Współpracuje z wieloma Fundacjami Anny Dymnej, „Mimo wszystko” oraz „Wygrajmy razem”.
- Grand Prix Prezydenta Bydgoszczy w konkursie kolęd – 2008 rok
- III miejsce na Festiwalu Radości w Sopocie w 2010 roku
- Laureatka Grand Prix Festiwalu Impresje Artystyczne 2013 rok
- Reprezentantka Polski na Międzynarodowym Festiwalu Dzieci i Młodzieży ze specjalnymi
potrzebami” Ja wierzę” na Ukrainie – 2013 rok
- Finalistka Zaczarowanej Piosenki w 2014 roku
- Współpracowała z taki piosenkarzami jak Grażyna Łobaszewska, Ewa Bem, Ewelina Finta,
Joanna Zagdańska

W tej Kategorii Kapituła konkursu przyznała również wyróżnienie Pani Małgorzacie
Mówińskiej – Zyśk

Kategoria ŻYCIE SPOŁECZNE dla kobiet działających w organizacjach i instytucjach na rzecz
osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych.
Pierwsze miejsce zajęła Pani Katarzyna Wojtaszek- założycielka Fundacji "Jedyna Taka" w
Ciechocinku, która organizuje wybory Miss Polski na Wózku. Dzięki tej fundacji Pani Kasia
pokazuje, że najpierw jest kobieta potem dopiero jej niepełnosprawność Można być piękną żoną,
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matką i pracownikiem. Laureatka realizuje także projekt „Jedyna Taka Mama” Założycielka
integracyjnej agencji modelek „Butterfy Agency Models”.
Za swoje działania otrzymała podziękowania oraz list gratulacyjny od Premira Donalda Tuska
oraz Prezydenta Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz –Waltz.

W tej Kategorii Kapituła konkursu przyznała również wyróżnienie Pani Sylwii Drozdowskiej.

Kategoria ŻYCIE ZAWODOWE dla kobiet pracujących zawodowo na rzecz osób
niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych.
Laureatką pierwszego miejsca została Pani Izabela Frohlke - Dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sępólnie Kraj. Osoba otwarta na pomoc osobom potrzebującym, starszym
samotnym, chorym. Od 2007 roku Dyrektor MOPS w Sępólnie Krajeńskim, Przewodnicząca
Zespołu Interdyscyplinarnego. Jest opiekunem osób ubezwłasnowolnionych oraz członkiem
Komisji Gminnej ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Za swoje zaangażowanie
nagrodzona Nagrodą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Burmistrza Sępolna
Krajeńskiego. Za swoją pracę otrzymała szereg dyplomów i podziękowań od instytucji i osób
fzycznych
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Kategoria SPORT dla kobiet działających w obszarze sportu.
Laureatką pierwszego miejsca została Pani Jadwiga Dudek - Włocławianka, mistrzyni Polski i
Europy oraz wicemistrzyni świata w bowlingu. Zawodowo pielęgniarka dyplomowana,
instruktor sportu, masażystka, magister pedagogiki rewalidacyjnej, Z-ca Dyrektora Biura
Pomocy Całkowicie Niewidomym KRET, aktywna społecznie.
- IV miejsce Mistrzostw Świata w bowlingu – 2011
- 3 srebrne medale w kręglach klasycznych – 2012 rok
- Mistrzyni Europy w bowlingu 2013
- III miejsce w Mistrzostwach Europy w kręglach klasycznych - 2013 rok
- III miejsce Mistrzostw Europy w kręglach klasycznych 2014
- Mistrzyni Polski bowlingu – Łódź 2015
- Nagroda Marszałka woj. Kujawsko-Pomorskiego za wybitne osiągnięcia sportowe – 2013
- Nagroda Prezydenta Włocławka za wybitne osiągnięcia sportowe -2012, 2013, 2104

Przyznano także specjalną Nagrodę Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiej Pani Elżbiety
Rusielewicz, którą otrzymała Pani Marianna Święcicka. Córka Pani Marianny uzasadniając
napisała: "Moja mama ma 64 lata i 25 lat jest osobą niepełnosprawną. W wypadku straciła lewą
dłoń. Dzisiaj cierpi na stawy kolanowe i słabo słyszy. Z biegiem czasu nauczyła się funkcjonować
z jedną ręką. Potraf szyć i wyszywać na płótnie. Uszyła nam kołdry z pierza, które wymagają
precyzji szycia każdego kwadratu. Wiem, że nie ma żadnych sukcesów zawodowych ani
dyplomów, ale wiem, że jest naprawdę niezwykła."
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Galę konkursu w Operze Nova prowadzili dziennikarze Małgorzata Rogatty – TVP3 Bydgoszcz
i Krzysztof Głombowicz – dziennikarz sportowy
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