Studentki Uniwersytetu Rzeszowskiego laureatkami konkursu Lady D.!

W dniu 28 sierpnia 2015 r. w Rzeszowie, w gmachu Uniwersytetu Rzeszowskiego
odbyła się finałowa gala konkursu Lady D. Województwa Podkarpackiego, której
organizatorką była Pani Poseł Renata Butryn.
Celem konkursu było nadanie honorowego tytułu Lady D. kobietom z
niepełnosprawnością, które poprzez swoje zaangażowanie odnoszą sukcesy w różnych
dziedzinach życia, na niwie społecznej, artystycznej, sportowej czy zawodowej,
pokazując tym samym, że niepełnosprawność nie stanowi bariery w realizacji
zamierzonych celów.
Niezmiernie miło nam poinformować, że kandydatki do nagrody Lady D.,
zgłoszone do konkursu przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UR, zwyciężyły etap
wojewódzki, w dwóch z pięciu kategorii konkursu: Pani Paulina Molicka w kategorii
„Dobry Start” oraz Pani Agata Widlarz w kategorii „Kultura i Sztuka”, otrzymując
tytuł honorowy: Lady D. Podkarpacia 2015.
Pani Paulina Molicka jest studentka I roku studiów uzupełniających
magisterskich na kierunku filologia polska Uniwersytetu Rzeszowskiego. W wolnym czasie
z powodzeniem realizuje swoje dziennikarskie pasje: nagrywa wywiady z polskimi
aktorami, pisze recenzje książek, publikuje opowiadania, jest autorką kilkukrotnie
wyróżnionego bloga „Niepełnosprawna w sieci”, w którym uzmysławia czytelnikom,
że pomimo wielu trudności wynikających z dysfunkcji organizmu można spełniać swoje
marzenia i cieszyć się życiem. Paulina statystowała również w kilku odcinkach cieszącego
się dużym zainteresowaniem serialu „Czas honoru”.
Pani Agata Widlarz jest studentką II roku studiów licencjackich na kierunku
filologia polska Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jej największą miłością jest muzyka.
Od 5. roku życia gra na fortepianie, od 7 lat uczy się śpiewu w Centrum Sztuki Wokalnej
w Rzeszowie. Wystąpiła na licznych koncertach i w wielu spektaklach muzycznych.
Zawsze z wielką radością bierze udział w przedsięwzięciach muzycznych: koncertach
charytatywnych, okolicznościowych czy rozrywkowych, gdyż, jak sama mówi, największą
radością i nagrodą jest dla niej możliwość dzielenia się swoją pasją z innymi ludźmi.
Agata swymi występami uświetniła niejednokrotnie również imprezy organizowane przez
Uniwersytet.
Laureatkom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w ogólnopolskim etapie
konkursu.

