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I WYBORY MISS POLSKI NA WÓZKU

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA

Od godziny 17.00 trwa∏ piknik integracyjny, jednak
najwi´ksze emocje towarzyszy∏y gali fina∏owej, która
rozpocz´∏a si´ o godzinie 19.00. Fina∏owà dziesiàtk´
kandydatek wy∏oniono spoÊród 72 zg∏oszeƒ w g∏oso-
waniu za pomocà Internetu. Pi´kne finalistki dotar∏y
do muszli koncertowej na motocyklach. Na poczàtku
prowadzàcy gal´ - Kamil Dàbrowa (Jedynka Polskie
Radio) oraz Grzegorz Markowski (TVN24) zaprezen-
towali kandydatki, prowadzàc z nimi krótkie wywiady.
Nast´pnie Panie prezentowa∏y si´ na scenie w pi´knych
sukniach wieczorowych i uk∏adach choreograficznych.
Ostatecznie jury przyzna∏o nast´pujàce nagrody:

Najwy˝szy tytu∏ Miss Polski na wózku otrzyma∏a
Olga Fija∏kowska ze Starych Âwi´cic (Mazowieckie),
która nie kry∏a ∏ez wzruszenia. Koron´ odebra∏a z ràk
Miss Polski 2012 Katarzyny Krzeszowskiej. Olga zdo-
by∏a tak˝e tytu∏ Miss Nasze Miasto. Nagrodami za te
zaszczytne tytu∏y by∏ nowoczesny wózek, voucher
na 3 tys. z∏ do Akademii Rzeêbienia Twarzy, pi´ciodnio-
wy pobyt dla 4 osób w oÊrodku Max, turnus rehabili-
tacyjny w oÊrodku Sajgon w Ciechocinku, voucher
na stylizacj´ oraz nagroda, z której Olga cieszy∏a si´
najbardziej - skok tandemowy ze spadochronem.

I Wicemiss Polski na Wózku zosta∏a Monika Bu-
czyƒska, która otrzyma∏a tak˝e tytu∏ Miss Polski na
Wózku Foto. Z kolei Weronice Wróbel przypad∏y trzy
tytu∏y: II Wicemiss Polski na Wózku, Miss Polski
na Wózku PublicznoÊci oraz Miss Polski na wózku
Internetu.

Wr´czenie nagród uÊwietni∏o przybycie Premiera
Donalda Tuska, który wyrazi∏ s∏owa uznania dla orga-
nizatorów oraz uczestniczek konkursu. Premier po-
stanowi∏ tak˝e ufundowaç dla wszystkich laureatek
nagrody. Nie zdradzi∏ jednak jakie. Tak mówi∏ Donald
Tusk o uczestniczkach konkursu: JesteÊcie warte wszys-
tkich nagród, bo dajecie nam wszystkim nadziej´
na to, ˝e marzenia nie majà swoich barier i jeÊli na-
potykamy w ˝yciu na przeszkody, to one tak napraw-
d´ sà w nas. Bo jeÊli ma si´ takie serce, taka urod´,
takà odwag´ jak wy zaprezentowa∏yÊcie i jakà prezen-
tujecie w ˝yciu, to wtedy okazuje si´, ˝e wszystkie
marzenia mo˝na spe∏niç wbrew wszystkim okolicznoÊ-
ciom.

Na stronie Fundacji Jedyna Taka tak okreÊlono
cel I Wyborów Miss Polski na Wózku: Konkurs jest
inicjatywà spo∏ecznà, która ma wp∏ynàç na zmian´
wizerunku niepe∏nosprawnych kobiet w naszym spo-
∏e-czeƒstwie. Chcemy pokazaç pi´kne kobiety porusza-
jàce si´ na wózku jako kobiety aktywne, spe∏niajàce
si´ w ró˝nych rolach spo∏ecznych, m.in. w roli mat-
ki. Kobiety pe∏ne pasji, si∏ oraz wytrwa∏oÊci w dà˝e-
niu do realizacji w∏asnych marzeƒ. Kobiety, dla któ-
rych wózek nie przesàdza o ich atrakcyjnoÊci. Ka˝da
z nas jest JEDYNA TAKA i nie chce byç postrzegana
przez pryzmat wózka inwalidzkiego. Ten cel, dzi´ki
zaanga˝owaniu wielu ludzi zosta∏ osiàgni´ty.

      Red.

4.08.2013 roku w ciechociƒskiej muszli koncertowej mia∏y miejsce pierwsze w Polsce Wybory
Miss na Wózku. Wydarzenie to zorganizowa∏y za∏o˝ycielki Fundacji Jedyna Taka Katarzyna Wojtaszek
i Agnieszka Gidziƒska. Patronat nad konkursem objà∏ mi´dzy innymi Burmistrz Ciechocinka Leszek
Dzier˝ewicz.
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