Nagrody Marszałka 2011
LAUREACI I WYRÓŻNIENI

KATEGORIA: GOSPODARKA
Nagrody otrzymują:
Jacek Kurkus – prezes zarządu Belma Accessories Systems Sp.z o.o. w Białych
Błotach k. Bydgoszczy
za podejmowanie przez firmę przedsięwzięć zwiększających poziom innowacyjności
i konkurencyjności regionu oraz generowanie nowych miejsc pracy. Inwestycje
w automatyzację procesów technologicznych wprowadziły innowacje do dotychczas
stosowanych metod produkcji i pozwoliły firmie na uzyskanie wyrobów o wysokiej
jakości (urządzenia grzewcze, szafy dla branży IT, meble przemysłowe).
Dzięki poczynionym inwestycjom zatrudnienie w firmie wzrosło przez 5 lat o ponad 100
procent.
Józef Mitura – prezes Banku Spółdzielczego w Brodnicy
za całokształt działalności. Założony w 1862 roku Bank Spółdzielczy
w Brodnicy jest najstarszym działającym bankiem spółdzielczym w Polsce. Przez blisko
150 lat nieprzerwanej działalności zdobył pozycję lidera w grupie banków
spółdzielczych w kraju oraz największego i najsilniejszego banku spółdzielczego na
Pomorzu i Kujawach. Instytucja opiera swoją działalność wyłącznie na polskim kapitale,
proponuje klientom nowoczesną ofertę finansową, stale poszerzaną i dostosowywaną
do aktualnych potrzeb.
Wyróżnienia otrzymują:
Halina Błażejewicz – właścicielka Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
w Wąbrzeźnie
za całokształt działalności w branżach przetwórstwa tworzyw sztucznych i produkcji
akcesoriów meblowych, szczególnie za ciągłe udoskonalanie technologii produkcyjnych.
Firma stworzyła jedną z najnowocześniejszych lakierni próżniowych w kraju, dysponuje
nowoczesną automatyczną linią lakierniczą UV. Przez 22 lata działalności na rynku
przedsiębiorstwo aktywnie przyczyniało się do ożywienia gospodarki w regionie i stało
się jednym z głównych pracodawców w gminie Wąbrzeźno. Swoje wyroby wytwarza
przede wszystkim z polskich surowców‐ich udział w produkcji to blisko 80 procent.
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Piotr Orłowski, Tadeusz Pająk - Nova Trading SA w Toruniu
za wypracowanie przez 20 lat działalności pozycji niekwestionowanego lidera na rynku
dystrybucji stali nierdzewnych w Polsce. Od kilkunastu lat firma jest jej czołowym
dystrybutorem, posiada również największe w Polsce centrum serwisowe świadczące
usługi wstępnej obróbki wyrobów hutniczych. Nova Trading SA jest laureatem wielu
prestiżowych nagród i certyfikatów, poświadczających jej wiarygodność biznesową oraz
poszanowanie dla środowiska naturalnego.
Sebastian Bugno, Tomasz Goc – Silverado Sp. z o.o.
za utworzenie miasteczka westernowego Silverado City w Bożejewiczkach koło Żnina.
To nowy produkt turystyczny w regionie, wiernie odtwarzający atmosferę prawdziwego
miasteczka z westernu. Jego twórcy wykazali się wyjątkową pomysłowością
i zaangażowaniem w prace na rzecz lokalnej społeczności. W miasteczku zorganizowali
wiele imprez dla mieszkańców, stale dbają o rozwój i ulepszenie infrastruktury tego
miejsca.
KATEGORIA: FUNDUSZE UNIJNE
Nagrody otrzymują:
Robert Mariusz Koźlikowski – prezes zarządu Grudziądzkie Poręczenia
Kredytowe Sp. z o.o.
za podejmowanie licznych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie oraz
tworzenie nowych miejsc pracy. Celem działania firmy jest wspieranie rozwoju
gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstwa poprzez ułatwienie im dostępu do
finansowania inwestycji, ich kompleksowa obsługę w tym zakresie, w tym doradztwo
i szkolenia. Dzięki dwóm realizowanym przez firmę projektom, współfinansowanym
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –
Pomorskiego, przedsiębiorstwa z regionu posiadające zdolność kredytową a nie mające
odpowiedniego zabezpieczenia, mają łatwiejszy dostęp do kredytów i pożyczek, które
mogą spożytkować na własny rozwój i zatrudnienie nowych pracowników.
Michał Pszczółkowski, Maciej Kułakowski– zespół projektu utworzenia
Exploseum – Centrum Techniki Wojenne DAG Fabryk Bromberg
oraz dr Michał F. Woźniak (dyrektor muzeum DAG Fabrik)
za stworzenie i prowadzenie Exploseum – Centrum Techniki Wojennej Dag Fabryk
Bromberg, działającego w ramach Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy. To jedna z największych atrakcji turystycznych województwa
i unikatowe miejsce w skali kraju, gdzie odtworzono klimat jednej z największych fabryk
zbrojeniowych III Rzeszy, zaspokajającej 1/5 zapotrzebowania armii niemieckiej na
froncie wschodnim. Kompleks 7 budynków wystawienniczych ma unikatową wartość
architektoniczną i historyczną, oprócz funkcji muzealnej jest wykorzystywany na
potrzeby wystaw plenerowych i happeningów.
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Wyróżnienia otrzymują:
Andrzej Pałucki – prezydent Miasta Włocławka
za wykorzystywanie funduszy unijnych dla wzrostu gospodarczego miasta, w tym za
utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i obszaru inwestycyjnego. Za jego kadencji
jako wiceprezydenta Włocławka (1998‐2002) miasto jako jedno z pierwszych w Polce
uzyskało dostęp do środków unijnych z funduszy PHARE i ISPA. Od 2006 roku Andrzej
Pałucki pełni funkcję prezydenta Włocławka. Przez cały ten czas miasto dynamicznie się
rozwija, zrealizowało już ponad 20 dużych inwestycji współfinansowanych ze środków
unijnych. Włocławek jest liderem w kraju wśród miast na prawach powiatu
w wykorzystaniu funduszy unijnych i w wydatkach ponoszonych na inwestycje
w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
KATEGORIA: ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
Nagrody otrzymują:
Maciej Jóźwicki – prezes zarządu Marwit SA w Złejwsi Wielkiej
za zaangażowanie w stworzenie i rozwój firmy Marwit SA, uznanej za lidera
i twórcę branży produkcji świeżych soków w Polsce. Równocześnie Maciej Jóźwicki
prowadził działalność rolniczą, koncentrując się na uprawie marchwi i rozwijając
uprawy pozostałych warzyw – surowców do produkcji soków. Pełni też rolę mecenasa
sportu w regionie, wspierając zawodników różnych dyscyplin, promując mało
popularne dyscypliny sportowe i zdrowy styl życia. Produkty Marwit SA zostały
wyróżnione godłem Teraz Polska.
Wyróżnienia otrzymują:
Tomasz Michalik – prezes zarządu Vitroflora Grupa Producentów Sp z o.o.
za działania konsolidujące lokalne grupy producentów zajmujących się ogrodnictwem
i stworzenie Centrum Hurtowej Dystrybucji Ogrodniczej w Trzęsaczu (powiat bydgoski).
To zespół nowoczesnych hal magazynowych oddanych do użytku w lutym 2011 roku,
gdzie rośliny segregowane, pakowane i przygotowywane do sprzedaży, z zachowaniem
ich wysokiej jakości. Obecnie Virtoflora jest liderem na polskim rynku w produkcji roślin
ozdobnych.
KATEGORIA: OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nagrody otrzymują:
Marek Tołkacz – prezes zarządu OPEC Grudziądz Sp. z o.o.
za konsekwentne wdrażanie od 2004 roku technologii spalania biomasy jako źródła
odnawialnej energii cieplnej i elektrycznej. Instalacja zbudowana w grudziądzkim OPEC
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jest największą w Polsce instalacją produkującą zieloną energię wyłącznie ze spalania
biomasy, która stanowi tam 25 procent spalanego paliwa.
Wyróżnienia otrzymują:
Grzegorz Wiśniewski – przewodniczący zarządu Okręgowego Polskiego Związku
Łowieckiego we Włocławku
za zainicjowanie i koordynację ,,Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej
w województwie kujawsko‐pomorskim”. Ta wspólna inicjatywa Polskiego Związku
Łowieckiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu i samorządu województwa. Ma na celu odtworzenie i reintrodukcję
4 gatunków zwierzyny drobnej (zająca szaraka, bażanta, kuropatwy i dzikiego królika)
na terenie województwa. Program zakłada też edukację ekologiczną dzieci i młodzieży
z terenów wiejskich, którą prowadzą myśliwi w 74 jednostkach oświatowych
w województwie.
KATEGORIA: INNOWACYJNE METODY STOSOWANE W ZAKRESIE ROZWOJU MIAST
I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Nagrody otrzymują:
Krzysztof Dąbrowski – prezes zarządu miejskich Wodociągów i Oczyszczalni
Sp. z o.o. w Grudziądzu
za szczególną dbałość w polityce firmy o ochronę środowiska naturalnego. Kierowana
przez niego spółka realizuje wiele działań, również przy udziale środków unijnych,
dzięki którym wyeliminowano lub ograniczono zanieczyszczenie wody, powietrza
i gleby, zastosowano nowoczesne technologie energo‐ i wodooszczędne. Skanalizowano
północną część Grudziądza, zmodernizowano i rozbudowano istniejącą infrastrukturę
wodociągową
w
mieście
oraz
zmodernizowano
składowisko
odpadów
w podgrudziądzkim Zakurzewie.
KATEGORIA: NAUKA, BADANIA NAUKOWE I POSTĘP TECHNICZNY
Nagrody otrzymują:
prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
za całokształt dorobku badawczego i dydaktycznego. Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
od 1994 r. pracuje na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Stworzona przez niego szkoła analityki chemicznej jest zaliczana do najsilniejszych
w świecie. Stworzył od podstaw laboratorium w Katedrze Chemii Środowiska
i Bioanalityki na Wydziale Chemii UMK, które dziś niczym nie ustępuje pod względem
wyposażenia czołowym laboratoriom zagranicznym. Aktywnie wspiera tworzenie
Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, gdzie realizuje projekt Centrum Metod
Separacyjnych i Bioanalitycznych Biosep. Ceniony dydaktyk, organizator licznych
sympozjów i konferencji o zasięgu międzynarodowym.
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dr hab. Inż. Jan Grajewski – prof. UKW, dr Magdalena Twarużek – adiunkt UKW,
mgr Anna Błajet-Kosicka – asystent UKW, Robert Kosicki – pracownik naukowo techniczny UKW
za osiągnięcia w zakresie nauk z dziedziny wpływu mikotoksyn i grzybów pleśniowych
na organizm człowieka i zwierząt. Zespół przeprowadził w ostatnich 10 latach wiele
projektów badawczych nad patogennym działaniem pleśni i mikotoksyn. Jego
członkowie są autorami wielu opracowań naukowych, organizatorami i uczestnikami
licznych konferencji z udziałem naukowców z uczelni krajowych i zagranicznych.
Wyróżnienie otrzymują:
Dr hab. inż. Dariusz Boroński – prof. nadzw. UTP, prof. dr hab. inż. Jozef Szala,
dr inż. Tomasz Marciniak, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy
za opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu do badań własności statycznych
i zmęczeniowych nanomateriałów i makroobiektów (MFS). Jego budowa wymagała
wykorzystania wielu interdyscyplinarnych dziedzin nauki (m.in. budowy i eksploatacji
maszyn, mechaniki, elektroniki, optyki). System ma zastosowanie między innymi
w badaniach materiałów konstrukcyjnych poddawanych długotrwałemu obciążeniu,
wykorzystywanych m.in. w budownictwie i transporcie.
KATEGORIA: WYDARZENIA KULTURALNE I TWÓRCZE PROJEKTY ARTYSTYCZNE
Nagrody otrzymują:
Prof. Katarzyna Popowa-Zydroń – pianistka, profesor Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy
za liczne osiągnięcia w dziedzinie sztuk muzycznych i osiągnięcia pedagogiczne. Sukcesy
jej uczniów: zwycięstwo Rafała Blechacza w Międzynarodowym Konkursie
Chopinowskim (2005), wyróżnienie w tym konkursie dla Pawła Wakarecego (2010)
i nagroda dla Michała Szymanowskiego w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym
(2010) potwierdzają najwyższą klasę pedagogiczną Katarzyny Popowej‐Zydroń.
Jest również aktywną pianistką koncertującą w kraju i za granicą.
Paweł Wakarecy – student Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie fortepianu
prof. Katarzyny Popowej-Zydroń
za wyróżnienie na prestiżowym XVI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im.
Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest to najbardziej znaczący sukces artystyczny osoby
z naszego regionu w 2010 roku.
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Wyróżnienia otrzymują:
Remigiusz Stasiak – twórca ,,Archiwum ludzi opozycji 1980-1989”
za stworzenie archiwum nagrań wspomnień 107 osób związanych z opozycją
demokratyczną regionu. Z nagrań tych powstanie film pt. ,,Ludzie tamtych dni”.
Stworzył też dokumentację fotograficzną wydarzeń historycznych, które miały miejsce
w Toruniu i w byłym województwie toruńskim w latach 1980‐1989. Ten unikalny zbiór
fotografii był wielokrotnie wykorzystywany w publikacjach dotyczących wspomnianego
okresu.
Ośrodek Chopinowski w Szafarni – instytucja kultury samorządu województwa
kujawsko-pomorskiego
za znaczące ożywienie swojej oferty kulturalnej i nawiązanie współpracy ze
środowiskiem lokalnym i partnerami międzynarodowymi. Ośrodek zdynamizował
swoją prace, zwiększając liczbę koncertów i widzów, organizując imprezy
popularyzujące muzykę. Nawiązano kontakty z Konserwatorium Muzycznym
w Pampelunie. Wizytówką ośrodka jest organizowany tam międzynarodowy konkurs
Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży, który stał się platformą
wymiany artystycznej i istotnym wydarzeniem promującym nasz region i postać
wielkiego kompozytora.
KATERGORIA: PROMOCJA WOJEWÓDZTWA
Nagrodę otrzymują:
Bronisław Radliński, Roman Nowak, Witold Kantak – załoga jachtu ,,Solanus”,
uczestnicy wyprawy ,,Morskim szlakiem Polonii 2010-2011”
jako pierwsza polska załoga i druga na świecie ekipa ,,Solanusa” przepłynęła w jednym
rejsie Przejście Północno‐Zachodnie i opłynęła Przylądek Horn. Są to dwa najtrudniejsze
i najbardziej liczące się osiągnięcia w światowym żeglarstwie morskim. Na rufie
i żaglach jachtu umieszczono herby Bydgoszczy i województwa kujawsko‐pomorskiego.
Ważnym elementem rejsu były spotkania z Polonią w każdym odwiedzanym porcie, na
których również eksponowano symbole miasta i województwa. Relacje z wyprawy
zamieszczały krajowe i zagraniczne czasopisma żeglarskie.
Wyróżnienia otrzymują:
Joanna Cieślak – szef anteny Radia Plus Toruń i Radia Plus Bydgoszcz,
Dorota Laskowska – odpowiedzialna za kreację promocji lokalnej w Radiu Plus
Torun i Radiu Plus Bydgoszcz
za całokształt działań na rzecz promocji województwa w audycjach ,,Kulturalny
Express”, ,,Trop kulturalny”, ,,Nasz Toruń” ,,Tydzień w Bydgoszczy”, ,,Toruńskie ABC”,
,,Niezła babka”, ,, 3 pytania do…”, ,, Wokół książki”, ,, Co gwiazdy mają na talerzu?”,
,,Nasza historia”, ,, Co się święci”, oraz ogólnopolską promocję regionu poprzez akcje
,,Plusy Naszych Miast” , ,,Toruń za pół ceny”, ,,Cała Polska śpiewa kolędy z Radiem Plus”
i wsparcie medialne wydarzeń organizowanych na terenie województwa kujawsko‐
pomorskiego.
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Adam Filipski – opiekun orkiestry ,,Campanella” z Cekcyna, powiat tucholski
za prowadzenie jedynej w województwie orkiestry mandolinowej. Zespół działa od
1971 roku, obecnie liczy 46 muzyków w składzie koncertowym. Swoją działalnością
artystyczną promuje nasz region, również poza granicami kraju. Muzycy często
występują w strojach ludowych, każdy występ poprzedza wstęp poświęcony regionowi,
z którego orkiestra pochodzi. ,,Campanella” jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, jej
członkowie współorganizują międzynarodowe festiwale muzyczne w Cekcynie, Tucholi
i Sępólnie Krajeńskim.
Henryk Kołcon, Piotr Pukszto – pomysłodawcy i koordynatorzy projektu
Bydgoskie Dywany Kwiatowe
za pomysł, przygotowanie i koordynację projektu stworzenia dywanów z główek
tulipanów w różnych miejscach Bydgoszczy. Powstają kompozycje o powierzchni ponad
1400 m. kw. Przedsięwzięcie, któremu towarzyszy wystawa odmian tulipanów
i kiermasz ogrodniczy, cieszy się dużym zainteresowaniem mediów, ogrodników
i florystów z całego kraju. Za jego sprawą Bydgoszcz stała się drugim w Europie po
Brukseli (dywany kwiatowe z begonii) miastem, gdzie z jednego gatunku kwiatów
powstają wzory na tak dużej powierzchni.
KATEGORIA: DZIAŁALNOŚĆ PROZDROWOTNA
Nagrody otrzymują:
Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień – kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii
Ogólnej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
za prowadzenie badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej wśród
mieszkańców województwa kujawsko‐pomorskiego. Łącznie w latach 2010‐2010
przebadano blisko 1100 osób, u 65 z nich wykryto tętniaki aorty. Zaproponowany przez
doktora Arkadiusza Jawienia program przesiewowy jest pierwszym tego typu
przedsięwzięciem w Polsce. Projekt został doceniony przez ekspertów w dziedzinie
polityki zdrowotnej – w 2010 roku redakcja ,,Pulsu medycyny” przyznała programowi
wyróżnienie ,,Złotego skalpela”.
Dr n. med. Józef Mierzwiński – ordynator Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy
za realizację kujawsko‐pomorskiego programu leczenia całkowitej głuchoty u dzieci
przy pomocy implantów ślimakowych. Oddział Otolaryngologii Dziecięcej
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy to pierwszy nie kliniczny ośrodek
w Polsce i jedyny w kraju, który zajmuje się wszczepianiem implantów ślimakowych
tylko i wyłącznie u dzieci.
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Wyróżnienie otrzymują:
Prof. nadzw. dr n. med. Aleksander Goch – kierownik Kliniki Kardiologii
i Kardiochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ
w Bydgoszczy, mjr dr n. med. Paweł Grzelakowski – ordynator Oddziału
Intensywnej Opieki Kardiologicznej, lek. med. Krzysztof Kawecki – ordynator
Oddziału Kardiologii Zachowawczej i Radioterapii, dr n. med. Maurycy Missima –
ordynator Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii (lekarze 10 Wojskowego Szpitala
Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy)
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii, zwłaszcza w
zakresie wszczepień i wymiany stymulatorów serca, wymiany defibrylatorów serca
i leczenia powaznuych schorzeń kardiologicznych: ostrych zespołów wieńcowych,
tętniaków aorty, wad wrodzonych i nabytych serca u dorosłych pacjentów.
KATEGORIA: SPORT
Nagrody otrzymują:
Adrian Zieliński – zawodnik Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego
,,Tarpan” Mrocza, członek Kadry Polski w podnoszeniu ciężarów
za zdobycie w 2010 r. trzech znaczących tytułów mistrzowskich świata i Europy do lat
20: złotego medalu Mistrzostw Świata Seniorów w Antalyi, złotego medalu
Akademickich Mistrzostw Świata w Tajchun i srebrnego medalu Mistrzostw Świata
Polski Seniorów w Opolu.
Maciej Mackiewicz – trener Klubu Uczelnianego AZS w Wyższej Szkole Gospodarki
w Bydgoszczy
za wysokie osiągnięcia wychowanków w sporcie wyczynowym i akademickim. Wyższa
Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy jako jedyna polska uczelnia zdobyła trzy tytuły
Mistrzostw Europy w wioślarstwie i jeden tytuł Mistrza Europy Uczelni Wyższych
w siatkówce kobiet. Zawodnicy klubu stratują w 35 konkurencjach Akademickich
Mistrzostw polski. W 2011 roku Klub Uczelniany AZS WSG zdobył 6 medali
drużynowych Mistrzostw Polski, w tym pięć złotych i jeden srebrny.
Wyróżnienia otrzymują:
Elżbieta Wojciechowska – zawodniczka nordic walking z Pakości
za zdobycie w 2010 roku tytułów: mistrza świata w nordic walking (Bleiburg, Austria),
międzynarodowego mistrza Polski (Złotoryja) i Pucharu Polski w Nordic Walking.
Leszek Szyszkowski – prezes Toruńskiego Klubu Kolarskiego Pacific Toruń
za całokształt działalności. Trener Kadry Narodowej Młodzieżowców w kolarstwie
szosowym, przygotowywał zawodników i ustalał skład reprezentacji Polski do
mistrzostw Europy we Włoszech, wyścigu Tour de Pologne i Mistrzostw Świata
w Kopenhadze. W trakcie ponad 20‐letniej kariery trenerskiej Leszek Szyszkowski
wychował kilkunastu medalistów mistrzostw Europy. Jego wychowankowie zajęli
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9. miejsce w sprincie drużynowym w kolarstwie torowym na igrzyskach olimpijskich
w Sydney w 2000 roku.
Jan Kensik – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Centrum
Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie, wiceprezes Miejskiego
Ludowego klubu Sportowego ,,Nadwiślanin” Chełmno
za zasługi w szkoleniu dzieci i młodzieży w sporcie kwalifikowanym.
Jego wychowankowie wielokrotnie zdobywali medale na zawodach na szczeblu
lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, często pokonując wychowanków szkół
sportowych. Organizator wielu imprez upowszechniających kulturę fizyczną i lekką
atletykę wśród mieszkańców regionu.
Miłosz Michalski – prezes Klubu Maratońskiego UMK w Toruniu
za pomysł i organizację Półmaratonu Świętych Mikołajów – największej imprezy
Kujawsko‐ Pomorskiem dla biegaczy ‐ amatorów. Zawody skupiają od 2003 roku na
trasie w Toruniu tysiące biegaczy, a grono ich uczestników systematycznie rośnie.
Podczas biegu prowadzone są aukcje i zbiórki pieniędzy na rzecz wychowanków
toruńskich domów dziecka.
Rafał Flis – członek stowarzyszenia Maraton Toruński
za pracę włożoną w organizację Półmaratonu Świętych Mikołajów, dyrektor sportowy
imprezy. Półmaraton Świętych Mikołajów to największe w regionie zawody sportowe
dla biegaczy‐amatorów. Impreza łączy ideę rywalizacji sportowej z pomocą
charytatywną – w jej trakcie prowadzone są aukcje i zbiórki dla dzieci z toruńskich
domów dziecka.
KATEGORIA: EDUKACJA
Nagrody otrzymują:
Marek Sikorski – tyflopedagog w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
Nr 1 w Bydgoszczy, twórca i prezes stowarzyszenia Vistus Supremus
za trud i poświęcenie wkładane w realizację zadań rewalidacyjnych i wychowawczych
w pracy z wychowankami ośrodka oraz sukcesy w działalności założonego przez siebie
stowarzyszenia Vistus Supremum, wpisującego się w potrzeby osób z dysfunkcją
wzroku, słuchu i innymi niepełnosprawnościami z terenu województwa i kraju.
Wyróżnienia otrzymują:
Małgorzata Bojarska – nauczyciel konsultant w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Edukacji Nauczycieli we Włocławku
za zaangażowanie w twórcze przedsięwzięcia edukacyjno‐wychowawcze, integrujące
nauczycieli, uczniów i rodziców: m.in. organizację plenerów malarskich, siedmiu edycji
narodowego Dnia Życia, oraz za działania na rzecz lokalnej społeczności: wolontariat
w Banku Informacji dla Rodzin, hospicjum we Włocławku, przygotowanie audycji
ukazujących sytuacje osób niepełnosprawnych w Radiu ,,W”, oraz wysokie wyniki
osiągane w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
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Janina Baranowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelcach
(powiat mogileński)
za pomysł i realizację projektu ,,Imię dla szkoły”, w ramach którego kierowanej przez
nią placówce nadano imię Ofiar Katynia. Realizowane przez dwa lata przedsięwzięcie
zaktywizowało całą społeczność lokalną, pozwoliło nawiązać współpracę
z absolwentami szkoły, stowarzyszeniami rodzin katyńskich i instytucjami
historycznymi z całego kraju. Projekt miał wiele walorów edukacyjnych: w jego ramach
uczniowie uczestniczyli w konkursach historycznych, zorganizowali wystawę
poświęconą ofiarom Katynia, utworzono też w szkole izbę pamięci.
Elżbieta Lipska, Elżbieta Tomaszewska, Joanna Waczyńska, Mariola Zięba,
Jerzy Karpiński, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu
za opracowanie i wdrożenie projektów edukacyjnych związanych z upowszechnianiem
kształcenia ustawicznego na terenie województwa oraz wykorzystujących nowoczesne
technologie w edukacji dorosłych (e‐learning). Koordynowane przez nich projekty
umożliwiły mieszkańcom województwa podniesienie poziomu wykształcenia poprzez
ukończenie szkół dla dorosłych i uzyskanie nowych kwalifikacji dzięki udziałowi
w kursach i szkoleniach. Realizując przedsięwzięcie wykorzystano na dużą skalę
nowoczesne metody nauczania – kształcenie na odległość.
KATEGORIA: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ DRUGIEGO
CZŁOWIEKA
Nagrody otrzymują:
Krzysztof Kranz – menedżer zespołu ,,Jokers” - Bydgoska Drużyna Rugby na
Wózkach
za podejmowanie licznych działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność
w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, prowadzenie zespołu ,,Jokers” – Bydgoska Drużyna
Rugby na Wózkach, uczestnictwo w wielu kampaniach społecznych na rzecz osób
niepełnosprawnych i aktywne wsparcie osób z niepełnosprawnościami poprzez
uświadamianie młodzieży i środowisku medycznemu skutków złamania kręgosłupa,
urazów rdzenia kręgowego i oraz ograniczeń w funkcjonowaniu społecznym, z którymi
borykają się osoby po tego typu urazach.
Ołena i Zbigniew Bożemscy – założyciele hospicjum dla dzieci ,,Nadzieja”
w Toruniu
za pracę na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci: prowadzenie fundacji ,,Daj Szansę:”
i hospicjum dla dzieci ,,Nadzieja”. Aktualnie opieką hospicjum objętych jest
37 nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin z całego województwa kujawsko‐
pomorskiego. Placówka posiada też 15‐ łóżkowy oddział pielęgnacyjno‐opiekuńczy.
Zespół hospicjum pracuje na co dzień również z rodzicami dzieci, organizuje grupy
wsparcia dla rodzin dzieci dotkniętych chorobą.
Wyróżnienia otrzymują:
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Maria Krasucka – dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły
Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku
za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie
powiatu włocławskiego: pracę dydaktyczną w szkole z dziećmi niepełnosprawnymi,
organizację akcji informujących o możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia
wśród osób niepełnosprawnych i wdrożenie projektu finansowanego z funduszy
europejskich ,,Można cos zmienić na lepsze”, w ramach którego utworzono
specjalistyczny ośrodek wraz z zakładem terapii zajęciowej ,,Bezpieczna przystań”
w Choceniu.
Andrzej Warot – społecznik, organizator wielu akcji na rzecz osób po kryzysie
psychicznym oraz niepełnosprawnych z Torunia
za skuteczne i aktywne działanie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi,
specjalistów pracujących z tymi osobami, angażujące społeczność lokalną. Jego
przedsięwzięcia często wychodzą poza region, zyskując wymiar ogólnokrajowy. Wśród
najważniejszych przedsięwzięć podejmowanych przez Andrzeja Warota należą:
organizacja świetlicy socjoterapeutycznej na 400 podopiecznych, organizacja
Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób z upośledzeniem umysłowym,
chorobami neurologicznymi i psychiatrycznymi, współudział w tworzeniu wielu
konferencji i kampanii społecznych poświęconych zdrowiu psychicznemu.
KATEGORIA: BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Nagrody otrzymują:
ks. prał. Daniel Adamowicz – dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej
za zaangażowanie w niesienie pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym
i potrzebującym. Kierowana przez niego instytucja jest jedną z najprężniej działających
organizacji pozarządowych w regionie. Zakres działalności Caritas Diecezji Toruńskiej
jest bardzo szeroki i obejmuje inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej, pomocy
socjalnej i wolontariatu. Toruński Caritas prowadzi obecnie noclegownię, łaźnię
i jadłodajnię dla osób bezdomnych, świetlice środowiskowe dla dzieci 50 rodzin
objętych problemem alkoholowym, organizuje szkolenia dla wolontariuszy zakresie
profilaktyki uzależnień, oraz wypoczynek letni dzieci i młodzieży i Festyn Rodzinny,
w którym co roku uczestniczy wielu torunian.
Wyróżnienia otrzymują:
Lidia Lach – komendant Hufca Toruń Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP
za aktywna działalność na rzecz wdrażania w życie zasad funkcjonowania
społeczeństwa obywatelskiego i zaszczepianie jej wśród młodzieży. Jej wychowankowie
z powodzeniem pełnią funkcję liderów wielu organizacjach pozarządowych rożnych
branż. Aktywnie angażuje dzieci i młodzież w przedsięwzięcia kulturalne, sportowe
i turystyczne organizowane przez ZHP. Pomysłodawczyni uczestnictwa dzieci ze
środowisk wiejskich zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem w obozach
letnich prowadzonych metodą skautową oraz w innych formach wypoczynku.
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Ryszard Abramczyk – prezes zarządu Abramczyk Sp. z o.o. z Bydgoszczy
za promowanie zdrowego stylu życia i idei zdrowego odżywiania poprzez organizację
biegu ,,Codziennie ryby, codziennie bliżej zdrowia” z Zakopanego do Gdyni, z udziałem
ultramaratończyka Andrzeja Urbaniaka.
Kazimierz Musiałowski z Smogorzewca (gmina Obrowo)
za innowacyjne działania na rzecz promocji regionu na szeroka skalę.
Jest pomysłodawcą i inicjatorem powstania w Smogorzewcu (gmina Obrowo) pierwszej
ulicy The Beatles, odsłonięcia na ulicy tablicy z nazwą oraz podobiznami członków
zespołu, organizatorem biegu ,,Cross for The Beatles”, pomysłodawcą nawiązania
partnerskiej współpracy pomiędzy województwem kujawsko‐pomorskim a miastem
Liverpool. Jego niecodzienne inicjatywy skutecznie promują region nie tylko w kraju, ale
i poza jego granicami.

Stowarzyszenie Stichting ,,Zeeland helpt Polen”, Vlissingen, Holandia
za całokształt pracy społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością, ich integrację ze
społecznością lokalną, wspieranie instytucji administracyjnych i jednostek
organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych działających na terenie województwa
kujawsko‐pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem gmin: Lisewo, Papowo
Biskupie oraz powiatów: wąbrzeskiego i chełmińskiego.
NAGRODĘ SPECJALNĄ otrzymuje:
Marek Żydowicz – założyciel i prezydent Fundacji TUMULT w Toruniu
za całokształt działań na rzecz kultury i sztuki, promujących region kujawsko‐pomorski
w świecie. Kierowana przez niego Fundacja Tumult jest organizatorem Plus Camerimage
‐ największego międzynarodowego festiwalu w Polsce, jedynego tego typu wydarzenia
na świecie poświęconego w całości sztuce tworzenia obrazu filmowego.
Od dwóch
lat festiwal odbywa się znowu w województwie kujawsko‐pomorskim.
W wydarzeniu uczestniczą znane osobistości ze świata filmu i rzesze wielbicieli kina.

Opracowanie: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
grudzień 2011
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