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WOJEWÓDZTWO 
KUJAWSKO-POMORSKIE 

 
 

Nagrody Marszałka 2015 
LAUREACI I WYRÓŻNIENI 

 
 
KATEGORIA: GOSPODARKA 

 

Nagrody otrzymują: 

 

Adrian Lewandowski – prezes Zarządu Fabryki Urządzeń Wentylacyjno-

Klimatyzacyjnych KONWEKTOR sp. z o.o. z Lipna – za aktywne działania zarządu 

spółki w ramach przyjętej strategii rozwoju, czego efektem jest wzrost dochodów 

oraz wzmocnienie pozycji na rynku krajowym oraz europejskim. Dzięki aktywnej 

działalności badawczej i rozwojowej firma zwiększyła sprzedaż oraz wprowadziła na 

rynek nowe produkty: wentylatory promieniowe dla energetyki i wentylatory 

oddymiające. Spółka dokonała także zakupu nowoczesnych urządzeń i specjalistycznego 

oprogramowania. W latach 2013-2014 z powodzeniem realizowała także projekt w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

 

Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz Spółka Akcyjna – za wdrożenie w 

Urzędzie Miasta Bydgoszczy systemu zarządzania budżetem obywatelskim oraz 

wsparcie informatyczne trzeciej edycji bydgoskiego budżetu partycypacyjnego. 

Pracownicy firmy: Tomasz Winiarski, Rafał Karczewski, Dawid Partyka, Dariusz 

Wiśniewski są autorami programu „5/6” stanowiącego formę budżetu partycypacyjnego 

przy udziale informatycznego rozwiązania wspomagającego budżety obywatelskie: zet. 

WIBO (aplikacji wspierającej proces zgłaszania i wyboru propozycji do budżetu 

obywatelskiego oraz ustalania wyników głosowania). Rozwiązanie dedykowane jest dla 

instytucji administracji publicznej i wszelkich organizacji, które w swojej działalności 
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realizują proces zbierania propozycji zadań i podejmowania decyzji o ich wyborze 

metodą głosowań. 

 

Wyróżnienie otrzymują: 

 

Zygmunt Jaczkowski – były prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu – za 

pracę nad umacnianiem pozycji Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, jako 

najważniejszego reprezentanta środowiska przedsiębiorców regionu oraz udział 

w rozwoju gospodarczym regionu a także podnoszeniu jego atrakcyjności dla 

biznesu i społeczności lokalnej. 

 

Mirosław Knakowski – właściciel Drew-Kon Sp. z o.o. z Raciąża – za budowę i 

rozbudowę Zajazdu Fojutowo, jako najbardziej rozpoznawalnego obiektu 

turystyczno-hotelarskiego w Borach Tucholskich. 

 

Firma Bart sp. z o. o. ze Świecia – za rozwój działalności poprzez budowę nowej 

hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni 1.200 m², zakup nowych maszyn i 

zwiększenie zatrudnienia. 
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KATEGORIA: FUNDUSZE UNIJNE 

 

Nagrody otrzymują: 

Powiat Bydgoski – za stworzenie trasy dla rowerzystów w ramach projektu 

partnerskiego „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim 

i mieście Bydgoszcz". W ramach projektu, którego liderem był Powiat Bydgoski 

powstało około 22 km ścieżek rowerowych zlokalizowanych w Bydgoszczy oraz w 

gminach: Unisław, Dąbrowa Chełmińska, Sicienko, Koronowo. Na realizację inwestycji 

partnerzy uzyskali ponad 9,5 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nowopowstałe drogi rowerowe połączyły te 

zbudowane wcześniej przez poszczególne samorządy partnerskie. Cała trasa liczy około 

100 km. Dodatkową wartością projektu jest renowacja niezwykłej atrakcji turystycznej 

województwa - najwyższego w Europie zabytkowego mostu kolejki wąskotorowej w 

Okolu w gminie Koronowo. 

 

Gmina Miasta Toruń – za adaptację Młynów Richtera do nowych funkcji. Z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego miasto 

pozyskało ponad 35 mln złotych na realizację projektów „Centrum Nowoczesności”, 

„Toruński Inkubator Technologiczny" i „Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży", 

które powstały w odrestaurowanym kompleksie XIX-wiecznych toruńskich młynów. W 

„Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy” powstało pierwsze w regionie miejsce 

popularyzujące naukę poprzez interaktywne eksperymenty i z powodzeniem realizujące  

wydarzenia wpisujące się w nurt tzw. edukacji pozaformalnej. W ramach projektu 

„Toruński Inkubator Technologiczny”  utworzono bazę dla wdrożenia nowoczesnych 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych przeznaczoną dla małych i średnich 

przedsiębiorstw branży teleinformatycznej. „Międzynarodowe Centrum Spotkań 

Młodzieży w Toruniu" dysponuje bazą noclegową i gastronomiczną a także terenem 

rekreacyjno-sportowym.  

 

Wyróżnienie otrzymuje: 

Adriana Biniakowska - inspektor ds. Budownictwa Referatu Inwestycji i 

Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta i Gminy  w Mroczy  - za  pracę i 

działania na rzecz budowy obwodnicy miasta Mrocza. 
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KATEGORIA: ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH  

 

Nagrody otrzymują: 

 

Karol Pawlak – właściciel firmy Vitroflora (z siedzibą w Trzęsaczu w gminie 

Dobrcz) – za sukcesy prowadzące do rozwoju przedsiębiorstwa i działania na 

rzecz budowania polskiego rynku roślin ozdobnych. Będąca liderem wśród polskich 

firm ogrodniczych Vitroflora to obecnie grupa przedsiębiorstw działających w 

dziedzinie ogrodnictwa i rolnictwa, wzajemnie się wspierających i uzupełniających. 

Oparte w całości na polskim kapitale, z sukcesem konkurują z producentami z Niemiec i 

Holandii, którzy tradycyjnie panują na tym rynku.   

 

Spółdzielcze Przedsiębiorstwo EKO-ROL w Rogowie w powiecie żnińskim – za 

utrzymywaną konsekwentnie od 20 lat wysoką jakość produktów. EKO-ROL, lider 

na polskim rynku wyposażenia budynków inwentarskich, specjalizuje się w produkcji 

kompleksowego wyposażenia obór, chlewni i stajni. Stosowane przez firmę rozwiązania 

nie odbiegają od rozwiązań światowych zapewniając wysokie standardy i wysoką 

efektywność produkcji zwierzęcej.   

 

Wyróżnienia otrzymują: 

 

Anna Stępień – właścicielka ekologicznego gospodarstwa rolnego w Kiełpinie w 

powiecie tucholskim – za wysoki standard biogenicznych produktów 

żywnościowych.  

 

Mirosława Wilk – właścicielka firmy „Tradycyjne jadło” i prezes Stowarzyszenia 

Rozwoju Gminy Wielgie Przyszłość – za kultywowanie regionalnych tradycji 

kulinarnych. 
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KATEGORIA: INNOWACYJNE METODY STOSOWANE W ZAKRESIE ROZWOJU I 

PROMOCJI MIAST I OBSZARÓW WIEJSKICH 

 

Nagrodę otrzymuje:  

Zenon Różycki – prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Nieruchomościami w Grudziądzu – za realizację projektu kompleksowej 

rewitalizację starówki Grudziądza. W ramach projektu realizowanego przez 

grudziądzki MPGN zrewitalizowano 13 zaniedbanych wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych. W odnowionych gmachach zamieniono system grzewczy z piecowego na 

centralne ogrzewanie. 

 

Wyróżnienie otrzymuje:  

Zespół Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy - dyrektor Anna 

Rembowicz-Dziekciowska, zastępca dyrektora Barbara Liszkiewicz-Czyżewska, 

kierownik zespołu projektowego Przemysław Zalas,  kierownik zespołu 

infrastruktury Anna Chmielewska, projektanci Alina Brandt-Stankiewicz, Ewa 

Pietrzak, Jakub Kitajgrodzki, Łukasz Majewski, Adam Jankowski – za 

przygotowanie opracowania „Stary Fordon - rewitalizacja funkcjonalno-

przestrzenna”. 
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KATEGORIA: NAUKA, BADANIA NAUKOWE I POSTĘP TECHNICZNY 

 

Nagrodę otrzymują: 

 

Zespół Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w 

Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: dr Marcin Bober 

(UMK), dr hab. Roman Ciuryło, prof. UMK; dr Agata Cygan (UMK), prof. dr hab. 

Wojciech Gawlik (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Daniel Lisak (UMK), dr Piotr 

Masłowski (UMK), mgr Piotr Morzyński (UMK), dr Mariusz Piwiński (UMK), prof. 

dr hab. Czesław Radzewicz (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Jerzy Zachorowski, 

prof. UJ, dr hab. Michał Zawada (UMK) - za budowę Polskiego Optycznego Zegara 

Atomowego. W listopadzie 2014 roku w Krajowym Laboratorium FAMO powstał 

pierwszy w Polsce optyczny zegar atomowy. Zegar jest superdokładnym wzorcem 

częstości, którym można synchronizować najdokładniejsze zegary. Urządzenie jest 

wyrafinowanym połączeniem elektroniki, komputerów, aparatury próżniowej, laserów 

i setek elementów optycznych. Optyczne zegary atomowe to przełom w metrologii. 

 

Wyróżnienie otrzymuje: 

 

Dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. UTP (Uniwersytet Technologiczno-

Przyrodniczy) i inż. Jacek Konop (były pracownik Pojazdów Szynowych PESA SA 

HOLDING) – za opracowanie metodyki badań oraz uruchomienie na Wydziale 

Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w 

Bydgoszczy innowacyjnego laboratorium badań struktur pojazdów szynowych. 
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KATEGORIA: EDUKACJA 

 

Nagrody otrzymują: 

 

Anna Raczyńska – dziennikarz, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika 

„Edukacja i Dialog” – za wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć edukacyjnych w 

latach 2009-2015. Anna Raczyńska jest inicjatorką cyklu debat publicznych, którym 

towarzyszyły wywiady prasowe oraz publikacje tekstów analizujących procesy i 

zjawiska występujące w obszarze edukacji oraz procesie wychowania. Aktywnie 

uczestniczy w konferencjach naukowych, organizuje też spotkania w warszawskiej 

redakcji pisma „Edukacja i Dialog” z udziałem przedstawicieli środowisk edukacyjnych, 

samorządowych i naukowych województwa oraz parlamentarzystów z regionu. Dba o 

stałą obecność na łamach miesięcznika tematyki edukacyjnej dotyczącej regionu 

kujawsko-pomorskiego. 

 

Melita Szarkiewicz – wicedyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 imienia 

generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy – za całokształt pracy pedagogicznej. 

Melita Szarkiewicz jest koordynatorem wielu projektów unijnych, rządowych oraz 

samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród nich znalazły się projekty „W 

drodze do sukcesu” (2010-2011), którego celem było rozwijanie umiejętności 

matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i językowych uczniów szkoły 

podstawowej oraz „Cztery kroki” (2009-2011), którego celem było wsparcie osób 

niesłyszących w wejściu na rynek pracy. W roku 2012 kierowała pilotażem projektu 

rządowego „Cyfrowa szkoła”, którego głównym celem było rozwijanie kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych 

(TIK) w edukacji. Jest również koordynatorką projektów samorządowych „Rok 

obrzędowy na Kujawach” oraz „Tropiąc Fryderyka Chopina”. 

 

Marika Szczepanowska – pracownik Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w 

Grudziądzu – za całokształt działalności związanej z rozwijaniem oferty zajęć 

edukacyjnych. Edukacja w muzeum w Grudziądzu jest od lat nieodłącznym i ważnym 

elementem uzupełniającym wystawy stałe i czasowe. Działalność edukacyjna placówki 

koncentruje się zarówno w specjalnie przygotowanej do tego sali (wyposażonej w sprzęt 
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multimedialny, pomoce dydaktyczne i narzędzia umożliwiające poznanie różnorodnych 

technik plastycznych), jak i w salach wystawowych. Marika Szczepanowska stosuje 

niekonwencjonalne pomysły na prowadzenie zajęć oraz twórczo wykorzystuje 

otaczającą rzeczywistość. 

 

Wyróżnienia otrzymują: 

 

Lucyna Pawelska (Tuchola) – za całokształt działalności związanej z 

promowaniem wśród młodzieży z Borów Tucholskich postaw proekologicznych, 

popularyzowaniem idei transplantologii, zdrowego żywienia oraz 

propagowaniem działalności charytatywnej na rzecz chorych na raka. 

 

Waldemar Wąśniewski (Inowrocław) – za wspieranie rozwoju edukacji poprzez 

wprowadzenie autorskiego, innowacyjnego programu nauczania. 

 

Roman Wojciechowski – Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy – 

za opracowanie i wdrożenie innowacyjnego sposobu kształcenia zawodowego w 

Technikum Elektronicznym dla zawodów: technik teleinformatyk, technik 

informatyk i technik elektronik, który skutkuje bardzo wysoką zdawalnością 

egzaminów zawodowych, maturalnych i bardzo dobrym przygotowaniem 

absolwentów do pracy zawodowej. 

 

Dr Bartosz Ziemkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – za opiekę 

merytoryczną nad studenckim zespołem programistów przygotowującym 

aplikację usprawniającą proces przygotowywania oraz wstępnego 

opracowywania wyników badań statystycznych statystyki publicznej. 
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KATEGORIA: KULTURA 

 

Nagrody otrzymują: 

 

Tomasz Organek – muzyk, kompozytor, wokalista i autor tekstów – za całokształt 

działalności. Tomasz Organek jest współzałożycielem zespołu SOFA. Do 2012 roku 

wraz z grupą nagrał trzy albumu studyjne, a także otrzymał nagrodę polskiego 

przemysłu fonograficznego „Fryderyk” w kategorii Nowa Twarz Fonografii. Obecnie 

tworzy w ramach projektu Ørganek. W 2014 roku został wielokrotnie nagrodzony, m.in. 

Nagrodą Muzyczną Programu 3 Polskiego Radia im. Mateusza Święcickiego, Nagrodą 

Artystyczną Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego, Nagrodą Prezydenta Miasta 

Torunia w ramach festiwalu Toruńskie Gwiazdy w kategorii Nadzieja Roku 2014 oraz 

Płyta Roku 2014. 

 

Prof. dr hab. Janusz Stanecki – prodziekan Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji 

Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – za całokształt działalności 

artystycznej, naukowo-dydaktycznej oraz organizacyjnej w dziedzinie kultury. 

Prof. Janusz Stanecki jest pedagogiem, dyrygentem i działaczem w zakresie edukacji 

muzycznej. W 1982 roku założył Chór Collegium Medicum UMK. Zasiada w jury wielu 

krajowych i międzynarodowych konkursów chóralnych. Jest laureatem licznych nagród i 

wyróżnień w konkursach o najwyższej randze. 

 

Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu – za całokształt działalności. Toruński 

Dwór Artusa od dwudziestu lat skutecznie realizuje wizję instytucji kulturalnej, która 

jest dostępna dla wszystkich mieszkańców województwa. Do tej pory Centrum 

zorganizowało 2,5 tysiąca własnych imprez artystycznych, a także tysiąc wydarzeń 

współorganizowanych z innymi podmiotami, w których wzięło udział ponad pół miliona 

osób.  W ofercie Dworu Artusa następuje starcie tradycji z nowoczesnością, które 

podoba się zarówno młodym, jak i starszym odbiorcom. 
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Wyróżnienia otrzymują: 

 

Halina Janowska-Giłka - prezes Stowarzyszenia „Via Natura” w Tucholi – za 

organizację III. Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego 

w Brdzie wraz z warsztatami dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej oraz 

organizację wystaw poplenerowych w Bydgoszczy, Czersku, Tucholi i w Sejmie RP. 

 

Anna Sergott – adiunkt muzealny Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią 

– za całokształt pracy na rzecz popularyzacji i rozwoju kultury i historii regionu 

Krajny i Pałuk. 

 

Towarzystwo Śpiewu „Halka” przy Soda Polska CIECH w Inowrocławiu – za liczne 

osiągnięcia w trakcie dziewięćdziesięcioletniej działalności.  
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KATEGORIA: OCHRONA ZDROWIA 

 

Nagrody otrzymują:  

 

Prof. n. med. Tomasz Drewa – lekarz urolog – za aktywność i zaangażowanie na 

rzecz rozwoju urologii. Profesor Drewa, kierownik oddziału urologii ogólnej i 

onkologicznej w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu oraz Katedry Medycyny 

Regeneracyjnej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ma na swoim 

koncie wdrożenie laparoskopowych metod operacyjnego leczenia schorzeń 

onkologicznych u osób w podeszłym wieku i tak zwanych małoinwazyjnych metod 

zabiegowych w kamicy układu moczowego oraz przeprowadzenie pierwszego w naszym 

regionie zabiegu wszczepienia implantu sztucznego zwieracza cewki moczowej. 

Kierowany przez niego oddział uzyskał certyfikat Europejskiej Rady Urologii (European 

Board of Urology, EBU - ciało regulacyjne europejskiej urologii) uprawniający do 

kształcenia przyszłych urologów. Pracujący pod kierownictwem prof. Drewy zespół 

badawczy z Katedry Medycyny Regeneracyjnej CM UMK zdobył na lata 2014-2017 grant 

o wartości 33 mln zł w programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Profilaktyka i 

leczenie chorób cywilizacyjnych - Strategmed".  

 

Prof. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska – kierownik Katedry i Kliniki 

Geriatrii oraz dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-

badawczej i dydaktycznej. Pani profesor kieruje zespołami prowadzącymi badania 

naukowe m.in. na temat stresu oksydacyjnego będącego przyczyną chorób 

cywilizacyjnych, nowotworowych i neurodegeneracyjnych. Jest autorką blisko 200 prac 

naukowych, pół setki rozdziałów w monografiach oraz prac popularnonaukowych, a 

także współautorką podręczników dla uczelni medycznych. Publikuje w prestiżowych 

fachowych pismach naukowych o międzynarodowym zasięgu.   

 

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dra Wł. Biegańskiego w Grudziądzu – za 

stałe podnoszenie standardu świadczenia usług medycznych. W ubiegłym roku 

zakończono kolejny etap rozbudowy i modernizacji placówki. Najnowszym szpitalnym 

obiektem jest pięciokondygnacyjny budynek łóżkowo-ambulatoryjny na 200 łóżek, z 
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nowoczesnymi salami operacyjnymi. Wśród wyposażenia najnowszej generacji jest m. 

in. angiograf umożliwiający wykonywanie skomplikowanych operacji z jednoczesnym 

diagnozowaniem stanu pacjenta. Lecznica wdrożyła zintegrowany system zarządzania 

lekami z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji.  

 

Wyróżnienia otrzymują: 

 

Wiesława Górecka, terapeutka w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym im. Ks. 

Jerzego Popiełuszki w Toruniu – za osiągnięcia w pracy zawodowej i 

zaangażowanie w działalności na rzecz pacjentów.  

 

Wojciech Kroplewski – lekarz, dyrektor SPZOZ w Śliwicach – za realizację 

programów profilaktyki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców rejonu 

Borów Tucholskich oraz rozbudowę bazy świadczenia usług medycznych w 

gminie Śliwice.  

 

Agnieszka Szeliga – menedżer w ochronie zdrowia – za działalność w dziedzinie 

profilaktyki chorób nowotworowych wśród kobiet.  
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KATEGORIA: SPORT 

 

Nagrody otrzymują: 

 

Michał Kwiatkowski – za zdobycie tytułu mistrza świata w kolarstwie szosowym. 

W 2014 roku, podczas mistrzostw świata w hiszpańskiej Poferradzie, Michał 

Kwiatkowski zwyciężył w indywidualnym wyścigu szosowym ze startu wspólnego. 

Został tym samym pierwszym polskim zawodowym mistrzem świata w kolarstwie. 

Wcześniej ze swoją ekipą Omega Pharma-Quick Step zdobył brązowy medal w jeździe 

drużynowej na czas. 

 

Zbigniew Wiśniewski – prezes Stowarzyszenia „Rowerowa Brzoza” – za 

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie województwa. Zbigniew 

Wiśniewski jest organizatorem rajdów rowerowych i biegowych, a także imprez o 

charakterze rekreacyjnym dla rodzin, dzieci i osób dorosłych. W 2014 r. we wszystkich 

imprezach organizowanych w ramach stowarzyszenia wzięło udział około 5 tysięcy 

osób.  

 

Wyróżnienia otrzymują: 

 

Roman Dakiniewicz – trener ZWZS Zawisza Bydgoszcz – za zasługi w szkoleniu 

dzieci i młodzieży w sporcie kwalifikowanym oraz szczególne osiągnięcia 

sportowe na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. 

 

Roman Kłosowski – prezes Klubu Sportowego MKS Zryw Toruń – za krzewienie 

kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 

 

Dariusz Kocoń (Chełmno) – za całokształt 30-letniej pracy trenerskiej w tenisie 

stołowym. 

 

Ariel Nadolski – trener piłki nożnej grup młodzieżowych i juniorskich klubu 

Notecianka Pakość – za zasługi w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży. 
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KATEGORIA: OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

 

Nagrody otrzymują: 

 

Sławomir Lewandowski - scenarzysta, montażysta, filmowiec, operator – za 

przygotowanie cyklu programów ekologicznych i przyrodniczo-krajoznawczych 

dokumentujących cenne zjawiska przyrody i piękno natury Kujaw i Pomorza. 

Autor od 20 lat pracuje w TV Toruń a od 14 lat działa na antenie bydgoskie oddziału 

TVP. Jest autorem programów: „Spotkania z ekologią", „Spotkania z naturą", „Lato w 

Parkach Krajobrazowych" oraz  filmów: „Odkrywamy Parki Krajobrazowe Kujaw i 

Pomorza", „Zimorodek osobliwość faunistyczna Borów Tucholskich" czy „Ptaki Gopła". 

W swoich pracach ukazuje piękno przyrody naszego regionu, bierze także udział w 

zajęciach edukacyjnych, towarzyszy leśnikom podczas ich wypraw dokumentując cenne 

zjawiska przyrody. W swoich programach zachęca mieszkańców miast do spotkania z 

przyrodą. 

 

Daniel Pach – artysta fotograf – za utrwalanie piękna i różnorodności przyrody 

województwa kujawsko-pomorskiego na fotografiach. Daniel Pach, członek Związku 

Polskich Artystów Fotografików, wieloletni fotoreporter, niezależny twórca i 

reportażysta, laureat prestiżowych konkursów, twórca dokumentów filmowych oraz 

autor projektów artystycznych. Trzy fotografie autorstwa Daniela Pacha prezentujące 

nasz region wybrane zostały przez miesięcznik PRESS do zbioru najważniejszych 

fotografii ostatniego ćwierćwiecza w Polsce. Twórca jest autorem i współautorem wielu 

albumów ukazujących piękno przyrody Kujaw i Pomorza. Najnowsza praca to album i 

wystawa „Okiem orła” prezentujące krajobrazy Kujawsko-Pomorskiego z lotu ptaka. 

 

Wyróżnienia otrzymują: 

 

Maciej Łuczak – prezes zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wrzos” w 

Mostkach (gmina Włocławek) – za opracowanie „Programu Rozwoju i 

Modernizacji Ogrodu”, na podstawie którego w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym 

„Wrzos” w Mostkach wybudowana została zbiorcza kanalizacja sanitarna, a 
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następnie, w 2012 roku, uruchomiona pierwsza w Polsce oczyszczalnia ścieków w 

ogrodach działkowych. 

 

Dr inż. Adam Mroziński – Instytut Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii 

Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja 

Śniadeckich w Bydgoszczy – za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i 

organizacyjnej na rzecz rozwoju branży odnawialnych źródeł energii i promocji 

ochrony środowiska naturalnego.  

 

Prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski - kierownik Zakładu Filozofii Moralnej i 

Bioetyki Instytutu Filozofii na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu – za 

całokształt osiągnięć na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska. 
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KATEGORIA: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ DRUGIEGO 

CZŁOWIEKA 

 

Nagrody otrzymują: 

 

Waldemar Dąbrowski – prezes Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji 

„Mateusz” – za skuteczną resocjalizację byłych skazanych i osób uzależnionych od 

alkoholu i/lub narkotyków po odbytych terapiach. Waldemar Dąbrowski jest 

założycielem Ośrodka Readaptacyjnego „Mateusz” w Toruniu, jedynej tego rodzaju 

placówki w Polsce. W ciągu pięciu lat funkcjonowania udzieliła pomocy ponad 80 

podopiecznym.  

 

Teresa Majewska – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kurowie (gmina 

Baruchowo, powiat włocławski) – za całokształt działalności instytucjonalnej 

pomocy społecznej. Teresa Majewska pełni funkcję dyrektor DPS od 1997 r. Wówczas, 

dzięki trafnej diagnozie społecznej dotyczącej zapotrzebowania na kompleksowe 

stacjonarne usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób psychicznie chorych na 

terenie ówczesnego województwa włocławskiego, doprowadziła do rozbudowany i  

przekształcenia Środowiskowego Domu Samopomocy w DPS dla Osób Przewlekle 

Psychicznie Chorych.  

 

Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie Pomorskim – za 

pracę duszpasterską prowadzoną w zakładach opiekuńczo-leczniczych, 

opiekuńczo-wychowawczych i oświatowo-wychowawczych. Siostry kontynuują 

wskazanie założycielki, bł. Matki Marii Karłowskiej, „Miłość wymaga czynu”, angażując 

się w posługę Kościoła katolickiego przez pracę katechetyczną i parafialną. 

Zgromadzenie w szczególny sposób pomaga samotnym matkom i dziewczętom 

specjalnej troski. Ich pracy przyświecają wrażliwość na cierpienie i szacunek dla 

godności ludzkiej. 
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Wyróżnienia otrzymują: 

 

Ks. Jacek Dziel – proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Markowicach (gmina 

Strzelno) – za utworzenie Spółdzielni Socjalnej NAZARET, której 75% 

pracowników stanowią osoby uzależnione od narkotyków i/lub alkoholu po 

odbytej terapii. 

 

Grzegorz Kaczmarek – kierownik Klubu „Kopernik” Kujawskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Inowrocławiu – za działalność społeczną w ramach akcji 

dobroczynnych: „Mikołajki” dla dzieci w szpitalu w Inowrocławiu, „Chleba naszego 

dzieciom”, a także utworzenie Społecznego Komitetu Akcja Dobroczynna „Dać 

Dzieciom Radość”. 

 

Robert Olkowski (Toruń) – za działalność charytatywną na rzecz osób 

niepełnosprawnych, seniorów i dzieci w trudnej sytuacji materialno-bytowej. 

 

Dorota Rybarczyk (Toruń) – za zainicjowanie w 2009 r. akcji „Piękno mimo 

wszystko” obejmującej bezpłatną opiekę kosmetyczną w salonie „Upiększarnia” 

dla osób dotkniętych chorobą nowotworową  

 

Fundacja Nowe Pokolenie w Hołdzie Janowi Pawłowi II (Bydgoszcz) – za 

przygotowanie IX Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc, największego w 

Polsce charytatywnego, cyklicznego, interdyscyplinarnego wydarzenia 

artystyczno-kulturalnego, organizowanego w Bydgoszczy od 2006 r. 
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KATEGORIA BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 

 

Nagrody otrzymują: 

Młodzieżowa Rada Miejska Inowrocławia – za zaangażowanie w życie społeczne 

Inowrocławia. Młodzieżowa Rada Miejska Inowrocławia aktywnie współpracuje z 

samorządami uczniowskimi inowrocławskich szkół ponadgimnazjalnych. Poprzez 

organizację imprez o charakterze sportowym, kulturalnym i charytatywnym, zapewnia 

możliwość uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio 

wpływających na sposób i jakość jej życia. 

 

Redakcja Tygodnika „Czas Chełmna” – za organizację wydarzeń służących 

rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. W ostatnich latach na łamach „Czasu 

Chełmna” inicjowano i propagowano liczne wydarzenia przyczyniające się do budowy i 

umacniania lokalnego społeczeństwa obywatelskiego. Są to między innymi: organizacja 

obchodów Dnia Flagi w Chełmnie, zainicjowanie i doprowadzenie do realizacji I edycji 

budżetu obywatelskiego miasta Chełmna, coroczne wybory Człowieka Roku w powiecie 

chełmińskim, organizowanie zbiórek charytatywnych „Szlachetna paczka”, organizacja 

konkursu pt. „Szkoła z energią” dla szkół ponadgimnazjalnych w  powiecie chełmińskim, 

organizacja dwóch debat publicznych z kandydatami na burmistrza Chełmna oraz 

zainicjowanie pierwszej debaty na temat kultury w mieście Chełmno.  

 

Wyróżnienia otrzymują: 

Grzegorz Charzewski (Bobrowniki) – za realizację projektu „Bobrowniki wczoraj i 

dziś”. 

 

Janusz Iwański –Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno–Oświatowe „Edukacja i 

Przyszłość” w Brąchnówku (gmina Chełmża, powiat toruński) – za całokształt 

pracy na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w gminie Chełmża. 

 

Jolanta Osińska – opiekun Młodzieżowej Rady Gminy Płużnica w latach 2012-2014 

– za całokształt pracy na rzecz edukacji obywatelskiej wśród płużnickiej 

młodzieży. 
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KATEGORIA: PROMOCJA WOJEWÓDZTWA  

 

Nagrody otrzymują: 

 

Joanna Górska i Rafał Góralski – twórcy Galerii RUSZ – za inspirowanie i 

skłanianie do refleksji w codziennym życiu poprzez prezentowanie sztuki 

społecznie wrażliwej i zaangażowanej w rzeczywistość. Galeria RUSZ istnieje od 15 

lat. Jej twórcy są autorami najdłużej realizowanego projektu billboardowej galerii 

ulicznej. To zarówna grupa artystyczna, jak i miejsce eksponowania prac. Artyści 

przenoszą sztukę na ulicę, by umożliwić obcowanie z nią szerokiej publiczności.  

 

Urszula Guźlecka-Rogozińska – dziennikarka Telewizji Polskiej – za realizację 

złożonego z 30 odcinków cyklu filmowego pt. „Skarby prowincji”. Urszula Guźlecka-

Rogozińska od wielu lat zajmuje się prezentacją na antenie regionalnej i ogólnopolskiej 

Telewizji Polskiej wybitnych postaci ze świata kultury, a także festiwali, konkursów, 

muzycznych spektakli i wystaw mających miejsce w naszym regionie. W programie 

„Skarby prowincji” zaprezentowała blisko 100 zabytkowych kościołów województwa 

kujawsko-pomorskiego.  

 

Wyróżnienia otrzymują: 

 

Henryk Giza – za stworzenie Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich  

„Probaltica” w Toruniu, na którym prezentowany jest dorobek kulturalny państw 

położonych nad Morzem Bałtyckim.  

 

Tomasz Izajasz – nauczyciel, kustosz Muzeum Kanału Bydgoskiego – za kreowanie 

wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego w oparciu o promocję 

śródlądowych dróg wodnych, żeglugi śródlądowej, turystyki wodnej i historii 

szlaków wodnych naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem Bydgoskiego 

Węzła Wodnego i Międzynarodowej Drogi Wodnej E70. 
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dr hab. Aleksander Jankowski, prof. UKW – za promocję zabytków sztuki i historii 

kultury na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w publikacjach 

naukowych. 
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KATEGORIA: CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI 

 

Nagrody otrzymują: 

 

Ksiądz Biskup Andrzej Suski, Biskup Toruński – za całokształt pracy 

duszpasterskiej i dorobku naukowego. Ksiądz biskup Andrzej Suski jest doktorem 

teologii i wybitnym biblistą. Jest pierwszym Biskupem Ordynariuszem Diecezji 

Toruńskiej, utworzonej przez Jana Pawła II w 1991 roku. Zaangażowany w rozwój 

Torunia i regionu oraz tworzenie i wspieranie instytucji działających na rzecz drugiego 

człowieka. Odznaczony między innymi Missio Reconciliationis (Misja Pojednania), 

nadawanej osobom działającym na rzecz porozumienia między narodami i 

przedstawicielami różnych kultur i środowisk.  W 2015 roku obchodzi jubileusz 50-lecia 

kapłaństwa. Cieszy się zaufaniem duchowieństwa oraz miłością i szacunkiem 

mieszkańców diecezji. 

 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy – za całokształt działań na polu edukacji i kultury 

w czterdziestym, jubileuszowym roku funkcjonowania instytucji. Pałac Młodzieży 

jest największym w województwie ośrodkiem oświatowo-wychowawczym, należącym 

do grupy placówek wychowania pozaszkolnego. Organem prowadzącym jest Miasto 

Bydgoszcz. Ze stałych zajęć korzysta rocznie ponad 4 tysiące uczestników. Placówka 

oferuje w ciągu roku ponad 130 form zajęć, w około 300 grupach. Z okazjonalnych 

przedsięwzięć, które organizuje Pałac Młodzieży korzysta rocznie kilkadziesiąt tysięcy 

osób z kraju i zagranicy. Placówka organizuje koncerty, spektakle, przedstawienia, także 

w formie wyjazdowej, o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. 
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WYRÓŻNIENIA SPECJALNE OTRZYMUJĄ: 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – za wybudowanie przebiegającej 

przez województwo kujawsko-pomorskie autostrady A1. Infrastruktura drogowa to 

krwiobieg  gospodarki regionu. Bliskość autostrady to między innymi szansa na 

zainteresowanie naszym regionem kolejnych inwestorów. Dlatego zrealizowana przez 

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych  i Autostrad budowa autostrady A1 to jedna z 

najistotniejszych dla naszego regionu inwestycji. Zyskaliśmy liczącą blisko 300 

kilometrów trasę ekspresową, która poprawiła komfort podróżowania oraz otworzyła 

nowe możliwości rozwoju. 

 

PKP Polskie Linie Kolejowe SA – za szczególne osiągnięcia w unowocześnianiu 

sieci kolejowej województwa kujawsko-pomorskiego. W latach 2012-2015 PKP PLK 

zrealizowały na terenie województwa kujawsko-pomorskiego inwestycje warte ponad 

miliard złotych. Sztandarowym projektem jest zrewitalizowana trasa między Toruniem 

a Bydgoszczą, dzięki której pasażerowie przemieszczają się między stolicami 

województwa w około 40 minut. Efektem zrealizowanych przez PKP PKL inwestycji jest 

fakt, że dziś podróżujemy między Bydgoszczą a Gdańskiem z prędkością 160 km/h. 

Skrócił się także przejazd koleją między Grudziądzem a Chełmżą. Jeszcze w tym roku po 

nowych torach pojedziemy z Torunia do Inowrocławia.  

 


