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Nagrody otrzymują: 

Mariusz Kalkowski (radny Rady Gminy Unisław) – za działalność na rzecz 

społeczności lokalnej. Marcin Kalkowski jest inicjatorem działań służących rewitalizacji 

jednego z czterystu miejsc „Zbrodni pomorskiej 1939 roku”. Od 11 lat opiekuje się mogiłą 

zbiorową cywilnych ofiar okupanta niemieckiego w lesie w Raciniewie. Aktywizuje lokalną 

społeczność organizując co roku we wrześniu, uroczystości o charakterze patriotyczno-

religijnym. Dzięki działalności Marcina Kalkowskiego w tym miejscu organizowany jest 

powiatowy Turniej Siatkówki Plażowej, uroczystości z okazji Dnia Dziecka oraz Piknik 

Rodzinny w Raciniewie.  

 

Marek Małecki (prezes zarządu Solbet, doktor honoris causa Uniwersytetu 

Technologiczno-Przemysłowego w Bydgoszczy – dzisiejszej Politechniki Bydgoskiej) -  

za działalność społeczną i charytatywną.  Mecenas przedsięwzięć kulturalnych 

i naukowych, zaangażowany w akcje charytatywne. Marek Małecki wspiera podopiecznych 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim. Na jego pomoc mogą liczyć oddziały NSZZ 

Solidarność w Bydgoszczy, Toruniu i Solcu Kujawskim. Realizuje działania prospołeczne, 

fundując stypendia dla studentów uczelni technicznych, dotując powstawanie pomników, 

skwerów, obelisków upamiętniających Armię Krajową, św. Jana Pawła II i błogosławionego 



kard. Stefana Wyszyńskiego. Angażuje się też w niesienie pomocy ofiarom klęsk 

żywiołowych. 

 

Aleksandra Łukomska Smulska (właścicielka firmy Positive Home, przewodnicząca 

toruńskiego oddziału Europejskiej Unii Kobiet Sekcji Polskiej, jedna z Ambasadorek 

Przedsiębiorczości Kobiet w Polsce)  – za całokształt działań związanych z pracą na 

rzecz drugiego człowieka, działalność charytatywną oraz promocyjną Torunia 

i regionu kujawsko-pomorskiego. Aleksandra Łukomska Smulska jest mentorką dla 

środowisk kobiecych i biznesowych. Swoją działalnością wspiera i promuje kobiety. Na jej 

dorobek składa się współautorstwo książki „Nigdy nie poddawaj się”. Przez 10 lat 

reprezentowała przedsiębiorców Torunia we władzach Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu 

i Usług w Warszawie, równocześnie pracując w sejmowych komisjach gospodarczych. Jej 

zaangażowanie na rzecz środowisk kobiecych i przedsiębiorców docenili oraz nagrodzili 

kolejni prezydenci RP. 

 

Wyróżnienia otrzymują: 

Dominika Piotrowska (radna Rady Miasta Golubia-Dobrzynia oraz przewodnicząca 

stowarzyszenia Fabryka Kultury) - za budowanie społeczeństwa obywatelskiego 

poprzez tworzenie oddolnych inicjatyw społecznych. 

 

Kacper Wieczorkowski (regionalny koordynator Stowarzyszenia Akademia 

Samorządów Uczniowskich) – za działalność społeczną na rzecz młodzieży oraz 

aktywizowanie środowiska. 

 

Stowarzyszenie Budowy Kopca Ziemi Polaków w Kończewicach z Chełmży w powiecie 

toruńskim (inicjatorzy stworzenia miejsca – symbolu, gdzie w Murze Pamięci 

gromadzona jest, w specjalnych woreczkach i urnach, ziemia z historycznych miejsc 

walk naszych rodaków, żołnierzy wszelkich barw i formacji wojskowych) – za 

działalność na rzecz upowszechniania historii wśród młodzieży. 



 

Marianna Nowakowska (pilot wycieczek, przewodnik po Toruniu, słuchaczka 

i członek zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku) za wzbogacanie i ożywianie form 

działalności stowarzyszenia pracującego na rzecz środowiska senioralnego. 
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