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Nagrody Marszałka za lata 2020-2021
LAUREACI I WYRÓŻNIENI

KATEGORIA: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ DRUGIEGO
CZŁOWIEKA

Nagrody otrzymują:
Dr Jolanta Piekarska i Wiesław Piekarski (Jeżewo, powiat świecki, działacze
społeczni, współpracownicy Fundacji dla Rodaka) – za działania na rzecz
repatriacji Polaków z Kazachstanu. Państwo Piekarscy od wielu lat działają wraz
z

Fundacją

dla

Rodaka,

przygotowując

warunki

do

powrotu

Polaków

z Kazachstanu. W 2021 roku ich praca przyczyniła się do repatriacji dwóch rodzin
z Karagandy do gminy Osie. Jolanta Piekarska jest organizatorką Festiwalu Trzech Kultur,
który promuje dialog międzynarodowy i otwartość na drugiego człowieka. Piekarscy
angażują się również w działania na rzecz seniorów, są autorami trzech poradników
skierowanych do tej grupy społecznej, prowadzą warsztaty. Pan Wiesław dodatkowo
wpiera potrzebujących w znalezieniu pracy poprzez doradztwo i przygotowanie
dokumentów.

Stowarzyszenie

„Amazonki”

(Włocławek)

–

za

realizację

projektów

oraz programów skierowanych do kobiet po mastektomii. Stowarzyszenie prowadzi
swoją działalność od ponad 26 lat, wspierając kobiety dotknięte nowotworem i ich
rodziny. Prowadzi edukację członkiń, a także ich psychiczną i fizyczną rehabilitację.
Organizuje szkolenia, warsztaty, imprezy integracyjne. W 2020 roku Stowarzyszenie
Amazonki zrealizowało zajęcia rehabilitacyjne „Z nowotworem i niepełnosprawnością,

ale aktywni”, spotkanie integracyjne dla niepełnosprawnych oraz warsztaty zdrowego
odżywiania, muzykoterapię, wyjazdy i spotkania w ramach projektu „Aktywni
i niepełnosprawni”.

Irena Muszyńska (przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszynie (powiat
włocławski, prowadząca Zespół Folklorystyczny „Kruszynioki”) – za 40 lat pracy
społecznej, prowadzenie i zaangażowanie w aktywność zespołu „Kruszynioki”
podczas imprez wojewódzkich. Zespół, którego pracę koordynuje uczestniczy w wielu
inicjatywach regionalnych, Irena Muszyńska przygotowuje także tradycyjne kujawskie
stroje. Współpracuje z samorządami gminy, powiatu i województwa. To inicjatorka
licznych wydarzeń integrujących społeczeństwo.

Wyróżnienia otrzymują:
Jadwiga Wojciechowska (prezes Fundacji Bank Żywności w Toruniu) – za
całokształt działalności związanej z założeniem i zaangażowaniem w działalność
toruńskiego oddziału Banku Żywności, współpracę z innymi organizacjami
oraz niezmienną gotowość do niesienia pomocy potrzebującym.

Stowarzyszenie Łatwo Pomagać (Wyczółkowo, powiat bydgoski)– za działalność
pomocową na rzecz chorych dzieci i dorosłych, organizowanie licznych zbiórek
pieniężnych na leczenie lub zakup sprzętów dla szpitali, przekazywanie paczek
okolicznościowych dla pacjentów placówek medycznych.

Krzysztof Głombowicz (dziennikarz, sportowiec, wiceprezes Stowarzyszenia
Sportu i Rekreacji Bydgoszcz) – za działania na rzecz środowiska osób
z niepełnosprawnościami, prowadzenie treningów oraz współpracę z instytucjami
wspierającymi osoby w trakcie rehabilitacji.
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Ks. Wenancjusz Żmuda (proboszcz parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Bydgoszczy)
– za działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami poprzez likwidację barier
architektonicznych w kościele.

Anna Duda-Nowicka (przewodnicząca Rady Rodziców w Przedszkolu Miejskim
w Kcyni, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Młode Łanki w Kcyni, powiat
nakielski) – za zaangażowanie w działania na rzecz dzieci, kcyńskiego przedszkola
i inicjatywy charytatywne.

Ks. Ryszard Jerzy Pruczkowski (proboszcz parafii pod wezwaniem Bożego Ciała
w Bydgoszczy) – za zainicjowanie i koordynację akcji krwiodawstwa „Podaruj
choremu kropelkę życia” i zaangażowanie w działalność charytatywną.

Andrzej Krygier (społecznik, wieloletni prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego Krzyża „Strażak” w Rogowie, prezes Zarządu Gminnej
Ochotniczej

Straży

Pożarnej)

–

za

wieloletnie

propagowanie

kampanii

zdrowotnych w powiecie żnińskim, a w szczególności zachęcających do oddawania
krwi.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim (powiat
bydgoski) – za prowadzenie szeregu kampanii i projektów o charakterze
społecznym, których realizacja służy osobom wykluczonym społecznie, starszym
i z niepełnosprawnościami.

Bogusława

Bobola

(kierownik

Środowiskowego

Domu

Samopomocy

w Inowrocławiu) – za oddanie, zaangażowanie i koordynację projektów na rzecz
wsparcia uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w obliczu kryzysu
pandemicznego.
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Gmina Lisewo – za zaangażowanie w działalność Zakładu Aktywności Zawodowej
w Drzonowie (powiat chełmiński).

Opracowanie: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

14 czerwca 2022 roku
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