Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Nagrody Marszałka za rok 2020-2021
LAUREACI I WYRÓŻNIENI

KATEGORIA: EDUKACJA
Nagrody otrzymują:
Piotr Olecki (Toruń) – za prowadzenie żywych lekcji historii w Muzeum HistorycznoWojskowym.
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I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Swoją działalnością wykracza poza mury liceum,
angażując młodzież w inicjatywy historyczne. Piotr Olecki współorganizuje inscenizacje
historyczne dla mieszkańców i gości Torunia, upamiętniające istotne wydarzenia
historyczne. Z jego inicjatywy uczniowie przeprowadzają tez wywiady z kombatantami czy
też spotkania wigilijne z weteranami. Piotr Olecki organizuje również prelekcje historyczne
z udziałem młodzieży.
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Astronomicznego. To jedyna w Polsce impreza edukacyjna tego typu, do 2020 roku
zorganizowano już 46 edycji seminarium. Wydarzenie angażuje setki młodych ludzi
zainteresowanych astronomią. Po awansie do konkursów wojewódzkich i seminarium
wojewódzkich autorzy dwóch najlepszych referatów z każdego województwa typowani są
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w Grudziądzu. W jury seminarium zasiadają znani astronomowie, którzy mają również
wpływ na przebieg i kształt seminariów.
Wyróżnienia otrzymują:
Ewa Fol (dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku) –
za aktywność na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin,
przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu tych osób oraz podejmowanie
ogólnopolskich działań propagujących świadomość na temat potrzeb i praw osób
z niepełnosprawnościami.
Waldemar Wąśniewski (nauczyciel historii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii
Konopnickiej w Inowrocławiu) – za inicjatywę powołania i opiekę nad nieprzerwanie
działającym od 1998 roku Klubem Europejskim KONOPA.
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–

za przygotowanie uczniów reprezentujących Zasadniczą Szkołę Budowlaną ,,BLOK”
z Torunia oraz województwo kujawsko-pomorskie w finałach Centralnego
Ogólnopolskiego Turnieju Budowlanego ,,Złota Kielnia” od 1974 do 2018 roku.
Ireneusz Zieliński (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. dra Józefa Krzymińskiego
w Inowrocławiu) – za wyróżniające kierowanie pracą szkoły ze szczególnym
uwzględnieniem kreowania postaw obywatelskich, patriotycznych i wolnościowych.
Magdalena Krajewska (nauczycielka języka polskiego w Zespole Placówek
Oświatowych w Tucznie, powiat inowrocławski) – za innowacyjne działania
edukacyjne oraz stosowanie niekonwencjonalnych metod pracy z uczniami.
Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego przy III Liceum
Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy – za całokształt działalności

i pracę całego środowiska szkolnego na rzecz popularyzacji wiedzy na temat
Bydgoszczy, Kanału Bydgoskiego oraz dróg wodnych w regionie.
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