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LAUREACI I WYRÓŻNIENI

KATEGORIA: PROMOCJA WOJEWÓDZTWA

Nagrody otrzymują:
Anna i Jan Iwanowscy (Strzelce Dolne, powiat bydgoski, sadownicy, właściciele
Gospodarstwa Agroturystycznego Śliwkowy Sad, działacze społeczni, inicjatorzy
utworzenia Stowarzyszenia Strzelecka Dolina) – za coroczną organizację „Święta
Śliwki”,

które

odgrywa

znaczącą

rolę

w

promocji

województwa

oraz

za reprezentowanie regionu i kraju na międzynarodowych festiwalach i targach.
Państwo Iwanowscy swoimi działaniami dbają o kultywowanie tradycyjnej kuchni
regionalnej, odnowili dawny sposób smażenia powideł śliwkowych. Podczas Święta
Śliwki propagują ekologiczne, pozbawione chemicznych dodatków, regionalne wyroby.
Wydarzenie przyczynia się do integracji lokalnych wspólnot. Ponadto Iwanowscy
otaczają wsparciem potrzebujących, aktualnie pomagają rodzinom z Ukrainy.

Ośrodek Chopinowski w Szafarni (powiat golubsko-dobrzyński) – za promocję
województwa kujawsko-pomorskiego w Polsce i na arenie międzynarodowej
poprzez realizację cyklu „Wakacje z Chopinem”. Letnie recitale odbywają się
corocznie od 2014 roku. Na szafarskiej scenie wystąpili najwięksi krajowi i światowi
pianiści. „Wakacje z Chopinem” pozwalają obcować z najwyższą sztuką. Cykl zwiększa
dostępność do interesującej oferty kulturalnej w okresie wakacyjnym, zachęcając do
odwiedzenia Szafarni mieszkańców regionu oraz polskich i zagranicznych turystów.

Karola Skowrońska (przewodnicząca zarządu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy
Polskiej)

–

za

popularyzację

historycznych

tradycji

kawaleryjskich

w województwie poprzez organizację Zjazdów Kawalerzystów w Grudziądzu
od 1989 roku. Karola Skowrońska podejmowanymi działaniami utrwala tożsamość
kawaleryjską Grudziądza i regionu, organizuje widowiskowe zjazdy kawalerzystów,
budując lokalną świadomość kulturową i historyczną. Organizowane wydarzenia
przyciągają do naszego regionu miłośników jeździectwa i militariów z całej Polski.

Przedsiębiorstwo Społeczne Górnicza Wioska Spółka z o.o. (Piła, powiat tucholski)
–

za

upowszechnianie

dziedzictwa

historycznego,

kulturowego

i kulinarnego regionu poprzez prowadzenie oraz rozwój wioski tematycznej,
będącej rekonstrukcją jedynego w Polsce górniczego szybu pionowego.
Rekonstrukcja powstała z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych, takich
jak modelowanie 3D czy digitalizacja obiektów zabytkowych, dzięki czemu jest
przykładem innowacyjnego, interaktywnego podejścia do edukacji i przekazywania
turystom wiedzy o regionie. Górnicza Wioska aktywizuje gospodarczo mieszkańców
w branży turystycznej.

Adam Kozłowski (inicjator i kustosz Regionalnej Izby Historii i Tradycji
w Łysomicach, powiat toruński) – za działania prowadzące do powstania
Regionalnej Izby Historii i Tradycji, propagowanie historii ziemi chełmińskiej
i promocję województwa. Adam Kozłowski jest pasjonatem kolekcjonowania
eksponatów z kultury ludowej o walorach zabytkowych. Przedmioty, które zgromadził,
a także jego zaangażowanie i determinacja doprowadziły do założeniem miejsca
kształtującego świadomość regionalną mieszkańców gminy Łysomice, a także turystów z
regionu. Pan Kozłowski nie tylko zbiera elementy wystawy, ale również sam
przeprowadza ich konserwację.

Wyróżnienia otrzymują:
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Przemysław Kozłowski (artysta, rzeźbiarz, Słupowo, powiat bydgoski) – za
tworzenie

wyjątkowych

dzieł

z

zapałek,

w

tym

największej

szopki

bożonarodzeniowej, która trafiła do Watykanu.

Bractwo Czarnej Wody (Osie, powiat świecki) – za 20 lat upowszechniania
krajoznawstwa

i

turystyki,

promowanie

walorów

Wdeckiego

Parku

Krajobrazowego, Kociewia, Borów Tucholskich poprzez prowadzenie licznych
imprez oraz wytyczanie nowych szlaków turystycznych.

Dr hab. Joanna Marszałek-Kawa (prof. UMK) – za promowanie województwa
poprzez prowadzenie działalności naukowej i organizację wydarzeń takich jak
między innymi Międzynarodowy Kongres Azjatycki.

Radio HIT Sp. z o.o., Katarzyna i Wiesław Rafalscy (Włocławek) – za realizowanie
misji informacyjnej, poszerzanie grona słuchaczy od 25 lat.

Czesław Błocki (kapitan żeglugi śródlądowej, Toruń) – za całokształt działalności
polegającej na promowaniu rewitalizacji dróg wodnych w województwie
kujawsko-pomorskim poprzez edukację, działania gospodarcze i realizację
projektów turystycznych.

Opracowanie: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
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