Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Nagrody Marszałka za rok 2020-2021
LAUREACI I WYRÓŻNIENI
KATEGORIA: SPORT

Nagrody otrzymują:
Iga Baumgart Witan (multimedalistka olimpijska, lekkoatletka Budowlanego Klubu
Sportowego Bydgoszcz) – za wyjątkowe osiągnięcia sportowe, zdobycie dwóch medali
podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020. Zawodniczka specjalizująca się w biegu na
400 m. podczas ostatnich Igrzysk Olimpijskich zdobyła dwa medale: złoty w sztafecie
mieszanej 4 x 400 m. i srebrny w sztafecie 4 x 400 m. Jej międzynarodowa kariera rozpoczęła
się w 2007 roku. Zdobyła wiele medali, m.in. złoto podczas mistrzostw Europy (Belgrad,
2017) oraz brąz w sztafecie na mistrzostwach świata (Londyn, 2017). Iga Baumgart Witan,
mistrzyni olimpijska, stanowi wzór dla młodszych zawodników, chętnie dzieli się swoją
wiedzą i zdobytym doświadczeniem. Jest ambasadorką „Lekkoatletycznych czwartków”
w Bydgoszczy, oraz uczestniczy chętnie w innych imprezach dla dzieci i młodzieży. W 2021
została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Jolanta Ogar Hill (polska i austriacka żeglarka, olimpijka, wicemistrzyni olimpijska,
mistrzyni Europy i świata) – za szczególne osiągnięcia sportowe, zdobycie srebrnego
medalu podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020. Reprezentantka klubu UKS Wiking
Toruń wielokrotnie zdobywała medale podczas mistrzostw Europy i świata. Sukcesy 2014
roku (złoto w mistrzostwach świata) zostały nagrodzone w Austrii nagrodą „zespołu roku”.
W 2021 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio została wicemistrzynią olimpijską
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w żeglarskiej klasie 470. To piąty olimpijski medal zdobyty przez polskich żeglarzy. W 2021
została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Katarzyna Zillmann (wioślarka AZS UMK Toruń) – za wyjątkowe osiągnięcia sportowe,
zdobycie srebra podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020. Wychowanka klubu AZS
UMK Toruń na swoim koncie zgromadziła medale zdobyte mistrzostw świata (złoto
z Plowdiw 2018, srebro z Sarasoty 2017 i Ottensheim 2019) oraz Europy ( złoto z Glasgow
z 2018). Wraz z koleżankami z osady, zwyciężyła w prestiżowym plebiscycie
Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej (FISA) uzyskując tytuł najlepszej Żeńskiej Osady
2018 Roku. Na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio zdobyła srebrny medal w czwórce
podwójnej. Osadę tworzyły: Marta Wieliczko (KW Wisła Grudziądz), Agnieszka KobusZawojska (AZS-AWF Warszawa) i Maria Sajdak (AZS-AWF Kraków). W 2021 została
odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Marta Wieliczko (wioślarka Klubu Wioślarskiego Wisła Grudziądz, wicemistrzyni
olimpijska) – za szczególne osiągnięcia sportowe, zdobycie srebrnego medalu na
Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 2020. Wychowanka Klubu Wioślarskiego Wisła
Grudziądz w swoim sportowym dorobku może się pochwalić trzema medalami mistrzostw
świata: złoty w Płowdiw 2018 roku oraz dwa srebrne z Sarasoty 2017 i Ottensheim 2019.
Marta Wieliczko w osadzie z Agnieszką Kobus-Zawojską, Marią Sajdak oraz Katarzyną
Zillmann na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio wywalczyły srebrny medal. W 2018 roku
Polska osada wioślarska została uznana przez Międzynarodową Federację Wioślarską
(FISA) za najlepszą osadę na świecie w sezonie. W 2021 została odznaczona Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Helena Wiśniewska (kajakarka Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy Zawisza
Bydgoszcz Stowarzyszenie Kajakowe) - za szczególne osiągnięcia sportowe, zdobycie
brązowego medalu Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020. Wychowanka klubu CWZS
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Zawisza Bydgoszcz Stowarzyszenie Kajakowe na swoim koncie posiada medale zdobyte
podczas Polski i świata. Jej największym osiągnięciem jest wywalczenie brązu na Igrzyskach
Olimpijskich w Tokio. Helena Wiśniewska aktywnie wspomaga rozwój klubu. Stanowi wzór
dla młodszych zawodników, chętnie dzieląc się swoją wiedzą i zdobytym doświadczeniem.
W 2021 została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Karolina Karasiewicz (zawodniczka Toruńskiego Klubu Kolarskiego Pacific) – za
szczególne osiągnięcia w kolarstwie, zdobycie 6 złotych medali w mistrzostwach
Polski 2021. Karolina Karasiewicz jako piąta zawodniczka w historii kolarstwa kobiecego
wygrała w trakcie jednych mistrzostw zarówno w jeździe indywidualnej na czas, jak
i w wyścigu ze startu wspólnego. Podczas mistrzostw Polski zdobyła 6 złotych medali.
Reprezentowała Polskę na mistrzostwach świata w kolarstwie torowym w Roubaix (2021),
w kategorii elita kobiet – wyścigu drużynowym na 400 m. oraz brała udział w Lidze Mistrzów
w kolarstwie torowym na Majorce (2021 rok).

Wyróżnienia otrzymują:
Iwona Baumgart (trenerka grupy sprintu w BKS Bydgoszcz) – za wyjątkowe
osiągnięcia w szkoleniu lekkoatletów odnoszących sukcesy na najważniejszych
imprezach sportowych: dwa medale zdobyte przez córkę trenerki Igę Baumgart Witan
na Igrzyskach Olimpijskich Tokio, 2020.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Chełmno (członek Polskiego Związku Tenisa
Stołowego, Zrzeszenia Ludowego Zespołów Sportowych) – za 50- letnią działalność
trenerską i wychowawczą młodzieży podczas której zawodnicy klubu zdobywali
medale na mistrzostwach Polski i Europy.
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Jan Kensik z Grubna w powiecie chełmińskim (trener lekkoatletyki, nauczyciel,
wiceprezes MLKS Nadwiślanin Chełmno) – za całokształt 40-letniej pracy trenerskiej
i nauczycielskiej, podczas której wychował m.in. ponad 70 medalistów mistrzostw
Polski.

Andrzej Poczwardowski z Lulkowa w powiecie toruńskim (trener Klubu Sportów
i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo) - za szczególne osiągnięcia w szkoleniu
zawodników odnoszących liczne sukcesy podczas prestiżowych zawodów: Mistrzostw
Polski (2021) i Europy (2021).

Grudziądzki Klub Sportowy „Olimpia” (wielosekcyjny klub sportowy, organizator
Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego) – za organizację
najstarszego w regionie, prestiżowego wydarzenia biegowego Międzynarodowych
Biegów im. Bronisława Malinowskiego oraz promowanie aktywnego trybu życia
wśród dzieci i dorosłych.

Grzegorz Szarwiński (założyciel i prezes Gminnego Ludowego Klubu Sportowego
„Wicher” Wielgie w powiecie lipnowskim, działacz społeczny) – za całokształt
wieloletnich działań na rzecz sportowej aktywizacji dzieci i młodzieży oraz
działalność wychowawczą.

Krzysztof Szubarga z Inowrocławia (koszykarz, trener koszykówki) – za całokształt
działań na rzecz promocji koszykówki w województwie kujawsko-pomorskim, w tym
aktywne wspieranie klubu Noteć Inowrocław.
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Marian Nowakowski z Włocławka (dyrektor klubu, działacz sportowy, trener
lekkoatletyki)

- za organizację prestiżowych imprez lekkoatletycznych we

Włocławku i Toruniu.

Monika Poczwardowska z Lulkowa w powiecie toruńskim (zawodniczka Klubu
Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo w Chełmży, instruktorka sportów walki) –
za zdobycie tytułu wicemistrzyni Europy podczas 4. Mistrzostw Europy Karate
Kyokushin World Kyokushin Budokai, które odbyły się w 2021 roku w Leżajsku.

Miasto Bydgoszcz – za stworzenie sportowcom i mieszkańcom Bydgoszczy nowego
pełnowymiarowego krytego basenu olimpijskiego poprzez rewitalizację kompleksu
sportowego Astoria na cele sportowe.

Roman Konopczyński z Włocławka (trener koszykówki) - za całokształt działalności
szkoleniowej, kształtowanie aktywnej postawy wśród swoich podopiecznych oraz
propagowanie sportu i zdrowego stylu życia.

Małgorzata Czerny z Małej Nieszawki w powiecie toruńskim (kolarka szosowa) - za
zdobycie tytułu Mistrzyni Polski Masters w jeździe indywidualnej na czas
w kolarstwie szosowym, kat. K50+, które odbyły się w Parczewie w 2020 roku.

Henryk Boś (prezes Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu) – za całokształt pracy i działalności na rzecz sportu, liczne
międzynarodowe sukcesy zawodników akademickiego klubu (w tym srebrny medal
olimpijski zdobyty przez Katarzynę Zillmann).
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Opracowanie: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
14 czerwca 2021 roku
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