
Laureaci Nagród Prezydenta Miasta Torunia  

 za rok 2019  lub całokształt działalności: 

 

Kategoria: postawa obywatelska lub ofiarność 

 

Anna Zielińska jest prezesem Fundacji Archipelag Inicjatyw w Toruniu, która od 2017 roku prowadzi 

tzw. Kamienicę Inicjatyw (www.kamienica-inicjatyw.pl). Jest to miejsce integrujące toruńskich 

seniorów oraz rodziny wielodzietne, które wykorzystuje potencjał obu tych grup społecznych dla 

budowania relacji i więzi międzypokoleniowych. Placówka mieszcząca się przy ul. Kopernika  22 

promuje zdrowie, zwiększa dostęp swoich podopiecznych do informacji, wspiera ich aktywność 

kulturalną i wolontariacką. Projekty Kamienicy Inicjatyw to m.in. Akademia Języka Angielskiego, 

Punkty Informacji Dużych Rodzin i Informacji Senioralnej, Momo Klub Mam, Dni Zakochanych w 

Rodzinie, Kawiarenka Senioralna i Bank Czasu. 

 

Kategoria: człowiek sportu 

 

Alicja Śliwicka to utalentowana szachistka Uczniowskiego Klubu Sportowego OPP w Toruniu. W 

2019 r. podczas Mistrzostw Europy Juniorów w Bratysławie na Słowacji została mistrzynią Europy w 

szachach klasycznych w kategorii dziewcząt do lat 18. Sukcesy szachowe zaczęła odnosić w bardzo 

młodym wieku. Jest jedną z najzdolniejszych polskich szachistek. Na swoim koncie ma m.in. 

wicemistrzostwo świata juniorów w szachach szybkich, mistrzostwo Europy juniorek do lat 10, 

brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Europy Juniorek, wywalczony w 2019 r. w czeskich 

Pardubicach. Jest także wielokrotną mistrzynią Polski w kategoriach młodzieżowych. W 2019 roku 

została powołana do ścisłej reprezentacji Polski kobiet w szachach. 

 

Kategoria: wydarzenie sportowe 

 

Zespół - Marian Gęsicki, Leokadia Siołkowska i Rajmund Jagodziński to organizatorzy 41. 

Memoriału im. Grzegorza Duneckiego – imprezy upamiętniającej znanego lekkoatletę, znakomitego 

przed laty sprintera i trenera toruńskiego Pomorzanina. Podczas memoriału rozegranego w Toruniu w 

2019 roku na Stadionie Miejskim im. Grzegorza Duneckiego rywalizowało ponad 200 zawodników z 

całej Polski, w tym reprezentanci klubów z naszego regionu. Główną konkurencją był trójbój 

sprinterski mężczyzn, w skład którego weszły biegi na 60, 100 i 200 metrów. Rozegrane zostały 

również: dwubój sprinterski, biegi na dystansach 300, 600, 1000 oraz 1500 metrów, a także biegi 



przez płotki, rzut dyskiem, rzut młotem, rzut oszczepem oraz skok wzwyż i skok w dal. Memoriał 

wpisał się na trwałe w historię miasta Torunia, historię lekkoatletyki toruńskiej i całego regionu. 

Kategoria: człowiek kultury 

 

Kamil Czeszel ma 30 lat. Urodził się z mózgowym porażeniem dziecięcym kończyn dolnych. Od 

dziecka przejawiał talent muzyczny, który kształcił sam, ale i pod kierunkiem profesjonalnych 

nauczycieli. Występował w toruńskich klubach, na imprezach okolicznościowych i charytatywnych, a 

także na ulicach Torunia. Od 2007 roku był przez kilka lat pod artystyczną opieką Wojewódzkiego 

Ośrodka Animacji Kultury. Jego muzyczną karierę wspierało też miasto – w latach 2011, 2012 i 2013 

był stypendystą Prezydenta Miasta Torunia. Jest laureatem wielu festiwali i przeglądów piosenek 

m.in.: Festiwalu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Grudziądzu (2009), Grand Prix 

Ogólnopolskiego Festiwalu Wokalnego w Chrzanowie (2010) i Krajeńskiego Festiwalu Piosenki w 

Sępólnie Krajeńskim (2010). W 2014 roku zdobył Grand Prix Impresji Artystycznych - XVIII 

Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej w Ciechocinku. Zajął 3. miejsce w 8. edycji 

programu „Mam talent", zdobył też wyróżnienie w „Szansie na sukces". W 2019 r. wygrał dziką kartę 

do konkursu „Debiutów, na organizowanym w roku 2020 Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, którą 

doskonale wykorzystał. Wygrał Debiuty 57. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. 

Jednogłośną decyzją festiwalowego jury otrzymał Nagrodę im. Anny Jantar za poruszające wykonanie 

piosenki „Burze”. 

 

Kategoria: ochrona zdrowia 

 

Dr n. med. Anna Maria Oleksiejuk jest stomatologiem dziecięcym. Pracuje w Regionalnym 

Centrum Stomatologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Jest wojewódzkim 

konsultantem w dziedzinie stomatologii dziecięcej. Poza praktyką edukuje najmłodszych w dziedzinie 

zdrowia jamy ustnej. Wykorzystuje do tego bajki, które sama pisze. W ten sposób jest w stanie 

skutecznie dotrzeć do małych pacjentów i przekonać ich do dbania o stan uzębienia. Efektem jej badań 

i współpracy z toruńskimi nauczycielami wychowania przedszkolnego jest podręcznik pt. „Zdrowym 

być”, który jest pomocą naukową w zajęciach o tematyce zdrowotnej.Za zaangażowanie w walkę ze 

strachem przed wizytą u dentysty otrzymała II miejsce w plebiscycie Nowości Złoty Stetoskop 2017.  

 

Kategoria: ochrona środowiska naturalnego 

 

Daniel Pach to znany toruński artysta fotografik, freelancer, fotoreporter, niezależny dokumentalista, 

realizator szeregu projektów fotograficznych w kraju i za granicą. Jest autorem i współautorem wielu 

publikacji i albumów, m.in. Kujawsko-Pomorskie Okiem Orła, Dzikie Kujawsko-Pomorskie, 

Toruńskie Orbity oraz Drzwi do krajobrazu. Laureat wielu prestiżowych konkursów, m.in. Grand 



Press Photo, BZWBK Press Foto oraz Przeglądu Polskiej Fotografii Prasowej. Album fotograficzny 

„Drzwi do krajobrazu. Parki krajobrazowe województwa kujawsko-pomorskiego.” z jego zdjęciami 

został laureatem Nagrody Magellana 2021 w kategorii album dla najlepszych publikacji 

turystycznych. Na co dzień zajmuje się fotografią przyrodniczą i lotniczą, pokazuje piękno 

krajobrazów Torunia i regionu, a także ginącą kulturę i obyczaje. Trzy fotografie jego autorstwa 

zostały wybrane przez miesięcznik „Press” do zbioru najważniejszych fotografii ostatniego 

ćwierćwiecza w Polsce 

 

Kategoria: nauka 

 

Zespół naukowczyń - dr hab. Magdalena Kunert-Bajraszewska oraz mgr Carole Roskowiński z 

Centrum Astronomii UMK znalazły się w międzynarodowym zespole astronomów, który opublikował 

właśnie nowe mapy nieba, ukazujące setki tysięcy nieznanych dotąd galaktyk. Dzięki wykorzystaniu 

technik współczesnej radioastronomii o niespotykanej dotychczas czułości możliwe stało się zbadanie 

niedostępnych dla instrumentów optycznych procesów zachodzących we wszechświecie. Dane z 

pierwszej fazy nowego, wielkiego radiowego przeglądu nieba LOFAR, który objął czwartą część 

północnej półkuli niebieskiej, zostały opublikowane przez zespół złożony z ponad 200 astronomów z 

18 krajów. Powstałe na tej podstawie mapy nieba radiowego ukazują setki tysięcy dotychczas 

nieznanych galaktyk, rzucając nowe światło na wiele problemów współczesnej astrofizyki, takich jak 

m.in. fizyka czarnych dziur czy ewolucja gromad galaktyk. Badania toruńskiego zespołu są 

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. 

 

Kategoria: przedsiębiorczość i ekonomia społeczna 

 

Zygmunt Sumiński, mistrz fotografii, właściciel jednego z najstarszych i najpopularniejszych 

Zakładów Fotograficznych w Toruniu, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 31. Z jego usług 

torunianie korzystają już niemal 40 lat. Po zdaniu egzaminu mistrzowskiego w 1966 r. całe swoje 

życie zawodowe związał z fotografią. Fachowo wykonane i obrobione przez niego zdjęcia znajdują się 

w wielu dokumentach, legitymacjach, albumach i na ścianach domów mieszkańców Torunia. Mimo 

upływu lat i rozwoju nowych technologii, zakład Zygmunta Sumińskiego nadal cieszy się niesłabnącą 

popularnością wśród klientów 

 

Kategoria: promocja miasta 

 

Zespół - Łukasz Kaźmierczak, śp. Paweł Słupski i Adrian Drzycimski to organizatorzy DroneTech 

World Meeting - wydarzenia cyklicznego, które odbywa się w Toruniu od 2016 r. Jest to 

międzynarodowe spotkanie naukowców, biznesmenów i pasjonatów wszystkiego, co związane jest z 



nowoczesnymi technologiami bezzałogowymi. Przedsięwzięcie ma wymiar edukacyjny, biznesowy 

oraz rekreacyjny. Uczestnicy mają okazję obejrzeć i wypróbować działanie nowego sprzętu z tej 

branży, a przede wszystkim spotkać się ze sobą, podyskutować i wymienić doświadczenia dotyczące 

zastosowań dronów we współczesnym życiu. Jeden z twórców DroneTech World Meeting, Paweł 

Słupski, przegrał niedawno walkę z chorobą (nagrodę odebrał w jego imieniu brat - Michał Słupski). 

 

Marcin Karasiński to nie tylko twórca i dyrektor Festiwalu Wisły, który od 2017 roku stał się 

jednym z najważniejszych toruńskich wydarzeń letnich, przyciągającym do miasta tysiące turystów. 

Laureat nagrody działał również w Społecznym Komitecie Obchodów Roku Rzeki Wisły, który 

doprowadził do ogłoszenia przez Sejm RP roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły. Był dyrektorem 

organizacyjnym XX Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii w Toruniu w 2018 r. Jest także 

pomysłodawcą Toruńskiego Forum Wiślanego (wspólnie z Aleksandrem Zmuda-Trzebiatowskim), 

przywrócenia plaży nad Wisłą, autorem koncepcji szlaku Camino de Vistula, Flisu św. Jakuba oraz 

autorem koncepcji budowy repliki średniowiecznego statku rzecznego - nasuty Copernicus. 

Współautor (razem z Ryszardem Stachowiakiem i Jackiem Kiełpińskim) albumu "Toruń i Wisła" oraz 

wystawy pod tą samą nazwą. 

 

Kategoria: turystyka 

 

Nadzieja Hajduczenia to jedna z najbardziej znanych przewodniczek turystycznych po Toruniu. Z 

urodzenia olsztynianka, skończyła studium medyczne i pracowała jako pielęgniarka w Białej 

Podlaskiej. Nie miała jednak przekonania do tego zawodu, chciała spróbować swoich sił w innej 

profesji – została przewodniczką turystyczną. Miłośniczka architektury i sztuki, słynie z niezrównanej 

wiedzy, poczucia humoru i umiejętności zainteresowania turystów pokazywanymi zabytkami i 

miejscami. Oprowadza głównie wycieczki niemieckie, ale zna również rosyjski i ukraiński, dlatego 

dba o to, aby w Toruniu dobrze czuły się również grupy turystów ze Wschodu. Nadzieja Hajduczenia 

jest również nauczycielką języka niemieckiego i religii w IV LO. 

 

Kategoria: ochrona dziedzictwa narodowego 

 

Ksiądz Michał Walukiewicz w 2015 r. objął parafię ewangelicko-augsburską po emerytowanym 

księdzu Jerzym Molinie. Pilotował prace budowlano-konserwatorskie w kościele p.w. św. Szczepana, 

który należy od 1945 roku do parafii ewangelicko-augsburskiej. Remont, realizowany w ramach 

partnerskiego z miastem projektu „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa 

kulturowego UNESCO”, rozpoczął się w 2016 roku i trwał do końca 2018 roku. W świątyni 

wymienione zostało m.in. pokrycie dachu oraz wieży, rynny, elementy wykończeniowe i ozdobne, 

odtworzono także okna szczelinowe. Konserwacji poddane zostały kamienne detale, konstrukcja 



dachu wieży okrągłej i wieży z dzwonami. Prace remontowe przeprowadzono także na znajdujących 

się tam stalowych schodach. Nowy blask zyskały również witraże w nawie głównej. Wartość zadania 

wyniosła ponad 3 mln zł 

 

 za rok 2020  lub całokształt działalności: 

 

Kategoria: ochrona zdrowia 

 

Zespół w składzie: Halina Zejfer, Jolanta Karczewska, Justyna Konwińska to pracownice Działu 

Higieny i Epidemiologii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu. Zespół na co dzień 

zapewnia bezpieczeństwo epidemiologiczne zarówno pacjentom, jak i personelowi szpitala. Czas 

pandemii był dla działu prawdziwą próbą. W najtrudniejszym okresie panie pracowały do późnych 

godzin nocnych, aby wdrożyć i nadzorować działania zapobiegające powstawaniu i rozprzestrzenianiu 

się ognisk zakażenia wirusem Sars-CoV-2. Dział współpracował także z Urzędem Miasta, wojewodą i 

sanepidem. 

 

Ewa Nowak-Wąsicka i Jolanta Karulska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Toruniu. Ewa Nowak-Wąsicka jest dyrektorką placówki, a Jolanta Karulska jej zastępcą. W obliczu 

nowego kryzysu epidemiologicznego związanego z pandemią SARS-CoV-2 obie panie sprawnie 

zreorganizowały pracę podległego zespołu pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej w Toruniu. Zaangażowanie kierownictwa i charyzmatyczna praca całego zespołu 

przyczyniła się do ograniczenia skali zagrożenia epidemiologicznego oraz zwiększenia poczucia 

bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Często pracując na skraju wytrzymałości fizycznej i 

psychicznej, służyły mieszkańcom Torunia udzielając pomocy i wsparcia. 

 

Kategoria: działania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania pandemii C0VID-19 

 

Michał Rogalski to 20-letni torunianin, który jest autorem największej bazy danych o epidemii 

koronawirusa w Polsce. Informacje zbierał i zamieszczał w arkuszu od marca 2020 roku. Korzystali z 

niej naukowcy m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego i nawet rząd. Działalność Michała Rogalskiego 

jest znakomitym przykładem aktywnej postawy obywatelskiej, służy prawdzie i konsekwentnie 

wykorzystuje prawo do informacji publicznej. Ma to szczególne znaczenie wobec zagrożeń 

związanych z pandemią, kiedy każdy taki akt odwagi i realnej oceny sytuacji może się przekładać na 

ratowanie czyjegoś życia lub zdrowia. Michał Rogalski jest również laureatem Nagrody RPO im. 

Pawła Włodkowica. 

 



Kategoria: Kształtowanie nowych kierunków w kulturze w czasie pandemii C0VID-19 

 

Marcin Treichel to rysownik, grafik i karykaturzysta z Torunia. Swój talent wykorzystał do 

propagowania noszenia maseczek oraz szczepień. W pierwszych miesiącach pandemii w całym 

Toruniu można było zobaczyć jego autorskie grafiki, które lekki i zabawny sposób zachęcały do 

odpowiedzialnego zachowania w czasie pandemii. Stworzył również animację poświęconą 

szczepieniu przeciw Covid-19. Stworzona przez Marcina Treichla postać ufoludka stała się swoistym 

symbolem pandemicznego Auto Skyway Festival 2020. Artysta na co dzień tworzy ilustracje m.in. do 

magazynu „Świat Motocykli”, współpracuje również z toruńskim CSW. Został laureatem konkursu 

„Daj Sztukę 2 – edycja świąteczna”, w ramach którego pokazał od podszewki, jak pracuje nad swoimi 

grafikami. 

 

Kategoria: nowatorskie metody stosowane w zdalnym nauczaniu dzieci i młodzieży 

 

Zespół pedagogów: Iwona Muszyńska, Izabela Skrzyniarz, Agnieszka Krzemieniewska, Marek 

Grzywna to nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu. Dzięki doskonałej komunikacji i 

wsparciu dyrekcji w bardzo krótkim czasie przeniesiono szkołę do chmury, co umożliwiło 

prowadzenie ciekawych zajęć online od pierwszych chwil pandemii. Nauczyciele w swojej pracy 

wykorzystywali ciekawe aplikacje, tablice do pracy on-line, zachęcali do pracy w grupach czy 

nagrywania filmów edukacyjnych. Pedagodzy dołączyli także do grona ekspertów Microsoft, dzięki 

czemu pomagają wprowadzać innowacje w edukacji oraz podjęli się organizacji ogólnopolskiego 

projektu „Emp@tyczna Klasa", w którym dzieci uczyły się reakcji na emocje innych. W warunkach 

pandemii pedagodzy nie zaprzestali także organizacji, dostosowanych do epidemicznych warunków 

imprez szkolnych oraz spotkań z Kawalerami Orderu Uśmiechu. Warto dodać, że zaangażowanie 

jednego z nauczycieli zostało docenione w skali ogólnopolskiej. Marek Grzywna został finalistą 

Konkursu Nauczyciel Roku 2021. 

 

Kategoria: postawa obywatelska lub ofiarność, w tym pomoc potrzebującym w czasie pandemii 

C0VID-19 

 

Siostra Monika Kossakowska jako jedyna podjęła się kilkunastodniowej opieki nad podopiecznymi 

Domu Opieki „Samarytanin" w okresie licznych zakażeń w placówce. Przed wyjazdem z Torunia 

siostra kierowała Centrum Pielęgnacji Caritas, placówką zdrowotną, która prowadzi opiekę nad ciężko 

i przewlekle chorymi, opiekę paliatywną domową oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych. 

 

Daria Teus jest właścicielką Pracowni Artystycznej Uszyjmisie. Nagrodę otrzymała za założenie w 

mediach społecznościowych grupy „Toruń szyje maseczki" i zaangażowanie ponad 200 osób w 



uszycie 18 000 maseczek dla potrzeb toruńskich placówek medycznych. Lista instytucji, do których 

trafiły maseczki, jest bardzo długa: dostał je każdy z toruńskich szpitali, a także placówki w Chełmnie, 

Chełmży, Bydgoszczy, Włocławku i Lipnie, hospicja, domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo - 

lecznicze i toruńska straż miejska. Daria Teus organizuje także warsztaty dla kobiet dotkniętych 

bezrobociem i ubóstwem oraz dla dzieci, ucząc je podstaw szycia np. maskotki anioła. 

 

Kategoria: ochrona środowiska naturalnego 

 

Szczepan Burak w 2003 roku związał się z toruńskim magistratem. Wykazywał szczególną troskę i 

dbałość o zieloną szatę Torunia, rewitalizację miejskich parków, zieleńców i lasów, a także nowe 

oblicze Bulwaru Filadelfijskiego. Duży nacisk kładł na edukację ekologiczną. Z jego inicjatywy 

powstały takie cykliczne wydarzenia, jak Konferencja Naukowa „Zieleń miejska - naturalne bogactwo 

miasta". Międzynarodowy Festiwal Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury" czy miejskie 

konkursy ogrodnicze. Po odejściu na emeryturę Szczepan Burak nadal stawia na edukację 

przyrodniczą. Na co dzień działa w Regionalnej Agencja Poszanowania Energii i Środowiska. 

Organizacje ekopikniki oraz spacery przyrodniczo-historycznych, m.in. po Parku Miejskim na 

Bydgoskim Przedmieściu. 

 

Kategoria: dostosowanie działań i oferty turystycznej do warunków pandemii C0VID-19 

 

Anna i Piotr Gajewscy są właścicielami Biura Turystycznego Copernicana. W związku z pandemią 

oraz wprowadzonymi obostrzeniami Biuro Copernicana przygotowało dla klientów szereg bonów- 

voucherów z odroczonym terminem realizacji. Ponadto bony obniżały cenę usług w porównaniu do 

wyjściowej ceny. Anna i Piotr Gajewscy realizowali również filmy promocyjne o Toruniu. 

Na co dzień Biuro Copernicana zajmuje się m.in. organizacją wycieczek z przewodnikiem po Toruniu 

i okolicy, kursów na przewodnika miejskiego po Toruniu i pilota wycieczek, świadczy usługi 

przewodnickie. Specjalnością biura są wycieczki po Toruniu z przewodnikami w strojach 

historycznych (przewodnictwo fabularyzowane). 


