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 Feliksa Pawłowska – Ośrodek Chopinowski w Szafarni; pracownik administracyjny, 

opiekun wycieczek 

 

za konsekwentne budowanie wizerunku ośrodka, upowszechnianie dziedzictwa Fryderyka 

Chopina oraz realizowanie projektów promujących działalność kulturalną instytucji; 

 

 Urszula Łepkowska – Galeria Sztuki Wozownia; bileterka, opiekunka wystaw 

 

za fachowość i życzliwość, które ułatwiają odbiór wystaw organizowanych w Galerii Sztuki 

Wozownia w Toruniu, oraz współtworzenie atmosfery przyjaznej miłośnikom sztuki;  

 

 Norbert Ścigała  - Galeria Sztuki Wozownia; kierownik administracyjny 

 

za szczególną troskę o infrastrukturę techniczną Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu i 

aranżację wystaw oraz dbałość o organizacyjną sferę działalności instytucji; 

 

 Ewa Katulska – Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka; kierownik 

administracyjny 

 

za szczególną dbałość o organizacyjną sferę działalności Galerii i Ośrodka Plastycznej 

Twórczości Dziecka w Toruniu oraz wkład w przygotowanie innowacyjnych projektów 

edukacyjnych; 

 

 Maria Reszkiewicz – Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka; główny 

specjalista ds. konkursów i dydaktyki, instruktor zajęć plastycznych 

 



za cenny wkład w rozwijanie wyobraźni i kształtowanie twórczych talentów najmłodszych 

mieszkańców regionu; 

 

 Anna Płonka – Pałac Lubostroń; organizatorka imprez kulturalnych  

 

za współtworzenie dorobku kulturalnego Pałacu Lubostroń, miejsca ważnego w naszym 

historycznym dziedzictwie regionu i kraju 

 

 Kamil Hoffmann – Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury; specjalista ds. 

informacji, sekretarz redakcji Biuletynu Informacji Kulturalnej, autor tekstów 

opisujących wydarzenia kulturalne w regionie 

 

za szczególne zaangażowanie w kształtowanie wizerunku Wojewódzkiego Ośrodka Animacji 

Kultury w Toruniu jako instytucji aktywnie działającej we wszystkich obszarach amatorskiej 

twórczości artystycznej; 

 

 Robert Marszałkowski – Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury; specjalista ds. 

informatyki, koordynator interaktywnych projektów edukacyjnych i kulturalnych 

 

za szczególną dbałość o techniczną sferę działalności Wojewódzkiego Ośrodka Animacji 

Kultury w Toruniu oraz wkład w przygotowanie i urzeczywistnianie projektów z obszaru 

nowych mediów;  

 

 Agnieszka Sowińska – Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury; starszy instruktor, 

współprowadząca galerię centrum 

 

za szczególne zaangażowanie w promocję kultury i sztuki ludowej oraz życzliwą i 

kompetentną pomoc artystom ludowym, których wytwory talentu, serca i wyobraźni w piękny 

sposób wzbogacają nasze wspólne dziedzictwo; 

 

 Anna Nowicka - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury; księgowa 

 

za rzetelne i sumienne wykonywanie swojej pracy oraz szczególną dbałość o finansową sferę 

działalności Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy  
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