
Laureaci nagrody Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

Nagroda 
Imię i nazwisko, adres 

zamieszkania kandydata do 
nagrody 

Osiągnięcia kandydata do nagrody 

Kwota przyznanej nagrody Powiatu 
Poznańskiego za osiągnięcia w 

dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury  

(w zł) 

NAGRODA POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY  
W 2014 ROKU 

I nagroda Teresa Rogozia-Olejnik 
 

1. Założycielka i opiekunka Klubu Pro Sinfonika im. M. Karłowicza 
przy LO w Kórniku. W ramach klubu organizuje różnorodne 
wydarzenia i spektakle muzyczne, koncerty, wieczory 
patriotyczno-muzyczne przybliżając sylwetki wielkich Polaków. 
Założony przez nią folklorystyczny zespół taneczny, wyłoniony 
spośród najbardziej utalentowanej młodzieży promował polską 
muzykę ludową i polskie tańce ludowe. Ukoronowaniem rocznej 
działalności Klubu Pro Sinfonika są turnieje muzyczne 
przygotowywane przez kierownictwo Ruchu, także w tej 
dziedzinie kórnicki Klub może pochwalić się osiągnięciami-
dwukrotnie zdobytym Pucharem Prezydenta RP oraz nagrodą 
Ministra Edukacji Narodowej i Nagrodą Prezesa Rady Ministrów. 
2. Od 40 lat działalności Klubu kandydatka przyczynia się do 
rozwoju społeczności kórnickiej poprzez kształtowanie wśród 
kilku pokoleń kultury i wiedzy muzycznej. Kształtuje poziom 
kulturalny młodzieży kierując ich uwagę na sprawy piękne  
i tworząc w nich nowe ideały oparte o wysoki poziom muzyki 
klasycznej. 
3. Pani Teresa Rogozia-Olejnik nie poprzestaje na powyższych 
formach aktywizowania lokalnej społeczności i wciąż ma olbrzymi 
wpływ na rozwój kultury regionalnej, kształtuje charaktery, 
poszerza wiedzę i poczucie lokalnej dumy, dba o ochronę 
dziedzictwa kulturowego, organizuje akcje edukacyjne  

8 000,00 zł netto 



i popularyzatorskie z zakresu wiedzy o artystach Powiatu 
Poznańskiego. 
4. W 2014 roku uhonorowana: 

 Dyplomem uznania Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

 Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za 
szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury muzycznej 

 Listem gratulacyjnym Ministra Edukacji Narodowej 

 Dyplomem Dyrektora Zespołu Szkół w Kórniku za 
kształtowanie w młodym pokoleniu poczucia estetyki, 
indywidualności i wrażliwości muzycznej 

II nagroda Hanna Sztachańska 
 

1. Uczennica klasy IV b Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Napachaniu 
2. W 2014 roku uhonorowana: 

 Grand Prix VIII Spotkań Mistrzów Muzyki w ramach 12. 
Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Dziecięcej 
Pacanów – Norwegia 2014 

 I miejsce na XVII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki 
„Wesoła Pięciolinia” w Ostrowie Wielkopolskim 

 I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Dzieci i Młodzieży: 
„Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka” w Krakowie 

 II miejsce na IX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Majki 
Jeżowskiej „Rytm i Melodia” w Radomiu 

 II miejsce na I Ogólnopolskim Konkursie Kolęd  
i Pastorałek o „Złotą Nutkę” Stowarzyszenia „Galiarda” 

 II miejsce na Ogólnopolskim festiwalu „Kwietnik”  
w Kutnie 

 II miejsce  na Festiwalu „Piosenka na dobre i złe”  
w Szczecinie 

 II miejsce na festiwalu „Przebój mamy i taty”w Sieradzu 

 III miejsce na III Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd  
i Pastorałek „Anielska Nuta” w Dominowie 

 III miejsce na 19. Ogólnopolskim Konkursie Posenki 
„Wygraj Sukces” w Tarnobrzegu 

5 500,00 zł netto 



 Udział na zaproszenie Majki Jeżowskiej w charytatywnym 
projekcie Fundacji Ronalda McDonalda: nagranie płyty  
z udziałem takich artystów jak: Urszula, Hania Stach, Rafał 
Brzozowski, Andrzej Krzywy, Olga Bończyk, Natalia 
Schroeder 

3. Kandydatka jest także wielokrotną zdobywczynią I miejsca  
w Gminnym Konkursie Recytatorskim „Wiosenne Poezjowanie”, 
występuje w szkolnych i gminnych przedstawieniach  
i artystycznych przedsięwzięciach, jest członkinią Zespołu 
Wokalno-Tanecznego „FAMA” z Rokietnicy 

III nagroda Ewa i Włodzimierz Buczyńscy 
 

1. opracowanie merytoryczne wystawy z okazji 200-lecia urodzin 
Augusta Cieszkowskiego  z wykorzystaniem ich własnych 
materiałów archiwalnych i współczesnych – przygotowana na 16 
planszach prezentująca postać, dokonania i miejsca związane z A. 
Cieszkowskim, powstała przy wsparciu finansowym Gminy 
Swarzędz i Powiatu Poznańskiego, wystawiana 16 razy w różnych 
miejscowościach, nie tylko położonych w Powiecie Poznańskim, 
2.  opracowanie tekstów w albumie „Hr. August Cieszkowski”  
wydanym przy udziale finansowym Gminy Swarzędz i Powiatu 
Poznańskiego, postać A. Cieszkowskiego ukazana została  
w nowatorski sposób: słowo pisane zastąpiono 486 obrazami 
uzupełnionymi opisem 
3. autorstwo specjalnego numeru „Wierzeniczeń” 6 [111] 2014 – 
pisma ukazującego się przy parafii św Mikołaja w Wierzenicy 
zatytułowanego „August hrabia Cieszkowski z Wierzenicy”, 80 
stronnicowa publikacja obok szerszych informacji o A. 
Cieszkowskim uzupełniona jest o relacje z wędrówek autorów 
jego śladami 
4. artykuły publikowane na łamach pisma „Wieści Akademickie”, 
które przybliżają postać patrona uczelni studentom – 10 
artykułów 
5. obszerny tekst „Nie tylko Wierzenica – szlakiem miejsc 
związanych z rodziną Cieszkowskich” opublikowany w książce 

2 500,00 zł netto 



„Nie tylko Wierzenica O Auguście Cieszkowskim w dwusetną 
rocznicę urodzin” wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego 
6. publikacja artykułu o Auguście Cieszkowskim w ramach cyklu 
Sylwetki Swarzędzan w piśmie „Informator Spółdzielczy 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu” 
7. prezentacja sylwetki A. Cieszkowskiego na antenie Radia Emaus 
(w Boże Ciało-19 czerwca 2014 r.) w trzech audycjach autorstwa 
Aleksandry Wyganowskiej, zrealizowanych z okazji Roku 
Cieszkowskiego  
8. prezentacja w dniu 24 września 2014r. na spotkaniu 
Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego 
w Sali Sesyjnej UMP na temat: „Dwusetna rocznica urodzin 
Augusta Cieszkowskiego” życia i dokonań Augusta 
Cieszkowskiego 
9. wystąpienie z referatami ilustrowanymi zdjęciami na 
międzynarodowej konferencji naukowej w dniu 16.10.2014 r. nt. 
„Aktualność myśli Augusta Cieszkowskiego (1814-1894)  
W dwusteną rocznicę urodzin” organizowanej przez Wydział 
Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli (E.J. 
Buczyńska „Wierzenica w dwusetną rocznicę urodzin Augusta 
Cieszkowskiego, W. Buczyński „Działalność organizacyjna Augusta 
Cieszkowskiego w Wielkopolsce”) 
10. autorzy szeregu (łącznie wymieniono 10) artykułów 
związanych z obchodami zamieszczanych na łamach „Prosto  
z Ratusza” oraz materiałów promujących obchody w tym 
wydanego przez gminę Swarzędz folderu „1818-2014 200 Lecie 
Urodzin Augusta Cieszkowskiego” 
11. opracowanie większości informacji związanych z Augustem 
Cieszkowskim i Wierzenicą na stronę: www.cieszkowski.parafia-
wierzenica.pl, dokumentacja wydarzeń związanych z obchodami 
na łamach „Wierzeniczeń” i stronie internetowej 

http://www.cieszkowski.parafia-wierzenica.pl/
http://www.cieszkowski.parafia-wierzenica.pl/


12. wielokrotna prezentacja podczas uroczystości rocznicowych 
walorów kulturowych wierzenickiego kościoła i nekropolii 
Cieszkowskich odrestaurowanej z udziałem finansowym Powiatu 
Poznańskiego 
13. opracowanie i prezentacja laudacji: E.J. Buczyńska – profesora 
Zbigniewa Kundzewicza laureata nagrody Przyjaciel Wierzenicy,  
3 maja 2014 r. w Wierzenicy; W. Buczyński – Augusta 
Cieszkowskiego, 20 września w Bydgoszczy podczas  
U – Rodziny Augusta Cieszkowskiego czyli święta ulicy noszącej 
jego imię 
14. uczestnictwo w pracach jury konkursów plastycznych  
o  Auguście Cieszkowskim zorganizowanych dla szkół z Gminy 
Swarzędz, Lubonia, Kicina. E.J. Buczyńska była zaangażowana  
w ich organizację, uczestniczyła w jury konkursu wiedzy 26 marca 
2014r. we Dworze Wierzenica 
15. E.J. Buczyńska we współpracy z SP nr 2 w Luboniu 
organizowała wydarzenie kulturalno-integracyjne: przepisywanie 
ręczne „Ojcze nasz” A. Cieszkowskiego 
16. zamieszczenie wiersza E.J. Buczyńskiej pt. „Rozmowa nocą”  
w książce „…Na skrzydłach myśli… August Cieszkowski  
i ziemia Wierzenicka w poezji” 
17. W. Buczyński napisał teksty na tablice informacyjne 
umieszczone przez Nadleśnictwo Babki na Alei Filozofów  
w Wierzenicy 
18. W. Buczyński pełnił funkcję sekretarza komitetu obchodów 
rocznicowych, organizował jego spotkania, przygotowywał pisma 
do Sejmu i instytucji samorządowych odnośnie uchwał 
rocznicowych 
19. współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym  
w zorganizowaniu wystawy towarzyszącej Dniom Patrona UP – 
udostępnianie zdjęć, oprowadzanie po wystawie 
20. swoją działalnością przyczynili się do upowszechnienia wiedzy 
o jubilacie, zebrane przez nich w publikacjach informacje staną się 



źródłem wiedzy dla przyszłych pokoleń. Dzięki nim wydawnictwa 
rocznicowe trafiły do wszystkich miejscowości związanych z 
pobytami i działalnością A. Cieszkowskiego. Wydarzenia 
rocznicowe wykroczyły poza Wierzenice, zaistniały  
w miejscowościach Powiatu Poznańskiego i w kraju. Dzięki temu 
rodzi się zainteresowanie walorami kulturowymi i miejscami  
w powiecie, przede wszystkim: Wierzenicą, Swarzędzem  
i Luboniem. Ich działania wyzwoliły również inicjatywę innych 
osób i instytucji (ufundowanie przez Jacka Wojciechowskiego 
pomnika A. Cieszkowskiego autorstwa Roberta Sobocińskiego) 

 


