Glogerowski zastrzyk dobrej energii
Profesor Aleksander Naumow z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Muzeum Przyrody w Drozdowie i dziennikarka Polskiego Radia
Białystok Dorota Sokołowska to laureaci tegorocznych nagród i
medali Zygmunta Glogera. Konkurs od 30 lat organizuje
łomżyńskie Stowarzyszenie Prasoznawcze ”Stopka”. Podczas
tegorocznego finału Marek Malinowski, Członek Zarządu
Województwa Podlaskiego wręczył również Odznaki Honorowe
Województwa Podlaskiego osobom związanym ze
Stowarzyszeniem
W imieniu marszałka Artura Kosickiego gratulacje laureatom i
podziękowania organizatorom przekazał Marek Malinowski, Członek
Zarządu Województwa Podlaskiego
„Z wielkim uznaniem i satysfakcją przyjmujemy państwa działalność
na rzecz badania i ochrony i rozwoju kultury polskiej. Jest nam
niezmiernie miło, że jako Zarząd Województwa Podlaskiego mamy
wkład w organizację tego przedsięwzięcia, w którym spotykają się
zarówno wyśmienici teoretycy, jak i wspaniali praktycy animujący
regionalne życie kulturalne. To niezwykle ważne, aby należycie
kontynuować to szlachetne dziedzictwo. Laureatom nagrody
Zygmunta Glogera, etnografa i regionalisty pochodzącego z właśnie
z Podlaskiego, składamy serdeczne gratulacje. Życzymy państwu
nieustającej inspiracji do podejmowania kolejnych inicjatyw
służących kulturze.”
Podczas wydarzenia Marek Malinowski wręczył Odznaki Honorowe
Województwa Podlaskiego trzem osobom związanym z SSP
„Stopka” w uznaniu ich zasług w działalności na rzecz kultury w
regionie.
Otrzymali je Natalia Jankowska i Edyta Majewska pracujące

wydawnictwie „Stopki” i animatorki wydarzeń kulturalnych oraz
profesor Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od
wielu lat związany z łomżyńskim stowarzyszeniem.
W kuluarowych rozmowach laureatów i gości często też pojawiało
się nazwisko wicemarszałka Marka Olbrysia, który konkursy Glogera
i działania edukacyjne czy wydawnicze „Stopki” wspiera od lat.
- Gubimy się obecnie w szumie elektronicznym, burzach informacji,
morzach „lajków” czy „hejtów”. W środkach masowego przekazu
ginie pojedynczy człowiek. A dla nas człowiek jest najważniejszy.
Nam chodzi bardziej o „być” niż „mieć”. Honorujemy ludzi, którzy
najczęściej pracują bez obudowania instytucjami, sekretarkami,
samochodami, komputerami – mówił na powitanie gości profesor
Ludwik Malinowski, prezes SSP „Stopka”. Przypomniał też, że po
raz pierwszy Nagrody i Medale Zygmunta Glogera zostały
przyznane w 1981 roku. Laureatami do tej pory zostało około 240
osób i instytucji.
Profesor Dariusz Rott podkreślał, że sama nominacja do nagrody,
świadcz już o wyjątkowości kandydatów.
Nagrodzeni w XXX Konkursie o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera
to:
nagroda I stopnia - profesor Aleksander Naumow z Uniwersytetu
Jagiellońskiego i Uniwersytetu Weneckiego badania i
upowszechnianie tradycji wielokulturowej Polski
Jagiellonów;
nagroda II stopnia – Muzeum Przyrody w Drozdowie za umiejętne
łączenie działań na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego z
ochroną dziedzictwa kulturowego (dyrektor Anna Archacka nagrodę
odebrała w towarzystwie większej grupy pracowników);
nagroda III stopnia – Dorota Sokołowska z Polskiego Radia
Białystok za aktywną promocję czytelnictwa w mediach
regionalnych;
wyróżnienia - Elżbieta Suchocka, nauczycielka z Supraśla (ze

wyróżnienia - Elżbieta Suchocka, nauczycielka z Supraśla (ze
specjalnym podkreśleniem zasług dla województwa podlaskiego) za
krzewienie wartości moralnych, patriotycznych i ideowych wśród
młodzieży; Aleksandra Biniszewska z Kuklówki Radziejowickiej za
stworzenie i prowadzenie lokalnej placówki upowszechniającej
wiedzę o dziedzictwie kresowym; ksiądz Stanisław Drąg z Radomia
za upowszechnianie ikonoznawstwa w kulturze polskiej, dorobek
malarski (ponad 2 tysiące ikon) i założenie szkoły pisania ikon w
Grabowie nad Pilicą; Magdalena Kalisz z Gdańska za aktywną
animację kultury w środowisku Trójmiasta, zwłaszcza w dzielnicy
Gdańsk Wrzeszcz.
Wyrazy uznania i podziękowania laureatom przekazali także Jacek
Drozdek w imieniu ministra kultury Piotra Glińskiego, posłowie
Bernadeta Krynicka (otrzymał specjalne podziękowania prezesa
Ludwika Malinowskiego z zaangażowanie na rzecz „Stopki”) i Lech
Antoni Kołakowski (obiecał za rok kosz jabłek „glogerówek”),
wojewoda Bohdan Paszkowski, starosta Lech Marek Szabłowski i
zastępca prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski.
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