
Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów  i Twórców Kultury 
 
PIOTR SZAFRAŃSKI – NAGRODA SPECJALNA 
Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki  i Rekreacji w Popielowie od 2010 r. 
Zainicjował wpisanie „Miodów Popielskich z Borów Stobrawskich” na listę produktu 
tradycyjnego. Zajmuje się ratowaniem i zachowaniem śląskiego materialnego i 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Inicjator wydania trzech publikacji zawierających 
archiwalne fotografie  z Popielowa, powrotu do tradycji procesji z figurami Maryjnymi na 
odpusty w Popielowie i Dobrzeniu Wielkim oraz powrotu do tradycji „Chodzenia z kozłem” w 
czasie karnawału.  Twórca Izby Śląskiej na wzór przedwojennego domu, wyposażonego  
w oryginalne sprzęty przekazane przez mieszkańców gminy. Organizator przedsięwzięć 
kulturalnych,  takich jak: Babski Comber, Popielowski Oktoberfest i Ludzie Kultury.  
Od piętnastego roku życia śpiewa w chórze parafialnym. Jako jeden z nielicznych mężczyzn z 
terenu województw opolskiego tworzy kroszonki opolskie, które powędrowały m.in. do 
Boliwii, Iranu i Hongkongu. 
 
AGNIESZKA HURNIK 
Animator kultury, nauczyciel,  dyrektor Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury. Współtworzy 
pismo lokalne ,,Echo Dobrodzienia i okolic”. Instruktor teatralny Domu Kultury, gdzie 
prowadzi teatr dziecięcy ,,MaMeMik” oraz teatr ,,Mimowolny”. Jako animator stara się 
łączyć środowisko lokalne w gminie Dobrodzień, współpracując ze wszystkim 
stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi na terenie gminy. 
 
BOŻENA KĘDZIA 
Dyrektor Kluczborskiego Domu Kultury . Od 44 lat nieprzerwanie związana z kulturą , 
instruktorka zespołów tanecznych.  Z jej inicjatywy powstały Zespół Pieśni i Tańca 
,,Kluczbork”, Baletowa Zerówka, Mażoretki, Studio teatralne, koło opieki nad zabytkami oraz 
kabaret dla dorosłych ,,Czarci pazur”.  Dzięki jej inicjatywie nawiązano współpracę 
artystyczną z miastami partnerskimi na Ukrainie, w Niemczech, Rosji i Litwie. Inicjatorka  
i pomysłodawczyni wielu imprez kulturalnych, m.in. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki 
,,Kluczborskie Trele”, Międzynarodowego Meetingu Muzycznego ,,Letnia noc  
z bluesem i …rockiem” oraz Festiwalu Folklorystycznego ,,Taneczna Fiesta”. 
 
DANUTA ŁUCZAK 
Kierownik Działu Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Organizatorka spotkań 
autorskich dla dorosłych i dzieci. Autorka cyklu „Opolskie jubileusze”, przypominającego  
o twórczości autorów, którzy w lokalnym środowisku są obecni od wielu lat, m.in. Kazimierza 
Kowalskiego czy Jana Goczoła. Pomysłodawczyni projektu edukacyjno – popularyzatorskiego 
„Historia silna kobietami”. Dzięki jej staraniom Opolanie mieli sposobność spotkać się z 
wieloma wybitnymi przedstawicielami świata kultury i nauki, m.in. Krzysztofem Zanussim, ks. 
Adamem Bonieckim czy Anną Seniuk. 
 
ALEKSANDRA ŁUKASZCZYK 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Pokoju, animatorka życia 
kulturalnego i sportowego na danym terenie, instruktor plastyki. Instruktor warsztatów 
plastycznych dla dzieci i dla dorosłych oraz organizator plenerów malarskich, wystaw oraz 
warsztatów rękodzielniczych, muzycznych i tanecznych. Współorganizatorka Festiwalu 



Muzyki Zabytkowych Parków  i Ogrodów im. Carla Marii Von Webera w Pokoju. Autorka 
licznych prac malarskich oraz szkiców graficznych przedstawiających zabytki gminy Pokój 
(widokówki), twórczyni oraz projektantka licznych pamiątek promujących region opolski. 
 
IZABELA MIGOCZ 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie – Koźlu, doktor sztuk muzycznych, 
śpiewaczka, pedagog. Pomysłodawczyni i koordynatorka wielu kulturalno - literackich 
wydarzeń, m.in. Salonu Muzyki i Literatury, do którego tworzy scenariusze i zaprasza 
znakomitych gości, ogólnopolskich Targów Książki Nad Odrą, konkursu Najpiękniejszej 
Wymowy Języka Ojczystego. 
 
TERESA NIETYKSZA 
 Członek Związku Literatów Polskich, poetka. Aktywny, wieloletni członek Nauczycielskiego 
Klubu Literackiego w Opolu.  Poezje i aforyzmy Teresy Nietykszy publikowane w 
wydawnictwach zwartych i czasopismach cieszą się uznaniem krytyki i ogromnym 
zainteresowaniem czytelników. Laureatka wielu konkurów literackich. W tym roku mija 60 
lat od debiutu literackiego poetki. 
 
KLAUDIUSZ LISOŃ 
Muzyk, dziennikarz, nauczyciel. Założyciel i dyrygent dwóch orkiestr dętych, Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej ,,Leśnica” oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej ,,Kaprys”. Współtwórca 
Stowarzyszenia TIKEA w Leśnicy, które wspiera działania muzyczne w naszym regionie, 
opiekuje się orkiestrami i zespołami muzycznymi i promuje nasza kulturę w kraju i za granicą. 
W jego orkiestrach muzykuje łącznie ponad 150 osób. Ze swoimi orkiestrami nagrał kilka płyt 
CD i DVD, zrealizował również kilka projektów, m.in. „Z orkiestrą w krainę muzyki”, ,,Dzieci 
dzieciom” – koncerty muzyki filmowej i bajkowej, ,,Z Kaprysem i Gminną Orkiestrą Prószków 
szanujemy seniorów oraz rozwijamy dzieci i młodzież”. 
 
ELŻBIETA PISULA - BIENIECKA 
Założycielka stowarzyszenia na rzecz promocji talentów ,,Akces”, pełni w nim jednocześnie 
rolę koordynatora, opiekuna artystycznego oraz instruktora i kierownika wokalnego. Misją 
stowarzyszenia jest wspieranie kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży poprzez 
organizowanie imprez artystycznych, pogłębiających zainteresowanie muzyką oraz 
wspieranie aktywności młodych artystów w zakresie kultury i sztuki. 
 
WIESŁAW PYZALSKI 
Muzyk, multiinstrumentalista, nauczyciel, popularyzator muzyki, działacz społeczny. Od 1993 
roku prowadzi działalność artystyczną związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych 
na terenie całej Polski. Występował w ponad 1 700 placówkach oświatowych we wszystkich 
województwach w Polsce. Popularyzując wśród dzieci  i młodzieży muzykę jazzową, 
poważną, ludową, filmową i patriotyczną. W latach 2010 – 2018 wykonał charytatywnie 140 
przedstawień muzycznych w ośrodkach szkolno – wychowawczych, domach dziecka, domach 
pomocy społecznej itp. Uhonorowany m.in. Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis” (2017), Nagrodą Specjalną Ministra Kultury i dziedzictwa narodowego za zasługi dla 
polskiej kultury muzycznej (2015), Złotego Krzyża Zasługi Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej za osiągnięcia w pracy zawodowej (2014). 
 



TERESA SOBOTA 
Radna gminy Ujazd. Członkini Stowarzyszenia Twórców Ludowych, kroszonkarka. Prowadzi 
warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych chętnie dzieląc się swoja wiedzą i 
umiejętnościami. Obecnie przygotowuje wniosek o wpisanie umiejętności układania 
dywanów kwiatowych  w Olszowej w czasie Bożego Ciała na listę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Jej marzeniem jest utworzenie izby regionalnej. 
 
JÓZEF ADAM URBANIAK 
Animator kultury w regionie opolskim, z zawodu pedagog,  były dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Dobrzeniu Wielkim, aktywny działacz Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego w 
Popielowie. Współtwórca zespołów Dobrzenianki, Cantabile, Zespołu Pieśni  
i Tańca ,,Nasza Rodzina”. Założyciel zespołu ,,Urbaniakowie”, który promuje folklor śląski w 
słowie, pieśni tradycji i obrzędach, a w swoim repertuarze posiada również muzykę 
żydowskią, ballady i romanse Bułata Okudżawy, piosenki Edith Piaf. Autor ,,Alfabetu 
Śląskiego” -  spektaklu, w czasie którego  w ramach podróży po mapie Śląska Opolskiego, 
poznajemy zwyczaje , pieśni i humor śląski.  
 
MIROSŁAW WIERZBA 
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie. Współtwórca Przeglądu 
Twórczości Szkolnej i Przedszkolnej, Małych Form Teatralnych oraz Jasełek. Organizator cyklu 
zajęć dla dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych i wakacji letnich. Miłośnik historii  
i tradycji. Współautor wydawnictw o gminie: „Monografii gminy Bierawa”, „700-lecie wsi 
Bierawa”. Pomysłodawca założenia skweru  w centrum wsi z postaciami założycieli osady. 
Muzyk, wokalista, konferansjer i moderator spotkań. 
 
Honorowe wyróżnienia 

1. Anna Broda 
2. Bożena Gabor 
3. Hanna Jamry 
4. Sabina Karwat 
5. Gerard Kasprzak  
6. Ewa Kowalczyk – Lecibil 
7. Roman Kruk 
8. Ewa Kruszyna 
9. Wiesław Kwinta 
10. Karolina Micuń  
11. Aleksandra Ofmańska – Kowalczyk 
12. Halina Oster 
13. Żaneta Plotnik 
14. Wiktor Poloczek 
15. Wojciech Poprawa 
16. Anna Sitarz 
17. Marta Tarczyńska



 


