LAUREACI NAGRÓD MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DLA ANIMATORÓW I
TWÓRCÓW KULTURY W 2021 ROKU
Nagroda specjalna:
Jerzy Stemplewski - opolski artysta fotografik i dokumentalista życia w naszym regionie.
Fotografuje Opole od 1966 r. Sukcesywnie przekazuje swoje zbiory, wśród których znajdują
się m.in. zdjęcia powodzi, kościołów, zdjęcia opolskich sportowców, dawne festiwale
piosenki do Archiwum Państwowego w Opolu.
Nagrody
 Maciej Mischok - społecznik, od lat zaangażowany w ochronę dziedzictwa
historycznego rodziny Schaffgotchów i Kopic w gminie Grodków. Z oddaniem
poświęca się ratowaniu mauzoleum rodziny Schaffgotschów, a wszystkie jego
działania zmierzają do dokończenia renowacji grobowca, który znajduje się na terenie
Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach. Inicjator wielkiej akcji sprzątania
parku pałacowego w Kopicach.
 Monika Julia Komarnicka - kierownik Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach,
pracę łączy ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, instytucjami
samorządowymi i grupami nieformalnymi, poszukując nowych rozwiązań i pomysłów
na wzbogacenie oferty kulturalnej oraz budowanie międzypokoleniowych relacji
społecznych.
 Aleksandra Szpak – Listopadzka - choreografka i trenerka zespołu mażoretkowego
,,KAPRYS” z Branic, jednego z najbardziej utytułowanych zespołów w Polsce. Jej
mistrzowskie choreografie zdobywają medale i są doceniane przez
międzynarodowych sędziów od kilkunastu lat.
 Anetta Sałacka - prezes Zarządu Ludowego Klubu Jeździeckiego Lewada, jest
teżprezesem Fundacji Euro-Country partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich i radną gminy Polska Cerekiew. Od 1998 roku organizuje wspólnie
z mężem Andrzejem Sałackim Lewada ART CUP - zmagania artystów podziwiane są
przez wielotysięczną publiczność.
 Ewa Maria Piłat - prezes Stowarzyszenia Kraina Św. Anny, animatorka kultury od
2001 roku aktywnie działająca zawodowo i społecznie w całym regionie, inicjatorka i
realizatorka wielu projektów, twórczyni materiałów promujących zasoby
Opolszczyzny.
 Barbara Hortyńska - pianistka, absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu i we
Wrocławiu, od lat związana z Opolszczyzną. Organizatorka imprez promujących
kulturę polską na świecie, dyrektor artystyczny Festiwalu „Muzyczne Święto
Kwitnących Azalii” organizowanego na Zamku w Mosznej.

 Jadwiga Kawecka - archeolog i historyk sztuki, wieloletni zasłużony pracownik
Namysłowskiego Ośrodka Kultury , kustosz Muzeum i Izby Regionalnej, prowadzi
lekcje muzealne w szkole, inicjatorka i koordynatorka wielu konkursów, jest
prezesem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich
oddział w Namysłowie – koordynatorka Namysłowskich Jarmarków Kresowych.
 Joanna Krawczyk – Gluch - prezes Fundacji Benevolens, koordynatorka
międzynarodowych kulturalnych projektów wolontariackich, w trakcie których
młodzież z różnych państw europejskich odwiedza Głuchołazy, prowadzi również
prelekcje historyczne dla turystów na temat historii parku zdrojowego w
Głuchołazach, Domu Pracy Twórczej oraz poprzednich właścicieli miejsca rodziny von
Ballestrem.
 Jakub Dubik - jeden z najbardziej obiecujących wiolonczelistów młodego pokolenia w
Polsce. Ma za sobą występy na największych światowych salach koncertowych i
sukcesy
w międzynarodowych konkursach. Pomysłodawca „Opolskiego Banku Talentów” –
pionierskiego programu stypendialnego skierowanego do najzdolniejszych młodych
artystów z województwa opolskiego.
 Teresa Kudyba - reportażystka, dokumentalistka, publicystka, wydawca. Laureatka
nagród i nominacji za prace dziennikarskie, m.in. Opolska Marka za film „Dinozaury z
Krasiejowa”, Najlepszy Produkt Opolszczyzny za filmy promocyjne o regionie.
Specjalizuje się w realizacji filmów i programów edukacyjnych, autorka książek,
albumów, przewodników i folderów turystycznych.
 Andrzej Czyczyło – rysownik, satyryk, scenarzysta. Autor scenografii do ponad
dziewięćdziesięciu widowisk teatralnych, telewizyjnych i filmowych, głównie w
Opolskim Teatrze Lalki i Aktora. W 2012 zaprojektował puchar mistrzowski oraz
medale piłkarskiej Ekstraklasy. Zaprojektował stojący na Placu Wolności w Opolu
pomnik „Brońmy Swego Opolskiego”. Był współpracownikiem Nowej Trybuny
Opolskiej, w której publikował rysunki satyryczne.
 Hubert Prochota - wybitny muzyk i pedagog opolskiej szkoły muzycznej, erudyta i
dyrygent Orkiestry Symfonicznej PSM w Opolu z bogatym dorobkiem artystycznym,
działalnością naukową i wydawniczą. Od ponad 30 lat aktywnie działa na rzecz
międzynarodowej współpracy i wymiany kulturowej młodych ludzi. Koordynator
współpracy między PSM w Opolu i placówkami muzycznymi w Nadrenii Palatynacie i
w Nadrenii Północnej – Westfalii.
 Beata Wnęk - Malec - aktorka Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu,
pomysłodawczyni i koordynatorka Teatrowni - wielotorowego programu
edukacyjnego, w ramach którego odbywają się warsztaty teatralne, spotkania z
twórcami teatralnymi oraz praca nad spektaklem integrującym wszystkich
uczestników projektu.

 Radosław Kobiałko - polski producent filmowy i muzyczny, reżyser, scenarzysta
programów telewizyjnych. Współtwórca jednego z pierwszych niezależnych
tygodników (1989 r.) oraz jednej z pierwszych prywatnych rozgłośni radiowych Radio
O’le, której był szefem programowym (1992 r.). Jeden z producentów Krajowego
Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu (1994-1995). Jako niezależny dziennikarza, a
następnie producent współpracował z telewizją Polsat, TVN i RTL 7.
 Stanisław Werner - kierownik Zespołu Pieśni Regionalnej ,,Dobrodzień”, który
obchodzi w tym roku 35 lecie działalności. Od samego początku pracy z zespołem
tworzy również własne teksty i melodie piosenek ludowych. Inicjator akcji
poszukiwania starych pieśni ludowych i ich dokumentowania celem ochrony od
zapomnienia.
 Agata Wilczek - od ponad 30 lat związana z Prudnickim Ośrodkiem Kultury,
organizatorka wystaw artystycznych, fotograficznych, malarskich, plenerów
malarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pomysłodawczyni Galerii na Poddaszu, w
której od 2012 roku zaprezentowało swoje prace ponad 200 artystów polskich,
czeskich i niemieckich.
 brat Dominik Damian Grochla - franciszkanin, wikariusz Domu Pielgrzyma w Górze
św. Anny, członek Zarządu Prowincji św. Jadwigi. Skarbnik Stowarzyszenia
„Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia”, które co roku organizuje
ogólnopolskie „Święto Młodzieży”. Od 2009 r. z ogromnym zaangażowaniem włącza
się w organizowane przez Samorząd Województwa Opolskiego uroczyste obchody
upamiętniające III Powstanie Śląskiego.

