
Wykaz laureatów dorocznych nagród za osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości artystycznej,

upowszechniania i ochrony kultury w 2021 roku

1. Wiesław Kuskowski – nagroda w wysokości 2500 zł za całokształt wieloletniej twórczości

w dziedzinie plecionkarstwa kurpiowskiego oraz gry na harmonijce ustnej,  reprezentację

i  promocję  Miasta  Ostrołęki  na  terenie  całego  kraju,  a  także  regularnie  prowadzone

warsztaty i pokazy dla dzieci i  młodzieży. Wniosek o nagrodę złożyło Muzeum Kultury

Kurpiowskiej w Ostrołęce.

2. Wincenty Staśkiewicz – nagroda w wysokości 2500 zł za całokształt wieloletniej twórczości

w dziedzinie wycinkarstwa i ludowej plastyki zdobniczej. Dziękujemy za reprezentowanie

i  promocję  naszego  Miasta  na  konkursach  plastycznych  i  regionalistycznych

oraz kiermaszach i wystawach organizowanych na terenie całego kraju. Wniosek o nagrodę

złożył Związek Kurpiów.

3. Ewa  Krupka  –  nagroda  w  wysokości  2500  zł  za całokształt  działalności  kulturalnej

wyrażonej  w  postaci  zainicjowania  i  organizacji  wielu  imprez  cyklicznych,  wydarzeń,

koncertów i spektakli, a także akcji charytatywnych łączących upowszechnianie twórczości

artystycznej  ze  wsparciem  dla  potrzebujących  pomocy.  Wniosek  o  nagrodę  złożył

Związek Kurpiów.

4. Teresa Ciepierska –  nagroda w wysokości 2500 zł za całokształt wieloletniej działalności

kulturalnej,  przejawionej  w  postaci  autorstwa  cyklu  rysunków  utrwalających  wizerunki

kurpiowskich obiektów małej infrastruktury sakralnej, licznych publikacji o kurpiowskiej

plastyce  obrzędowej  oraz  zeszytu  ćwiczeń  do  edukacji  regionalnej;  reprezentację

i  promocję  Miasta  Ostrołęki  na  wielu  plenerach  malarskich,  wystawach  zbiorowych

i indywidualnych odbywających się na terenie całego kraju, a także za organizację licznych

imprez regionalnych. Wniosek o nagrodę złożyło Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki.

5. Dorota Zalewska – nagroda w wysokości 2500 zł za całokształt wieloletniej działalności

w dziedzinie twórczości ludowej, wyrażonej w postaci licznych i wielokrotnie nagradzanych

wyrobów z zakresu szydełkarstwa,  pisankarstwa i  zdobnictwa bibułą,  a  także regularnie

prowadzonych  warsztatów  dla  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych;  reprezentację  i  promocję



Miasta  Ostrołęki  na  wielu  wystawach  indywidualnych  i  zbiorowych  oraz  konkursach

rękodzielniczych. Wniosek o nagrodę złożyło Stowarzyszenie Unikat-Przyjazna Gmina.

6. Jerzy Kijowski – nagroda w wysokości 2500 zł za całokształt Pana wieloletniej działalności

społecznej na rzecz Miasta Ostrołęki w dziedzinie oświaty, kultury i sztuki, przejawionej

m.in. w postaci niezwykle licznych publikacji historycznych, organizacji wielu konferencji

naukowych i  popularnonaukowych,  prowadzeniu  różnego  rodzaju  wykładów i  prelekcji;

reprezentację  i  promocję  Miasta  Ostrołęki  na  wydarzeniach  naukowych,  oświatowych

i literackich organizowanych na terenie całego kraju, a także podczas działalności w szeregu

organizacji  społecznych.  Wniosek o  nagrodę złożyło  Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

w Ostrołęce.

7. Zespół Pieśni i Tańca Kurpie  – nagroda w wysokości 5000 zł za całokształt wieloletniej

działalności artystycznej, wyrażonej w postaci kompleksowego kształcenia w zakresie tańca

ludowego  i  narodowego  wielu  młodych  ostrołęczan,  a  także  wielokrotnie  nagradzanym

i  wyróżnianym  uczestnictwie  w  licznych  turniejach  tanecznych,  imprezach

folklorystycznych  i  festiwalach  o  charakterze  konkursowym;  reprezentację  i  promocję

naszego Miasta na terenie całego kraju.  Wniosek o nagrodę złożyło Ostrołęckie Centrum

Kultury.

8. Grażyna  Teresa  Dziekońska  –  nagroda  w wysokości  2500 zł  za  całokształt  wieloletniej

działalności  w  dziedzinie  twórczości  ludowej,  przejawionej  w  postaci  licznych

i wielokrotnie nagradzanych wyrobów z zakresu koronkarstwa, zdobnictwa świątecznego

i  dekoracyjnego  oraz  kurpiowskiej  plastyki  obrzędowej,  a  także  warsztatów

rękodzielniczych w przedszkolach, szkołach i świetlicach; reprezentację i promocję Miasta

Ostrołęki  na  licznych  wystawach  zbiorowych,  imprezach  regionalnych,  festynach

i  jarmarkach.  Wniosek  o  nagrodę  złożyło  Stowarzyszenie  Mazowieckie  Inicjatywy

Społeczne.

9. Hanna Gawrońska – nagroda w wysokości 2500 zł za całokształt wieloletniej działalności

kulturalnej,  wyrażonej  w  postaci  autorstwa  i  współautorstwa  szeregu  projektów

realizowanych przez ostrołęckie środowiska literackie i biblioteczne, organizacji licznych

spotkań autorskich,  odczytów, koncertów literackich i  debat,  a także inicjacji  i  realizacji

procesów  mających  na  celu  informatyzację  działań  bibliotecznych.  Wniosek  o  nagrodę

złożyła Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce.



10. Jolanta Góralska  – nagroda w wysokości 2500 zł  za całokształt  wieloletniej  działalności

w zakresie fotografii, przejawionej w postaci organizacji licznych wydarzeń artystycznych

w tej dziedzinie, w tym wystaw w galeriach, wystaw plenerowych, pokazów, konkursów

fotograficznych  o  zasięgu  lokalnym  i  ogólnopolskim,  a  także  współautorstwa  wielu

wydawnictw albumowych. Wniosek o nagrodę złożyło Ostrołęckie Centrum Kultury.

11. Bożena  Harasimowicz-Pęza  –  nagroda  w  wysokości  2500  zł  za  całokształt  wieloletniej

działalności  kulturalnej,  wyrażonej  w  postaci  kierownictwa  artystycznego  w  zespołach

wokalnych  funkcjonujących  przy  Ostrołęckim Centrum Kultury,  które  zaowocowało  ich

uczestnictwem  w  kilkudziesięciu  projektach  koncertowych;  reprezentację  i  promocję

Miasta  Ostrołęki  na  licznych  festiwalach  i  konkursach,  które  zakończyły  się

dla  prowadzonych  przez  laureatkę  zespołów  wieloma  zasłużonymi  wyróżnieniami

i nagrodami. Wniosek o nagrodę złożyło Ostrołęckie Centrum Kultury.

12. Lidia  Parda  i  Bogumiła  Przytuła  –  łączna  nagroda  w wysokości  2500 zł  za  całokształt

wieloletniej  działalności,  przejawionej  w postaci  utworzenia i  kierownictwa edukacyjno-

artystycznego  szkolnej  grupy  teatralnej,  która  stała  się  pierwszym  etapem  aktywizacji

kulturalnej  wielu  najmłodszych  ostrołęczan;  reprezentację  i  promocję  Miasta  Ostrołęki

na  licznych  festiwalach  i  konkursach  teatralnych  o  zasięgu  wojewódzkim

i  ogólnokrajowym,  które  zakończyły  się  dla  prowadzonych  przez  laureatki  uczniów

wieloma  zasłużonymi  wyróżnieniami  i  nagrodami.  Wniosek  o  nagrodę  złożyła

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce.

13. Jakub  Milewski  –  nagroda  w  wysokości  2500  zł  za działalność  kulturalną  na  rzecz

Miasta  Ostrołęki,  wyrażoną  w  postaci  utworzenia  i  corocznej  organizacji  festiwalu

muzycznego  „Ostrołęckie  Operalia”,  który  na  stałe  wpisał  się  w  krajobraz  cyklicznych

i wyczekiwanych przez ostrołęczan wydarzeń artystycznych i stanowi nie tylko wysokiej

jakości  atrakcyjną  ofertę  kulturalną,  ale  zapewnia  również  niezwykle  wartościowy

i  ogólnodostępny  kontakt  z  kulturą  wyższą.   Wniosek  o  nagrodę  złożyło  Towarzystwo

Muzyczne im. Grażyny Bacewiczówny w Ostrołęce.


