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Wydarzenie

Wawrzyny 2020
To unikatowe nagrody przyznawane przez Unię Wielkopolan
wyjątkowym ludziom i instytucjom. Dzięki Wawrzynom Pracy
Organicznej, bo o nich mowa, możemy odkryć na szerszą skalę
wiele osób, których fantastyczna działalność pozostawała wcześniej
niedostrzeżona poza lokalną społecznością. Oto tegoroczni laureaci
tekst :

Michał Gradowski we współpracy z Unią Wielkopolan

zdj ęcia :

W

Alicja Kulbicka, Zbigniew Komorowski, Bartosz Seifert

awrzyny Pracy Organicznej to wyróżnienia przyznawane przez

Z powodu pandemii nie udało się jednak zorganizować

Unię Wielkopolan dla działaczy i organizacji, za aktywny wkład

debaty „Od Paderewskiego do Stuligrosza” i licznych kon-

w rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny Wielkopolski.

certów zaplanowanych z Akademią Muzyczną, a uroczy-

Wawrzyny Pracy Organicznej przyznawane są aktualnie

ste wręczenie statuetek Wawrzynów odbywa się – nie

w sześciu kategoriach: Wawrzyn Honorowy, Wawrzyn im. Emilii Sczanieckiej,

jak zwykle w Bazarze Poznańskim, kolebce pracy orga-

Wawrzyn – Praca na rzecz wspólnot lokalnych, Wawrzyn – Kultura, Wawrzyn

nicznej – ale w lokalnych środowiskach nagrodzonych

– Edukacja, Wawrzyn – Partnerska formuła budowania gospodarki.

osób. Kapituła pod przewodnictwem prof. UEP dr. hab.

Uroczyste wręczenie statuetek odbywa się w ramach organizowa-

Agnieszki Ziomek przyznała Wawrzyny oraz Nagrody

nych przez Stowarzyszenie Dni Pracy Organicznej. W tym roku IX Dni

Główne Wielkopolskiej Nagrody Jakości, których laure-

Pracy Organicznej przypadły w 100-lecie powstania Akademii Muzycznej

atami zostali: Grupa Kapitałowa CLAR SYSTEM z Poznania

im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu oraz urodzin prof. Stefana Stuligrosza, który

oraz Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Dopiewie.

był pierwszym laureatem Honorowego Wawrzynu Pracy Organicznej w 2012 r.

Oto laureaci Wawrzynów Pracy Organicznej 2020.

WAWRZYN HONOROWY

Aleksandra Banasiak
„Siostra Awana”
To 85-letnia pielęgniarka, bohaterka Poznańskiego
Czerwca ’56, która pod kulami ratowała rannych poznaniaków na ulicach Poznania. W „czarny czwartek ’56” jako
pierwsza wyszła na ulicę, by opatrywać rannych manifestantów. Sama też została ranna. Przesłuchana jako
świadek w procesie uczestników Czerwca ’56 zeznała,
że to funkcjonariusze bezpieki pierwsi zaczęli strzelać
do robotników. W 1991 r. ukończyła rehabilitację na poznańskiej AWF, a od 1992 r. była prezesem Stowarzyszenia
„Poznański Czerwiec ’56”, obecnie honorowa przewodnicząca organizacji. W 2005 roku uhonorowano ją Medalem
Florence Nightingale, przyznawanym zasłużonym pielęgniarkom z całego świata, a w 2016 Europejską Nagrodą
Obywatelską. Jako 85-latka bierze nadal aktywny udział
zarówno w życiu miasta Poznania, jak i w życiu publicznym, uczestniczy w spotkaniach, by szerzyć m.in. wiedzę
o Powstaniu Poznańskim wśród młodzieży.
PA R T N E R S T R AT E G I C Z N Y:

PA R T N E R Z Y:
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WAWRZYN IM. EMILII SCZANIECKIEJ

Siostra Jadwiga Targańska

Wydarzenie

W dorobku Siostry Jadwigi Targańskiej jest m.in. program
nauczania szkoły zasadniczej specjalnej zatwierdzony przez
MEN czy udział w zespole ds. reformy systemu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
To wybitny nauczyciel i dyrektor o szczególnych zasługach
dla edukacji i bogatym dorobku publikacyjnym, skoncentrowana na drugim człowieku, który potrzebuje wsparcia i pomocy. Laureatka to wieloletnia i zasłużona siostra
dyrektor ośrodka Pedagogiczno-Rehabilitacyjnego – Zespół
Placówek Oświatowych „Nasz Dom” im. Bł. Marii Angeli

EDUKACJA

w Gębicach k. Czarnkowa. Posługę niepełnosprawnym dzie-

Akademia Muzyczna
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

ciom i młodzieży zaczęła na stanowisku dyrektora w sierpniu 1974 r., a w 1976 r. zainicjowała budowę nowego ośrodka.

Rozpoczęła działalność w roku 1920 jako Państwowa Akademia i Szkoła Mu-

PRACA NA RZECZ WSPÓLNOT LOKALNYCH

zyczna. Od roku 1947 funkcjonuje jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzycz-

Sławomir Wesołek „Wesoły”

na, a od 1981 roku jako Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego.

Mieszkaniec wsi Wilczna w gminie Słupca. Organicznik

ale przede wszystkim cenioną placówką dydaktyczną, którą ukończyło ponad

lokalny, patriota, lider i społecznik, honorowy dawca krwi,

3600 absolwentów. Zarówno studenci, jak i pracownicy Akademii Muzycznej

członek stowarzyszenia Ratujmy Życie, bardzo oddany pra-

zdobywają nagrody na prestiżowych konkursach muzycznych.

Od stu lat uczelnia jest nie tylko ważnym ośrodkiem muzycznym w Poznaniu,

cownik komendy Państwowej Straży Pożarnej. Lokalna
społeczność mówi o nim, że to ambasador hasła „Bogu na

PARTNERSKA FORMUŁA BUDOWANIA GOSPODARKI

chwałę, ludziom na ratunek”. To pomysłodawca wielu wyda-

Pralnia „Sonia” Stanisław Pirch

rzeń i inicjator ciekawych miejsc w gminie Słupca. Wielu
nazywa go też „społecznym inspektorem budowy”. Od 2011 r.
jest też prezesem ochotniczej straży pożarnej, niosąc pomoc
ludziom potrzebującym. To współczesny wzór do naśladowania, którego motto brzmi: „jeśli coś robisz, rób to dobrze”.

KULTURA

Robert Jędrzejczak
Jako współczesny organicznik jest inicjatorem i organizatorem licznych wystaw, spotkań autorskich, koncertów,
pokazów, a także warsztatów. Laureat jest od wielu lat dy-

Właściciel Pralni to zarówno społecznik, jak i przedsiębiorca działający „peł-

rektorem Powiatowej Instytucji Kultury – Muzeum Zamek

ną parą”. To działacz lokalny i krajowy, wspierający wszelkie inicjatywy spo-

Opalińskich w Sierakowie. Pełnioną funkcję wykonuje bar-

łeczne i patriotyczne, ale i laureat wielu prestiżowych medali i wyróżnień

dzo rzetelnie, mocno angażując się w rozwój kultury wśród

m.in. programu Wielkopolskiej Jakości i unikatowej Wielkopolskiej i Polskiej

mieszkańców powiatu międzychodzkiego. Dzięki staraniom

Nagrody Jakości. Właściciel swoją postawą zarówno w pracy, jak i działając

laureata i Powiatu Międzychodzkiego udała się rewitalizacji

na rzecz lokalnych oraz krajowych inicjatyw dowodzi, że „praca organiczna”

i odbudowa budynku Muzeum, dzięki czemu jest to coraz

nigdy się nie kończy. Zaś rozumienie przez Pana Stanisława Pircha społecznej

bardziej atrakcyjne miejsce na mapie Wielkopolski.

odpowiedzialności biznesu jako misji każdego przedsiębiorcy jest godne pochwały
i stanowić może wzór do naśladowania dla innych.

Partnerem strategicznym wydarzeń związanych
z IX edycją Dni Pracy Organicznej jest ENEA.
Przy organizacji DPO nieocenione było także wsparcie
Komitetu Honorowego, Partnerów i Dobroczyńców.
D O B R O C Z Y Ń CY:

PAT R O N AT M E D I A L N Y:

KO M I T E T H O N O R OW Y:

