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Za nami Noworoczne Spotkanie Prezydenta Olsztyna. Wydarzenie 
tradycyjnie jest połączone z  uroczystością wręczenia Nagród 
Prezydenta – Statuetek św. Jakuba. 

Statuetka św. Jakuba zo-
stała ustanowiona na 650-le-
cie nadania Olsztynowi praw 
miejskich, a pierwsze zostały 
wręczone w 2004 roku (za rok 
poprzedni). To najbardziej 
prestiżowa nagroda prezy-
denta Olsztyna, przyznawana 
za wybitne zasługi dla miasta. 

– W ten sposób docenia-
my efekty wieloletniej pracy 
osób, które w  sposób szcze-
gólny angażują się w  życie 
naszej lokalnej społeczności, 
tworzą jej dorobek nauko-
wy, kulturalny, gospodarczy, 
sportowy, historię – mówi 
prezydent Piotr Grzymowicz.

Tegoroczna uroczystość 
była wyjątkowa. Ze względów 
pandemicznych nie mogły 
odbyć się dwie poprzednie 
jej edycje. Dlatego tym razem 
wyróżniono także laureatów 
z wcześniejszych lat.

Nagrody Prezydenta 
Olsztyna 2020:

* w dziedzinie: kultura – 
Instytut Sztuk Pięknych Uni-
wersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego (1  stycznia  2009 
roku Instytut Sztuk Pięknych 
wszedł w  skład nowo utwo-
rzonego Wydziału Sztuki. 
Kształci studentów na kie-
runku edukacja artystyczna 
w zakresie sztuk plastycznych 
w systemie studiów stacjonar-
nych licencjackich i magister-
skich. Od początku istnienia 
Instytutu artyści z nim zwią-

zani włączali się aktywnie za-
równo w proces dydaktyczny 
uczelni, jak i życie kulturalne 
Olsztyna i regionu),

* w  dziedzinie: nauka – 
prof. dr hab. Ryszard Ama-
rowicz (kierownik Zakładu 
Chemicznych i  Fizycznych 
Właściwości Żywności Insty-
tut Rozrodu Zwierząt i Badań 
Żywności PAN w  Olszty-
nie. W 2020 roku znalazł się 
w  rankingu TOP 2% najlep-
szych naukowców na świecie 
przygotowanym przez Uni-
wersytet Stanforda. Zestawie-
nie objęło prawie 160 tysięcy 
naukowców z  całego świata, 
a wśród nich 726 osób z Pol-
ski. Profesor Ryszard Amaro-
wicz został najwyżej oceniony 
w  Polsce wśród naukowców 
reprezentujących dziedzinę 
nauk o żywności),

* w  dziedzinie: sport – 
Janusz Porycki (urodził się 
26 października 1946 roku 
w  Olsztynie. Sportową przy-
godę zaczynał od żeglarstwa 
i  piłki nożnej, potem upra-
wiał koszykówkę i  tenis sto-
łowy. Znawca i popularyzator 
sportu na Warmii i  Mazu-
rach, autor licznych publikacji 
i  wydawnictw książkowych 
poświęconych tej tematyce),

* w  dziedzinie: gospo-
darka – Zakład Urządzeń 
Technicznych UNIMASZ Sp. 
z  o.o. (Firma swoimi korze-
niami sięga pośrednio nawet 
do lat 50., kiedy to utwo-

rzono Olsztyńskie Zakłady 
Mechaniczne będące później 
jednym z zakładów przedsię-
biorstwa UNITRA-UNIMA. 
UNIMASZ posiada nowo-
czesny park maszynowy, trzy 
biura konstrukcyjne i zatrud-
nia około 200 pracowników. 
Firma należy do elitarnego 
Klubu Gazel Biznesu. UNI-
MASZ znalazł się na 1. miej-
scu na liście wojewódzkiej 
i 145. na liście ogólnopolskiej 
w  ramach plebiscytu Dia-
mentów Forbes 2015),

* w  dziedzinie: działal-
ność pozarządowa – Stowa-
rzyszenie Wyjątkowe Serce 
(od wielu lat pomaga dzie-
ciom z autyzmem i niepełno-
sprawnościami sprzężonymi 
oraz ich rodzinom. Od 2002 
roku współprowadzi Zespół 
Placówek Edukacyjnych – 
pierwszą w  Polsce publiczną 
szkołę dla niepełnospraw-
nych prowadzoną przez sto-
warzyszenia. To jedyne na 
Warmii i  Mazurach i  jedno 
z nielicznych w kraju miejsce 
dla dzieci i  młodzieży z  au-
tyzmem i  niepełnosprawno-
ściami sprzężonymi od przed-
szkola po czas nauki zawodu),

* w dziedzinie: za szcze-
gólne zasługi dla Olsztyna 
– Państwowa Szkoła Mu-
zyczna I  i  II st. im. Frydery-
ka Chopina w Olsztynie (jest 
inicjatorem wielu wydarzeń 
kulturalnych, koncertów, 
festiwali, konkursów i  prze-
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słuchań uczniów szkół mu-
zycznych. Dziś to prawdziwa 
kuźnia muzycznych talentów 
z edukacją artystyczną dzieci 
i  młodzieży na najwyższym 
poziomie).

Nagrody Prezydenta 
Olsztyna 2021:

* w  dziedzinie: kultura 
– prof. dr hab. Robert Traba 
(profesor nauk społecznych 
i historyk, od 2002 r. w Insty-
tucie Studiów Politycznych 
PAN. Do 1995 r. pracował 
w  Stacji Naukowej Polskiego 
Towarzystwa Historycznego 
i Ośrodku Badań Naukowych 
w  Olsztynie. W  latach 1995-
2003 pracownik naukowy 
w Niemieckim Instytucie Hi-
storycznym w Warszawie. Od 
2006 do 2018 r. dyrektor-za-
łożyciel Centrum Badań Hi-
storycznych PAN w Berlinie),

* w  dziedzinie: nauka – 
prof. dr hab. Jan Jankowski 
(jest wybitnym specjalistą 
z  zakresu hodowli, chowu 
i  żywienia drobiu, w  szcze-
gólności indyków. Efektywnie 
wykorzystując potencjał ba-
dawczy utworzył w Olsztynie, 
liczącą się w  skali światowej, 
szkołę naukową specjalistów 
z  zakresu żywienia indyków. 
Dorobek naukowy profesora 
Jankowskiego obejmuje 275 
oryginalnych prac twórczych),

* w  dziedzinie: sport – 
Akademicki Związek Sportowy 
w  Olsztynie (powstał w  1950 
roku. Do jednych z pierwszych 
sekcji należały lekkoatletyka, 
siatkówka, koszykówka, piłka 
ręczna, i narciarstwo klasyczne. 
W  sumie w  okresie pięćdzie-
sięciolecia działało ponad 30 
sekcji sportowych. W rejestrze 
sportu studenckiego AZS-u są 
olimpijczycy i  członkowie ka-
dry narodowej),

* w  dziedzinie: gospo-
darka – CITI Olsztyn (to 
jeden z  największych praco-
dawców w  Olsztynie, firma 
zaangażowana w  rozwój go-
spodarczy miasta, skutecznie 
hamująca wzrost bezrobocia 

w regionie w czasach pande-
mii, a także mocno działająca 
na rzecz lokalnej społeczno-
ści. Citi w  Olsztynie obecne 
jest od ponad dwudziestu lat),

* w  dziedzinie: działal-
ność pozarządowa – Fede-
racja Organizacji Socjalnych 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego Fosa (to pra-
wie 100 organizacji, w  tym 
członkowskich i  współpra-
cujących, stałych partnerów 
krajowych i  zagranicznych, 
partnerów samorządowych. 
To grupa społeczników i  or-
ganizacji, które wspierają 
osoby i  rodziny w  trudnych 
sytuacjach życiowych),

* w  dziedzinie: za szcze-
gólne zasługi dla Olsz-
tyna – Janusz Dramiński 
(Elektronik z  wykształcenia. 
W  1987  roku porzucił pracę 
naukową i  stworzył podwa-
liny zbudowania marki pod 
własnym nazwiskiem, marki 
globalnej – dzisiaj pełni funk-
cję przewodniczącego rady 
nadzorczej. Dramiński S.A. 
To światowy lider jeśli chodzi 
o  przenośne ultrasonografy 
medyczne oraz weterynaryj-
ne, który swoimi urządzenia-
mi zrewolucjonizował dostęp-
ność i jakość diagnostyki).

Nagrody Prezydenta 
Olsztyna 2022:

* w dziedzinie: kultura – 
Chór im. prof. Wiktora Waw-
rzyczka Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego (chór 
założony w  1952 roku przez 
prof. Wiktora Wawrzyczka 
–  kierownika katedry chemii 
ogólnej ówczesnej Wyższej 
Szkoły Rolniczej. W 70-letniej 
działalności artystycznej chór 
śpiewał na festiwalach w wie-
lu krajach świata zdobywając 
liczne nagrody i wyróżnienia),

* w  dziedzinie: nauka 
– prof. dr hab. Henryk Zie-
liński (jeden z  najwyżej no-
towanych na świecie polskich 
naukowców w  dziedzinie 
nauki o  żywności. Związany 
z Olsztynem od 37 lat),

* w  dziedzinie: sport 
– Maciej Kowalewicz (jest 
w  światowej czołówce strze-
leckiej, choć... dopiero zaczyna 
sportową karierę. Ma za sobą 
pierwszy, udany start w finale 
Mistrzostw Świata w  Kairze. 
W konkurencji karabin 3 po-
stawy na dystansie 50 metrów 
ostatecznie uplasował się na 6. 
miejscu, był lepszy od prawie 
setki zawodników z takich po-
tęg strzeleckich jak Indie, Chi-
ny czy Ukraina),

* w  dziedzinie: gospo-
darka – Agapit Sp. z  o.o. 
(producent i  największy nie-
zależny importer maszyn 
i  technologii utrzymania 
czystości w  Polsce. Firma 
powstała w 1995 roku zaczy-
nając od sprzedaży profesjo-
nalnych urządzeń i  środków 
do sprzątania),

* w  dziedzinie: dzia-
łalność pozarządowa – 
Olsztyńskie Stowarzyszenie 
Hospicyjne Palium (powsta-
ło 9 lipca 2001 r. z inicjatywy 
pani Teresy Kocbach. Decy-
zja o  powołaniu dojrzewała 
wraz z  troską o  coraz więk-
szą liczbę chorych z zaawan-
sowaną chorobą nowotwo-
rową pozbawionych opieki 
po zakończeniu leczenia 
onkologicznego. Głównym 
założeniem działalności sto-
warzyszenia jest prowadze-
nie pełnoprofilowego hospi-
cjum w Olsztynie. To zostało 
otwarte w 2001 r.),

* w  dziedzinie: za szcze-
gólne zasługi dla Olszty-
na – prof. dr hab. Arkadiusz 
Żukowski (dyrektor Insty-
tutu Nauk Politycznych na 
Wydziale Nauk Społecznych 
UWM. Autor ok. 400 publika-
cji naukowych, w tym 24 prac 
zwartych. Jest członkiem mię-
dzynarodowych i  krajowych 
stowarzyszeń naukowych, 
wielokrotnie nagradzany za 
wybitne osiągnięcia naukowe, 
popularyzatorskie i  dydak-
tyczne w  zakresie geopolityki 
i  szeroko rozumianych spraw 
międzynarodowych).

Tegoroczna gala wręczenia Statuetek św. Jakuba była wyjątkowa. Podczas uroczystości uhonorowano laureatów z trzech ostatnich lat


