
NAGRODY SPECJALNE BURMISTRZA CZŁUCHOWA ZA PONADRZECIĘTNE PROMOWANIE 
MIASTA NA ARENIE KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ w 2022 r. 
Małgorzata Łakomska   właścicielka studia jogi Vinyasa Yoga Studio by Małgorzata, które 

zainicjowało akcję bicie rekordu w Człuchowie, 
 urodzona poznanianka, 
 absolwentka filologii angielskiej, języka angielskiego uczy od 20 lat, 

obecnie wykorzystuje autorską metodę opartą na obserwacjach nauczania 
na wszystkich poziomach zaawansowania, 

 joga to pasja, która daje jej możliwość zatrzymania się i bycia na chwilę 
z własnymi myślami, 

 to ta pasja zaowocowała odnotowaniem Człuchowa w Księdze rekordów– 
podczas wydarzenia pod nazwą Yoga Day na Polanie Rodzinnej w Lasku 
Luizy został pobity rekord Polski w ilości uczestników plenerowej lekcji 
jogi, we wspólnych zajęciach wzięły udział 724 osoby w wieku od 9 
miesięcy do 79 lat 

Wiesława Murdza  przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Człuchowie, 
 bezpośrednio zaangażowana w realizację zadań i projektów 

podejmowanych przez to stowarzyszenie, szczególnie nakierowanych na 
pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, uchodźcom i ubogim,  

 obsługuje Bank Żywności, który wspomaga ponad 400 osób, 
 organizatorka cyklicznych wydarzeń kulturalnych: Człuchowskiego Balu 

Świętych i Festiwalu Radości Chrześcijańskiej Katolicy na ulicy 
 Stowarzyszenie, któremu przewodniczy jest laureatem tegorocznej edycji 

Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego 
Monika Gradek   wolontariuszka działająca w Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga 

w Człuchowie i Człuchowskim Stowarzyszeniu Honorowych Dawców 
Krwi 

 zastępca przewodniczącej koła w Człuchowie, 
 organizatorka m.in. działalności Banku Żywności i społecznego sklepiku 

dla uchodźców z Ukrainy, czy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej 
Anna Sokołowska   autorka „Przemyślnika” książki wydanej w tym roku przez wydawnictwo 

Pan Wydawca z Gdańska,  
 „Przemyślnik” to podróż do wnętrza oparta na wspomnieniach 

obserwacjach, przeżyciach i snach autorki, streszczonych podtytułem 
„o różnych rodzajach miłości i o różnych gatunkach demonów”,  

 twórczyni poezji, tekstów piosenek, grafiki komputerowej, z pasja 
zajmuje się rękodzielnictwem, w zamyśle ma kolejne książki 

 jako nastolatka brała udział w przedstawieniach pracowni 
teatralnej, nieobce było jej też organizowanie koncertów, na których 
prezentowała swoje różnorodne pomysły artystyczne 

Michał Tyrawski  uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego 
w Człuchowie, 

 poseł Sejmu Dzieci i Młodzieży XXVIII kadencji, 
 parlamentarzysta i przewodniczący największego klubu parlamentarnego 

w Parlamencie Młodych V kadencji 
 przewodniczący Młodzieżowej Rady Powiatu Człuchowskiego I kadencji, 
 tegoroczny laureat IX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii 

Europejskiej, 
 podczas starań o nominację do Sejmu Dzieci i Młodziezy odkrył na nowo 

postać człuchowianina – żołnierza AK – Stanisława Wieżela 
Wojciech Czajkowski   uczeń Niepublicznej Szkoły Podstawowej Piano, ma 13 lat 

 był uczestnikiem telewizyjnego programu kulinarnego „Master Chef 
Junior” w ogólnopolskiej telewizji TVN, podbijał serca i podniebienia 
jurorów siódmej edycji programu, znalazł się wśród 17 uczestników tej 
edycji, 

 gotowania uczył się od taty i babci, lubi eksperymentować w kuchni, 
 oprócz gotowania uwielbia pływać – jest młodszym ratownikiem 

wodnym, 
 człuchowianom pokazał swój talent kulinarny latem podczas 

X Lawendowego Jarmarku Św. Jakuba 



 STOWARZYSZENIA 
Stowarzyszenie Sabat 
Szefowych  

 Sabat Szefowych działa od 25 lat 
 angażuje się w projekty i akcje charytatywne oraz wolontariat, 
 środki przeznaczone dzięki działalności Sabatu na te cele liczone są już 

w setkach tysięcy (ponad 864 tys. zł); 
 w kończącym się roku najbardziej charakterystyczne działania 

stowarzyszenia to włączenie się w pomoc bezpośrednią dla uchodźców 
z Ukrainy oraz dla Ukraińców, którzy wciąż żyją na terenach objętych 
działaniami wojennymi, 

 organizator tradycyjnych Śniadań z Sabatem: na rzecz WOŚP i dla 
Ukrainy, 

 stowarzyszenie co roku przyznaje również tytuły Gentelmana Roku dla 
panów, którzy angażują się w obronę praw kobiet, 

 w tegorocznej edycji Sabat otrzymał nominację do nagrody 
Bursztynowego Mieczyka, która przyznawana jest przez Stowarzyszenie 
Pomorskie w Unii Europejskiej najprężniej działającym w województwie 
pomorskim stowarzyszeniom  

Człuchowskie 
Towarzystwo Polsko – 
Francuskie  

 działa od kwietnia 2014 r. jako samodzielne stowarzyszenie, 
 obecnie ma 115 członków, jest to jedno z największych tego typu 

w Polsce 
 tworzy warunki do nawiązywania i rozwijania partnerskich kontaktów 

z miastem Conches i z Francją, nieprzerwanie od 1995 r., 
 współpracuje z konsulatem honorowym Francji w Gdańsku oraz 

Ambasadą Republiki Francuskiej w Polsce 
 organizuje wymianę rodzin między miastami od 15 lat, 
 jest organizatorem Dni Kultury Francuskiej od 21 lat oraz Konkursu 

Piosenki Francuskiej im. Jadwigi Loroch od 9 lat, 
 laureat  Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego 

w kategorii kultura 
WYRÓŻNIENIA 

Danuta Purgacz w 
imieniu Człuchowskiego 
Sztabu WOŚP 

 twarz i koło napędowe człuchowskich finałów Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy – szefowa sztabu od 27 lat, 

 dzięki jej zaangażowaniu i talentowi organizacyjnemu sztab liczący 
kilkanaście osób organizuje corocznie zbiórkę funduszy na rzecz 
orkiestry, wiąże się z tym nie tylko zbiórka do puszek przez 
wolontariuszy, ale również liczne aukcje, koncerty i inne wydarzenia 
towarzyszące,  

 podczas tegorocznego 30. Finału człuchowski sztab przekazał na Rzecz 
Fundacji WOŚP prawie 405 tys. zł, to jak dotychczas nasz rekord 

Karol Dziemiańczyk  działacz społeczny 
 prezes Człuchowskiego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego 

w Człuchowie, 
 koordynator organizacji zawodów wędkarskich dla dzieci i dorosłych, 

lokalnych i ogólnopolskich 
 autor książek m.in. o człuchowskich i nie tylko akwenach wodnych 
 zapalony fotograf przyrody powiatu człuchowskiego 
 organizator i koordynator działań Społecznej Straży Rybackiej 

Piotr Zawada jako 
przewodniczący zarządu 
Człuchowskiego 
Stowarzyszenia 
Honorowych Dawców 
Krwi przez 2 kadencje 

 dwukadencyjność wpisana w statut spowodowała, że dotychczasowy 
zarząd Człuchowskiego Stowarzyszenia Honorowych Dawców w 
składzie: Piotr Zawada, Karolina Brzezińska – skarbnik, Krzysztof 
Michalak – sekretarz, Grzegorz Sztuczka, Violetta Folleher–Lesman 
oddał pałeczkę swoim następcom, 

 organizator akcji poboru krwi w krwiobusie kilka razy do roku, w każdej 
akcji bierze udział kilkudziesięciu dawców, 

 aktywny uczestnik imprez miejskich i akcji charytatywnych  jak np. 
Mikołajki Miejskie, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

 


