
DOROCZNE  NAGRODY  PRZEZYDENTA   OLSZTYNA  ZA  2017 ROK  W  ZAKRESIE  KULTURY

 L.p.
WNIOSKUJĄCY LAUREACI 

1. Teatr im. Stefana
Jaracza w Olsztynie

DAWID DZIARKOWSKI – aktor

Absolwent Policealnego Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka w Olsztynie. Od 2015 roku w zespole Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. W
tym samym roku otrzymał  Stypendium im.  Andrzeja Starkiewicza -  Aktorskie Odkrycie  Roku.  W 2017 roku  Stowarzyszenie Pro Kultura i  Sztuka
przyznało mu nagrodę Talent Olsztyna 2017. Dawid Dziarkowski to aktor młody, zdolny i pracowity. Gra główne role w spektaklach Teatru Jaracza,
chętnie  bierze  udział  w czytaniach  dramatów,  ale  jest  także  zaangażowany w różne projekty miejskie  związane z  kulturą,  m.in.  wystąpił  w czasie
Narodowego Czytania „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w Olsztynie. Od kilku lat czyta również tekst miejskiego dyktanda w Bibliotece Planeta 11.

Na  olsztyńskiej  scenie  występy  zaczął  udanymi  rolami  w  spektaklach  dyplomowych:  „Scenach  z  nowego  świata”,  „Wrogu  ludu”
 i  muzycznym „Barze Macabre”.  Po  szkole szybko został  zauważony i  otrzymał  propozycję zagrania Mozarta  w spektaklu  „Amadeusz”  w reżyserii
Giovanny’ego Castellanosa. Mimo młodego wieku i bardzo trudnego zadania, nie pozwolił przyćmić swojej roli innym, bardziej doświadczonym kolegom i
dobrze wykorzystał szansę zagrania na Dużej Scenie. Niełatwo zagrać geniusza, a Dawidowi Dziarkowskiemu się to udało. Już wtedy udowodnił, że ma
urok osobisty i sceniczny, i zapowiada się na charyzmatycznego artystę. Kolejne wyzwania aktorskie, które przed nim stawiano potwierdziły te cechy, i
odsłoniły  kolejne – coraz szerszy wachlarz umiejętności, odwagę oraz sztukę budowania relacji z publicznością.

Kariera  Dawida  Dziarkowskiego  układa  się  w  zbiór  bardzo  ważnych  głównych  ról  napisanych  na  młodych  aktorów,  pochodzących  z  repertuaru
klasycznego i współczesnego. Dziarkowski  nie mając jeszcze 30 lat zagrał  już wspomnianego „Amadeusza”,  wcielił  się w Konrada w „Wyzwoleniu”
Wyspiańskiego, zagrał Raskolnikowa w „Zbrodni i karze” Fiodora Dostojewskiego czy Artura w „Tangu” Mrożka. Każda z tych ról jest dowodem kunsztu,
śmiałości i elastyczności zawodowej. W jednym spektaklu Dziarkowski gra romantyka zmagającego z polskimi mitami narodowymi, który jest gotowy
prowadzić ludzi do wyzwolenia. W drugim odzwierciedla dramat winy za popełniony grzech i wolę odpokutowania go, czy wreszcie gra przedstawiciela
młodego pokolenia, który chce porządku i podejmuje wręcz dyktatorskie kroki do wprowadzenia ładu.
To przykłady repertuaru poważnego, ale Dziarkowski potrafi też odnaleźć się w komedii – grał syna Hojmara w „Dziwce z Ohio” Hanocha Levina – słodko-
gorzkiej  komedii  o  potrzebie  miłości,  samotności  i  odchodzeniu.  Widzowie  cenili  też zabawną postać Bohusza stworzoną przez Dziarkowskiego w
spektaklu „Single radicals” – tą rolą aktor udowodnił, że ma dystans do siebiei potrafi grać nie tylko tytanów, geniuszy czy bohaterów narodowych, ale
także niezbyt zaradnego nauczyciela, który zmaga się kompleksami i chciałby nawiązać relacje z jakąś kobietą.

Najnowsza rola Dziarkowskiego to Claudio w „Wiele hałasu o nic” Williama Shakespeare’a – w tym spektaklu Dziarkowski musi spełnić kilka warunków –
grać, że gra w squasha jak mistrz kortów, wyglądać jak najprzystojniejszy amant i uwodzić tak, że nie oparłaby mu się żadna piękność. Wywiązuje się z
tego zadania znakomicie, a stworzona przez niego postać jest przy tym wszystkim zabawna i przejmująca.

Dawid Dziarkowski dał się poznać jako wspaniały artysta, bardzo zdolny i bardzo pracowity człowiek sceny, który zasługuje na wyróżnienie za stworzenie
wielkich ról i za wkład w życie kulturalne Olsztyna. Warto wspierać i doceniać tego młodego twórcę, którego potencjał przyczynia się do rozwoju miasta.

ZA PRACĘ TWÓRCZĄ W DZIEDZINIE TEATRU

1



2. BWA
Galeria Sztuki

w Olsztynie

WERONIKA TADAJ-KRÓLIKIEWICZ – artystka plastyczka

Urodzona w 1980 r. w Szczytnie. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie. W latach 2000-2005 studia na Wydziale Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek Grafika. W 2005 r. dyplom z wyróżnieniem ze specjalności Projektowanie graficzne oraz
Rysunek. Aneksy do dyplomu z malarstwa oraz fotografii. W 2010 roku uzyskała stopień doktora sztuki. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, fotografią i
projektowaniem graficznym. Uczy rysunku w Zakładzie Rysunku Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także rysunku i
malarstwa oraz projektowania graficznego w Państwowym Liceum Plastycznym w Olsztynie.

Brała udział w ponad 40 wystawach zbiorowych, m.in.: Pruzzeland-Puzzeland, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (2015); Moc Sztuki 3, Galeria Zamek
w Reszlu (2014); VIII Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego, Muzeum Kresóww Lubaczowie (2014);  Olsztyńskie Biennale Sztuki - O Medal
Prezydenta, BWA Galeria Sztuki w Olsztynie (trzykrotnieI nagroda: w V, VI i VII edycji oraz Grand Prix w IX edycji ); Salon Wielkopolski 2011,
Czarnków 2011 (Grand Prix).  Prezentowała  prace  na  13  wystawach indywidualnych,  m.in.:  Dom,  BWA,  Olsztyn  (2016);  Galeria  MOSTRA,  Osada
Zamkowa, Pasym (2015); Galeria Forum, UMK Toruń (2010);  Galeria Marszałkowska, Olsztyn (2010).  W 2015 r. otrzymała Wyróżnienie Jurandy za
działalność rysunkową, a w 2013 r. otrzymała Stypendium Artystyczne Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Prace w zbiorach Muzeum
Kresów w Lubaczowie oraz w zbiorach Zachęty Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych.

Recenzja: Eulalia Domanowska, W zasięgu ręki. Refleksje o X Biennale Sztuki w Olsztynie, X Olsztyńskie Biennale Sztuki – O Medal Prezydenta, Olsztyn
2017:
„ (…) Weronika Tadaj-Królikiewicz, zdobywczyni zeszłorocznego Grand Prix, tym razem otrzymała I Nagrodę za instalację Mazurski magiel. Z autentycznej
maglownicy zamiast prześcieradła wydobywa się wstęga papieru, na której można dostrzec rysunki i napisy. Absolwentka i wykładowca Wydziału Sztuk
Pięknych  Uniwersytetu  w  Toruniu,  wielokrotnie  nagradzana  na  olsztyńskich  Biennale  i  innych  konkursach,  ma  ugruntowaną  pozycję  artystyczną,
zwłaszcza  w  zakresie  ilustracji  książkowej  i  rysunku.  Tym  bardziej  na  uwagę  zasługuje  jej  chęć  eksperymentu  z  formami  przestrzennymi  oraz
podejmowanie  tematyki  historii  i  tożsamości  mazurskiego  regionu.  W zeszłym  roku  stworzyła  rysunkowe  portrety  kobiet,  przedstawicielek  lokalnej
społeczności. Pojawiły się tam wątki autobiograficzne i feministyczne prezentujące kobiecą społeczność jako opokę regionu i wspólnotę pokoleniową. W
tym roku wykonała 5,5 – metrowy rysunek, na którym umieściła portrety i nazwiska uczniów ze szkoły w Gromie, gdzie uczą się jej dzieci. Inspiracją pracy
był znaleziony niedawno stary dziennik z 1890 roku. Weronika Tadaj-Królikiewicz sfotografowała go i przerysowała z pieczołowitością dokumentalistki w
formie zwoju obrazującego linearny czas od przeszłości do przyszłości przedstawiony pustką papierowej bieli, która czeka na kolejne zapisy. Ponownie
odwołam się do tekstu Eweliny Jarosz,  która zauważa, że „Rysunek stał się dla nagrodzonej artystki medium badania własnych korzeni”.  „Jedna z
pierwszych prac z cyklu „Dom” powstała po śmierci mojego taty w 2008 roku. Poczułam, że muszę sięgnąć do korzeni. Tam jest przemijanie i śmierć, bo
żadna z osób, które utrwaliłam, nie żyje. Narysowałam dwupiętrowy dom. Na parterze trwa wesele rodziców taty, to był 1937 rok. Wzorem do tego rysunku
było zdjęcie ślubne dziadków Fryderyki i Wilhelma. A na piętrze – tato jako mały chłopiec.” - wspomina autorka w wywiadzie udzielonym dziennikarce z
Pasymia,  gdzie  mieszka  ze  swoją  rodziną.  Opowiada  o  skomplikowanych  losach  swojej  rodziny  od  wieków  mieszkającej  w  Burdągu.  Staje  się
pamiętnikarką i archiwistką, postacią pobudzającą wyobraźnię pisarzy i filmowców, niezwykle ważną w świecie fragmentarycznej pamięci i skrywanych
historii.”

ZA DOTYCHCZASOWĄ DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZĄ, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZA OSIĄGNIĘCIA W OLSZTYŃSKIM BIENNALE SZTUKI O MEDAL
PREZYDENTA
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3. BWA 
Galeria Sztuki 

w Olsztynie

DR HAB. ALEKSANDER WOŹNIAK, PROF. UWM – artysta grafik

Urodzony w 1978 roku w Gdańsku. Artysta grafik, pedagog. W 2004 – Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych na UWM w Olsztynie. W 2009 – doktorat na
Wydziale  Grafiki  ASP  w  Warszawie.  W  2014  r.  uzyskał  stopień  doktora  habilitowanego  na  Wydziale  Grafiki  ASP  w  Gdańsku.  Jest  profesorem
nadzwyczajnym  w  zakładzie  grafiki  Instytutu  Sztuk  Pięknych  Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego  w  Olsztynie.  Jest  członkiem  Stowarzyszenia
Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Specjalizuje się w tradycyjnych i eksperymentalnych technikach grafiki warsztatowej. Między innymi –
drzeworycie wodnym (japońskim), technikach suchych wklęsłodrukowych, litografii na kamieniu i aluminium, autorskich technikach graficznych. 
Dwukrotnie przebywał w Japonii w celach naukowo-artystycznych. W 2018 roku realizuje grant badawczy w Tokijskim Uniwersytecie Artystycznym w
Japonii. Medium graficzne stanowi dla niego unikalne źródło inspiracji oraz istotny składnik postawy twórczej i pedagogicznej. Jako pedagog, w pracowni
grafiki  warsztatowej  Instytutu  Sztuk  Pięknych  prowadzi  ćwiczenia  z  litografii  oraz pracownię  dyplomową.  Jest  opiekunem Koła  Naukowego Grafiki
Warsztatowej na UWM w Olsztynie.

Wybrane  wystawy:  Po  Pierwsze  Grafika,  Galeria  Wspólna,  Bydgoszcz  (2012);  Aleksander  Woźniak,  Drzeworyt,  Muzeum  Historii  Katowic,  (2012);
Aleksander Woźniak, Grafika, Zamek Nidzica, (2014); Aleksander Woźniak, Pragnienie - Autorski warsztat Drzeworytniczy 2009-2013, Wydział Grafiki
ASP w Gdańsku (2014); Aleksander Woźniak, Drzeworyt, Galeria Okno dla Sztuki, Kutno (2015); Aleksander Woźniak, Grafika, Galeria Miejska Szczytno
(2016); Portfolio exhibition, Plaster Casts Gallery, Tokyo University of Arts (2014); Polska - Szkocja - June Carey, Jo Ganter, Adrian Wiszniewski, Beata
Kołakowska, Wiesław Bieńkuński, Aleksander Woźniak. Międzynarodowa wystawa grafiki, Zamek Olsztyński (2011); X Quadriennale Ddrzeworytu
i Linorytu Polskiego, BWA Olsztyn (2011); XIII Triennale Grafiki Polskiej, BWA Katowice (2012); Shin Jidai - Contemporary Japanese Books and Paper
Arts, Minneapolis Center for Book Arts, USA (2012); Beata Kołakowska - litografia / Aleksander Woźniak - drzeworyt, Planeta 11, Olsztyn (2013); XII
Międzynarodowy Konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze (2013); XX MTG Kraków - Edycja Szwedzka - Dalarnas
Museum, Falun, Szwecja (2012); Sosna jest dzika, Olcha gładka, Prezentacja i warsztaty drzeworytu wodnego na zaproszenie Pracowni drzeworytu i
książki artystycznej ASP w Łodzi (2017).

Nagrody: 
Trzecia nagroda na Biennale Sztuki Olsztyńskiej, Za prezentację trzech wklęsłodruków pt. "Nocny Lot", BWA Olsztyn (2006); Wyróżnienie za zestaw
wielkoformatowych wklęsłodruków na Biennale Sztuki Olsztyńskiej, BWA w Olsztynie, (2009); Medal Regionu Lombardii za prezentację drzeworytu na 45
Premio Arte Pomero, Włochy (2011);  Honorowa nagroda przewodniczącego jury za prezentację zestawu drzeworytów barwnych na X Quadriennale
Drzeworytu i Linorytu Polskiego. BWA w Olsztynie (2011); Nagroda Pawła Stellera za drzeworyt, XIII Triennale Grafiki Polskiej, Katowice (2012); Nagroda
za drzeworyt na International Mokuhanga Exhibition, University of Manoa na Hawajach, USA (2017).

Recenzje:
Nagroda im. Pawła Stellera na 8. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach dla Aleksandra Woźniaka ufundowana przez Muzeum Historii Katowicach:
Drzeworyt barwny pt. „Figura”
Człowiek ukrzyżowany czy z rozpostartymi ramionami? Człowiek… figura.
Strukturę  pracy  tworzą  nakładające  się  na  siebie  kontury  sylwetki  człowieka.  Zmienne  układy  ramion  i  nóg  wypełniają  postać,  ponieważ  mamy
zanotowane poszczególne fazy ich ruchu. Ekspresja formy, kolor – to najważniejsze elementy pracy Aleksandra Woźniaka, który należy do najmłodszego
pokolenia polskich grafików. Może również dlatego cechuje go „Pazur”, kiedyś kojarzony z tzw. młodymi gniewnymi lub dzikimi. Praca oddziałująca siłą
bezpośredniego  przekazu  przedstawia  człowieka  uwięzionego  w  przestrzeni  wyciętej  matrycy.  Jego  emocjonalnie  wyciągnięte  ramiona  są
przeciwieństwem klasycznej harmonii „człowieka witruwiańskiego” Leonarda da Vinci. Grafika urzekająca malarskością i siłą ekspresji, wykonana metodą
tzw. matrycy traconej, wygląda jak wielobarwny obraz. Dzięki swojej świeżości i dynamice zasługuje na nagrodę im. Pawła Stellera. Bowiem nagroda ta
przeznaczona jest dla młodych grafików o oryginalnym spojrzeniu na świat współczesny, posługujących się tradycyjnym warsztatem w technikach druku
wypukłego. Mam nadzieję, że nieraz jeszcze będziemy delektować się grafikami Aleksandra Woźniaka. / prof. ASP Mariusz Pałka

ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ ORAZ PROMOWANIE POLSKIEJ SZTUKI GRAFICZNEJ ZA GRANICĄ
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4. OLSZTYŃSKI TEATR
LALEK

ELŻBIETA GRAD – aktorka

Aktorka cechująca się wielką wyobraźnią, dzięki której tworzy niezapomniane kreacje między innymi w spektaklach: „Niebieski Piesek”, „Mały Nemo w
Krainie Snów”.  Aktorka prowadzi  również działania edukacyjne prowadząc liczne warsztaty uczy pedagogów tego,  w jaki  sposób prowadzić zajęcia
teatralne dla dzieci i młodzieży. W sposób niezwykle plastyczny animuje lalki i formy teatralne – między innymi w spektaklach: „O Rybaku i Złotej Rybce”,
„Balladyna” czy „Igraszki z diabłem”. W Olsztyńskim Teatrze Lalek prowadzi zajęcia z edukacji teatralnej adresowane do grup dzieci i młodzieży. Jest
pracownikiem,  który  wielokrotnie  wspiera  działalność  teatru  na  różnych  polach.  Jej  talent  i  doświadczenie  powodują,  że  do  każdego  spektaklu,
w którym gra, wnosi ogromny wkład, budując niezapomniane role. Jest także inicjatorką kilku spektakli zrobionych w ramach Sceny Inicjatyw Aktorskich
przez sam zespół.

Nagrody i wyróżnienia:

2001 nagroda dyrektora Olsztyńskiego Teatru Lalek z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru za rolę Prosiaczka w spektaklu „Urodziny Kubusia Puchatka”,
2003 nagroda dyrektora Olsztyńskiego Teatru Lalek z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru za animację lalką w spektaklu „Bracia Lwie serce”, 
2003 wyróżnienie odznaką Zasłużony Działacz Kultury przez Ministra Kultury,
2005 nagroda dyrektora Olsztyńskiego Teatru Lalek za epizodyczną rolę Małpy w spektaklu "Tygrys Pietrek", 
2006 nagroda dyrektora OTL za rolę Kota w "Niebieskim Ptaku" i za rolę świętej Genowefy w spektaklu "Żywoty świętych", 
2007 nagroda dyrektora OTL za rolę Kasi w "Igraszkach z diabłem", 
2007 wyróżnienie Szkolnej Rady Teatralnej za rolę Kasi w "Igraszkach z diabłem", 
2008 nagroda dyrektora OTL za nawiązanie aktorskiego dialogu z dziecięcą publicznością w spektaklu "O królewnie Wełence", 
2011 nagroda dyrektora OTL za rolę w spektaklu „Dzisiaj w Betlejem” ze szczególnym uwzględnieniem animacyjnego kunsztu włożonego w kreację roli
Osiołka, Międzynarodowy Dzień Teatru
2014 Medal Gloria Artis, 
2014  doroczna Nagroda Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Olsztyńskiego Teatru Lalek z okazji  Międzynarodowego Dnia Teatru za rolę Matki w
spektaklu „Balladyna"

ZA PRACĘ TWÓRCZĄ W DZIEDZINIE TEATRU

5. OLSZTYŃSKI TEATR
LALEK

 
ADAM HAJDUCZENIA – aktor

Aktor cechujący się nie tylko wyobraźnią, ale i świetny lektor. Dzięki niezwykłym umiejętnościom kreuje bajkowych bohaterów, którzy na długo zapadają w pamięci
widzów. Jego kreacje można podziwiać w spektaklach: „Pentezylea”, „Mały Nemo w Krainie Snów”. Zaś od 24 lutego jako tytułowego „Pana Lampę”. W sposób
niezwykle plastyczny animuje lalki i formy teatralne – między innymi w spektaklach: „Nid”, „Ach, ta mysia”  czy „Igraszki z diabłem”. W próby do spektaklu „Pentezylea”
został wezwany w nagłej sytuacji zastępstwa. Z tym spektaklem wziął udział w festiwalu Młodej Reżyserii. W spektaklu „Mały Nemo…” wciela się w różne, czasem
nawet skrajnie charakterologiczne postaci: Króla, Olbrzyma czy Pirata, tworząc na scenie barwnych bohaterów. Zaczarował dzieci tak w planie lalkowym jak i
aktorskim. Uwodzicielsko i czarodziejsko wprowadza widzów w świat Teatru. Jako bohater spektaklu i gospodarz Domczyska (spektakl Pan Lampa) pokazuje
najmłodszym widzom lekcję tolerancji, a ponadto wyjątkowość życia oraz przemijania. W OTL prowadzi zajęcia z edukacji teatralnej adresowane do grup dzieci i
młodzieży, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z pedagogami i uczniami. Jest pracownikiem, który wielokrotnie wspiera działalność teatru na różnych polach między
innymi – udzielając swojego głosu jako lektor komunikatów przed spektaklami. 

Nagrody i wyróżnienia:
2003 nagroda dyrektora Olsztyńskiego Teatru Lalek z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru za animację lalką w spektaklu „Bracia Lwie Serce”, 
2007 nagroda na XXIII Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalkowych w Opolu za rolę Pustelnika Scholastyka w spektaklu "Igraszki z diabłem", 
2008 nagroda dyrektora OTL za rolę Wuja Edwarda w spektaklu "Jak Matołusz poszedł szukać olbrzyma", 
2009 nagroda dyrektora OTL z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru w uznaniu za stworzoną wspólnie z Zespołem wysoką jakość artystyczną spektaklu „Historia
całkiem zwyczajna”, 
2014 Medal Gloria Artis, 
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2014 doroczna Nagroda Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Olsztyńskiego Teatru Lalek z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru za rolę Staruszka w  spektaklu
"Bajka o szczęściu".

ZA PRACĘ TWÓRCZĄ W DZIEDZINIE TEATRU

6. Warmińsko-Mazurski
Oddział

Stowarzyszenia
Dziennikarzy

Polskich

KS. DR IRENEUSZ STANISŁAW BRUSKI – dziennikarz, animator kultury

Kapłan, społecznik, prawnik i teolog, dziennikarz, publicysta, redaktor naczelny „Bez wierszówki”, od 1996 r. sędzia Sądu Metropolitalnego w Olsztynie (I, II i III
instancji), od 2013 r. prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie (w poprzedniej kadencji wiceprezes, funkcje pełni
społecznie), animator kultury zaangażowany w życie kulturalne Olsztyna i regionu Warmii i  Mazur, z Olsztynem związany od 1980 roku. Absolwent Liceum
Ogólnokształcącego im. Dr. Władysława Gębika dawnego Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie. W latach 1986-1992 pracował w duszpasterstwie, m. in. w olsztyńskich
parafiach Chrystusa Odkupiciela Człowieka i św. Józefa. Od 1992 r. przez 12 lat pełnił funkcję redaktora merytorycznego i wicedyrektora w Warmińskim Wydawnictwie
Diecezjalnym. Równocześnie był pracownikiem naukowym Instytutu Samorządu Terytorialnego WSP w Olsztynie, a następnie Wydziału Prawa i Administracji UWM.
Obecnie pełni funkcję dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych w Olsztynie. Jest również dziennikarzem agencyjnym (1985-1993 – korespondent Biura Prasowego
Episkopatu Polski, od 1993 r. – korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej) i radiowym (od 1996 r. korespondent Radia Watykańskiego). 
Od 1992 r. redaktor naczelny czasopism wydawanych w Olsztynie: „Posłańca Warmińskiego czyli Kalendarza Maryjnego” (1992-1995), rocznika „Kalendarz Papieski”
(1997-2004), dwutygodnika społeczno-kulturalnego „Posłaniec Warmiński” (2007-2010), z którego stworzył  pismo liczące się na medialnym rynku, o wysokim
poziomie merytorycznym i pięknej szacie graficznej. Na łamach tego pisma wiele miejsca poświęcone było ludziom kultury Olsztyna i regionu i wydarzeniom
kulturotwórczym. Ks. Ireneusz Bruski to także twórca i redaktor serii wydawniczej „Państwo-Kościół. Dokumenty, komentarze.” Autor licznych publikacji głównie o
tematyce teologicznej, prawnej, historycznej i kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem sztuki teatru. Debiutował na łamach „Tygodnika Powszechnego”. Był
konsultantem ds. obrzędowości katolickiej przy realizacji filmu „1920. Bitwa Warszawska” (2011).
Ks. Bruski jest laureatem Honorowej Matury III LO w Olsztynie (2012). Związany ze Stowarzyszeniem ZASP, w latach 2005-2010 – kapelan Domu Aktora w
Skolimowie. Współpracuje z warszawską Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Współzałożyciel Stowarzyszenia Wydawców Katolickich (Warszawa 1997) i
Warmińskiej Inicjatywy Kulturalnej (Olsztyn 2005). Członek International Federation of Journalists (Bruksela), Stowarzyszenia Wspólnota Polska (Oddział Północno-
Mazowiecki w Pułtusku), Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (Lublin), Union Apostolique du Clerge (Paryż) i Stowarzyszenia Autorów ZAIKS.
Jest pomysłodawcą upamiętnienia tablicą pamiątkową wybitnego i zasłużonego mieszkańca Olsztyna i regionu dr. Władysława Gębika, regionalisty, pedagoga,
organizatora olsztyńskiego środowiska artystycznego, literata, działacza społeczno-kulturalnego spod znaku Rodła, szczególnie zapisanego w dziejach powojennych
miasta i regionu. Ks. Bruski wykonał ogrom pracy społecznej, dzięki czemu starania wielu osób współpracujących w Grupie Inicjatywnej doprowadziły do zakończenia
projektu i zawieszenia tablicy 10 listopada 2015 roku na frontonie kamienicy przy ulicy Wyzwolenia 9, domu, w którym W. Gębik żył, tworzył i inicjował ważne dla życia
miasta działania.
Ks. Bruski nie tylko organizuje, ale także włącza się aktywnie w organizację sesji naukowych poświęconych ważnych faktom historycznym i kulturalnym miasta i
regionu. Jest  pomysłodawcą i  realizatorem projektu obchodów  Dni Patrona Dziennikarzy Warmii  i  Mazur – Seweryna Pieniężnego jr.,  twórcy „Gazety
Olsztyńskiej”. W 2014 r. stworzył Szlak Pamięci Seweryna Pieniężnego, który obejmuje najważniejsze miejsca w Olsztynie związane z postacią S. Pieniężnego, na
którym 24 lutego każdego roku organizowane są uroczyste obchody z udziałem nie tylko dziennikarzy, ale także władz samorządowych, organizacji pozarządowych
Olsztyna i młodzieży. Zaangażowanie w pracę społeczną ks. Bruskiego jest imponujące i godne podziwu. Każdego roku do tego działania pozyskuje nowe szkoły,
instytucje kultury nie tylko w Olsztynie, ale i w regionie.
Ks. Bruski jest także pomysłodawcą powołanej w 2015 roku nagrody dziennikarskiej regionu „Laur Dziennikarza Warmii i Mazur” oraz w 2016 roku Wyróżnienia
Honorowego „Przyjaciel Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP”, zainicjował również, aby coroczne obchody związane z dniem urodzin S. Pieniężnego przebiegały
jako święto wszystkich dziennikarzy regionu Warmii i Mazur.
Ks. Bruski jako redaktor naczelny na łamach miesięcznika społeczno-kulturalnego „Bez Wierszówki” (z którego w 2014 roku stworzył czasopismo o zasięgu
ogólnopolskim) odnotowuje istotne wydarzenia kulturalne miasta i regionu (m. in. jubileusze artystów, znaczące wystawy, wydawnictwa, prezentuje osoby nagradzane
i wyróżniane). Co warte podkreślenia, w ciągu dwóch ostatnich lat czasopismo rozwinęło się z biuletynu do pełnowartościowego oryginalnego periodyku czytanego w
całej Polsce. 

ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI DZIENNIKARSKIEJ I POPULARYZATORSKIEJ W DZIEDZINIE KULTURY
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7. PREZYDENT
OLSZTYNA

       
DR DANUTA MARIA BOGDAN – historyczka

Urodzona w 1955 r. w Olsztynie w rodzinie nauczycielskiej. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w
Olsztynie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (historia). Po studiach podjęła pracęw Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (1978), a następnie w
Stacji  Naukowej  Polskiego Towarzystwa Historycznegow Olsztynie  (1979).  Doktorat  nauk  humanistycznych uzyskała w 1990 r.  na podstawie pracy
„Sejmik warmiński w XVI i pierwszej połowie XVII wieku”, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Małłka. 
Od 1990 r. zatrudniona w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Dwukrotna stypendystka Historische Kommission zu
Berlin oraz Instytutu Herdera w Marburgu. W poszukiwaniu uznanych za zaginione dokumentów wiele czasu poświęca na kwerendy źródłowew archiwach
polskich (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie,  Archiwa Państwowe w Gdańsku, Toruniu i  Olsztynie, Archiwum Archidiecezji  Warmińskiej  w
Olsztynie),  niemieckich  (Berlin-Dahlem,  Marburg)  i  szwedzkich  (Sztokholm,  Uppsala).  Od  2013  r.  kierownik  Pracowni  Kopernikańskiej  w  OBN;
organizatorka ogólnopolskich sympozjów naukowych z cyklu „Colloquia Copernicana”, współfinansowanych ze środków Samorządu Olsztyna, w tym w
jubileuszowym 2013 r. największej ogólnopolskiej sesji „Mikołaj Kopernik 1473-1543”. W 2017 r. odbyło się już siódme sympozjum naukowe z cyklu
„Colloquia Copernicana”. 
Zainteresowania naukowe: historia nowożytnej  Warmii i  Prus Królewskich,  dzieje Prus Książęcych i Uniwersytetu Królewieckiego. Autorka ponad stu
publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym licznych artykułów źródłowych: edycja deklaracji podatkowej Olsztyna z 1572 r.,
najwcześniejszego  dokumentu  odnoszącego  się  do  układu  przestrzennego  i  zabudowy  XVI-wiecznego  Olsztyna,  testamenty  mieszczan  i  szlachty
warmińskiej, wykaz warmińskich sił zbrojnych „Musterzettel” z 1679 roku, inwentarz zamku jeziorańskiego, wykazy podatkowe komornictw warmińskich,
procesy o czary na Warmii oraz normatywne źródła cechów rzemieślniczych i wilkierze miejskie. Autorka biogramów biskupów warmińskich, współautorka
monografii Olecka i monografii „Urzędnicy miejscy Starego i Nowego Miasta Braniewa do 1772 r.”. 
Redaktorka naukowa trzech tomów wydawnictwa źródłowego (2015-2017) do dziejów Olsztyna, pt. „Olsztyn w dokumentach. Źródła do historii miasta”
z różnych okresów dziejowych,  od średniowiecza po historię  najnowszą.  Autorka również zamieszczonych tam artykułów.  Książki  te  wydano dzięki
wsparciu finansowemu Samorządu Olsztyna i Archiwum Państwowego w Olsztynie. Koordynatorem projektu od początku jest Danuta Bogdan.
Z pasją do wydawania źródeł  historycznych wiąże się projekt „Wilkierze miasta Olsztyna 1568-1696”,  realizowany w latach 2016-2017 r. W ramach
zadania, dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Olsztyna ukazały się dwa wydania książki autorstwa Danuty Bogdan „Wilkierze miasta Olsztyna 1568-
1696”, publikacja została jednocześnie udostępniona w formie pliku pdf w internecie.
W kręgu zainteresowań edytorki pozostają również wilkierze innych miast biskupstwa warmińskiego: wydanie w 2010 r. uważanego za zaginiony wilkierza
Fromborka z XVII wieku oraz aktualnie praca nad edycją wilkierza Bisztynka z XVIII wieku. Zachętą do podjęcia prac nad nowożytnymi wilkierzami miasta
Olsztyna był fakt, że przetrwały one do naszych czasów aż w trzech redakcjach. Przekładu tekstu z języka staroniemieckiego na język polski dokonano we
wzmiankowanej wyżej publikacji po raz pierwszy. Praca „Wilkierze miasta Olsztyna...” przybliża życie codzienne miasta i jego mieszkańców w XVI-XVII
wieku, ich codzienność i dzień świąteczny, troski i radości, chwile trudne (pożary, zarazy, wojny) oraz zabawy i rozrywki. 
Książka opublikowana niezwykle starannie i kunsztowna typograficznie jest też hołdem Danuty Bogdan złożonym rodzinnemu miastu.

ZA PRACĘ NAUKOWĄ I POPULARYZOWANIE HISTORII OLSZTYNA

8. TOWARZYSTWO
KULTURY
TEATRALNEJ
WARMII I MAZUR

WANDA ANUSIAK – reżyserka teatru amatorskiego, animatorka kultury

Z  kulturą  Olsztyna  związana  jest  od  lat  siedemdziesiątych  ubiegłego  wieku.  Posiada  nieprzeceniony  dorobek  w  pracy  artystycznej
i edukacyjnej poprzez teatr z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Reżyserka teatralna (autorka wielu spektakli w amatorskim ruchu teatralnym), aktywny członek
Towarzystwa Kultury Teatralnej Warmii i Mazur, animatorka kultury, pedagog, jurorka w przeglądach teatralnych i konkursach recytatorskich, społecznik. Przez całe
życie zawodowe związana była z edukacją teatralną dzieci i młodzieży. Zespoły, które tworzyła przy Pałacu Młodzieży w Olsztynie zawsze zajmowały czołowe miejsca
na przeglądach zespołów teatralnychw regionie warmińsko-mazurskim (m. in. „Bakcyl” w Bartoszycach, „O Laur Złotej Rybki” w Biskupcu, Przeglądzie Teatrów w
Szczytnie, Mrągowie, Dobrym Mieście) i w Polsce. Przez lata wypracowała autorskie, niekonwencjonalne metody pracy nad spektaklami, szczególnie uwzględniające
aspekty edukacyjne i zespołowej pracy twórczej uczestników zespołów. Jej wychowankowie dostawali się do szkół teatralnych w Polsce i zajmowali wysokie lokaty w
konkursach recytatorskich adresowanych do młodzieży ze szkół podstawowychi ponadpodstawowych. Z Krystyną Spikert znaną w Olsztynie animatorką kultury
współtworzyła „Noce Teatralne”, słynne olsztyńskie cykle imprez parateatralnych. Po zakończeniu pracy zawodowej stworzyła Teatr „Żywe Słowo” przy Instytucie
Kultury Chrześcijańskiej, który prezentował w formie teatru czytanego wiele tekstów dokumentalnych, literackich /prozatorskich i poetyckich. Praca z dorosłymi w tym
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teatrze  stała  się  jedną  z  ciekawszych  inicjatyw  twórczości  seniorów.  Spektakle  były  prezentowane  podczas  wielu  wydarzeń  w  IKCh  oraz
w innych miejscach: m. in. na Festiwalu Sztuki Czytania w Dobrym Mieście. Członkowie zespołu pod jej profesjonalnym okiem recytują wiersze poetów i pisarzy
znanych (m. in. M. Zientary-Malewskiej, Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Władysława Gębika) ale także swoje własne. Zespół, który
działa od 13 lat ma w swoim dorobku już kilkanaście premier a każda z nich jest oryginalną propozycją artystyczną. To dowód na to, że ludzie starsi też podejmują w
naszym mieście różne formy działalności artystycznej, mogą rozwijać się twórczo, odnosić sukcesy. Zwłaszcza pod opieką człowieka teatru Wandy Anusiak. Jest
bardzo zaangażowana w propagowanie twórczości poetów lokalnych i w wiele działań edukacyjno-popularyzatorskich. Prowadzi także warsztaty w programach
edukacyjnych m. in. „Olsztyn miastem sztuki słowa”, Wędrująca Akademia Sztuki Słowa, warsztaty słowa.
Wanda Anusiak posiada przede wszystkim cechy wyjątkowo zaangażowanego społecznika, człowieka z pasją, animatora podejmującego coraz to nowe wyzwania
poświęcone idei kultywowania tradycji sztuki języka polskiego, naszego największego skarbu kultury narodowej. To ustawiczna praca na rzecz edukacji teatralnej i
działań podejmowanych na rzecz pięknej polszczyzny w naszym mieście. 
 
 ZA PRACĘ TWÓRCZĄ i EDUKACYJNĄ W DZIEDZINIE TEATRU

9. PREZYDENT
OLSZTYNA

PRACOWNIA TAŃCA „PRYZMAT” FUNDACJI ARTOFNIA
Pracownia  Tańca  „Pryzmat”  jest  grupą  twórczą,  założoną  w  2007  roku  przez  Katarzynę  Grabińską  –  opiekuna  artystycznego
i choreografa zespołu. Skupia dzieci, młodzież i dorosłych, których pasją jest taniec artystyczny, taniec teatralny. Działający pod egidą fundacji ARToffNIA
w Olsztynie zespół operuje różnymi technikami, a łącząc je z innym formami sztuki tworzy autorskie projekty.
„Pryzmat” bazuje na tańcu współczesnym (powszechnie kojarzonym z ruchem teatru tańca), wykorzystując przy tym techniki takie, jak: modern, modern
jazz, taniec jazzowy, taniec klasyczny, improwizację ruchową.
Grupa  cały  czas  poszukuje  inicjatyw „pachnących"  świeżością.   Jej  członkowie  eksperymentują,  stawiają  na  fuzje  różnych  form,  skupiając  się  na
doświadczaniu  oraz  poszukiwaniu   własnego  wyrazu  scenicznego.  Poprzez  taniec  –  wspólne  choreografie
i projekty taneczne – rozwijają się zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Trzon repertuarowy zespołu stanowią: Paulina Spiel, Monika Parafiniuk, Kamila
Olszewska, Anna Afeltowicz, Aleksandra Dusza, Katarzyna Rutkowska.
W „Pryzmacie” istnieją trzy grupy artystyczne, zróżnicowane pod względem wieku oraz zaawansowania umiejętności: „Pryzmat 1” (młodzież i dorośli –
grupa zaawansowana, reprezentacyjna), „Pryzmat 2” (młodzież i dorośli) i „Pryzmacik” (dzieci w wieku 7–13 lat).
W dorobku Pracowni  Tańca „Pryzmat”  są autorskie  spektakle oraz projekty interdyscyplinarne,  wakacyjny projekt  artystyczny dla dzieci  i  młodzieży
„Projekt Lato” (m.in. „Lato przez pryzmat tańca i sztuk różnych” w 2013 r., „Lato w teatrze Taniec” w 2012 r.), cykliczne spotkania „Otwarta Scena Tańca”
oraz spotkania środowiska sztuki tanecznej.
Prowadzi  również zajęcia edukacyjne z dziećmi,  młodzieżą i dorosłymi – zadaniem tego projektu edukacyjnego jest wykształcenie wszechstronnych
tancerzy.  
Tancerze zespołów „Pryzmatu” zdobywają nagrody na różnych krajowych i międzynarodowych festiwalach tańca. Ostatnio – na SzólóDuó Dance Festival
w Budapeszcie  (Węgry,  10–13 stycznia  br.),  na  którym Marta Jakimicha i  Paulina Spiel  z  dorosłej  grupy repertuarowej  „Pryzmatu”  otrzymały  tytuł
Najlepszego Duetu za spektakl „zeSTROjeNIE/harMOnizaTIOM”. Trzy lata wcześniej zespół „Pryzmatu” zdobył nagrodę główną za spektakl „The Selfies”
podczas III Ogólnopolskiego Festiwalu Alternatywnych Teatrów Tańca „ Otwórz oczy”  w Słupsku (2015) – za kompozycję i spójność prezentowanego
tematu oraz oryginalne rozwiązania ruchowe. Wśród licznych laurów „Pryzmatu” są również nagrody dla zespołu za dramaturgię,  reżyserię ruchu i
osobowość sceniczną – m. in. podczas Ogólnopolskich Konfrontacji Tanecznych w Bydgoszczy (2009, 2012, 2016) czy podczas Konfrontacji Kompozycji
Tanecznych Teatrów Tańca i Ruchu w Opolu (Grand Prix  i I Nagroda, 2017).

ZA DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNĄ W ZWIĄZKU Z JUBILEUSZEM 10-LECIA PRACOWNI

10.
Stowarzyszenie

„Pro Kultura
i Sztuka”

ZESPÓŁ MIETEK FOLK OLSZTYN

Choć założony w Bartoszycach, to od wielu lat związany z Olsztynem. Zespół jest znanym w całym kraju wykonawcą piosenki żeglarskiej. Przewrotne, literackie,
zawierające dużą dawkę humoru autorskie teksty, oparte są o autentyczne wydarzenia z historii nowożytnego piractwa. Jako pierwsi w Polsce zaczęli pisać piosenki
właśnie o tym, co się działo na morzach i oceanach w końcu XVI i na początku XVII wieku na Karaibach.
Elementem scenicznego wizerunku grupy są barwne stroje z epoki wielkich żaglowców. Piosenki „Mietków” zyskały ogólnopolską popularność i weszły na stałe do
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wielu śpiewników żeglarskich.
Zespół regularnie gości na scenach najważniejszych wydarzeń związanych z piosenką żeglarską – zarówno nad morzem jak i w naszym regionie. Podczas
największego wydarzenia szantowego w kraju - krakowskich Shanties - w tym roku Mietek Folk Olsztyn świętował 30-lecie działalności artystycznej.
W dorobku zespołu znajdują się 4 płyty z autorskimi programami opowiadającymi o piratach i życiu na morzu. Zespół był nagradzany na wszystkich festiwalach
piosenki żeglarskiej. Wśród najważniejszych należy wymienić wyróżnienie na Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Autorskiej w 1989 r. w Warszawie, I nagrody na
Przeglądzie Piosenki Żeglarskiej „Klar” w Olsztynie w 1990 r., II nagrody na Festiwalu Piosenki Morskiej w Gdyni w 1991 r.
Muzycy gościli w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych, a na swoim koncie mają cztery autorskie wydawnictwa: „Jolly Roger” (1992 i reedycja 2001), „Ucieczka z
Nassau” (1997), „Spisek Collinsa” (2000), oraz koncertowy dwupłytowy album „Mietek u Rudego” (2004) .
Muzycy są autorami wielu znanych przebojów (m. in.: „Złoto dla zuchwałych”, „Jolly Roger”, „Chłopcy z Botany Bay”, „Czarnobrody Kapitan”, „Tysiące mil” czy „Powrót
do domu").  W 2018 roku Mietek Folk Olsztyn obchodzi 30-lecie pracy scenicznej.

ZA CAŁOKSZTAŁT PRACY ARTYSTYCZNEJ W ZWIĄZKU Z 30-LECIEM DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU

11. Stowarzyszenie
Wspólnota
Kulturowa
„Borussia”

NAGRODA RZECZOWA 

JACEK SZTORC - fotografik

Olsztynianin  z  urodzenia  i  miejsca  zamieszkania,  uznany  fotografik,  aktywny działacz  i  członek  Stowarzyszenia  Wspólnota  Kulturowa  BORUSSIA,
zaangażowany w działalność edukacyjną organizacji. 

Pracuje zawodowo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, lecz od czasów młodości pasjonuje się fotografią. Naukę fotografowania rozpoczął w Domu
Kultury  Dzieci  i  Młodzieży  (Pałac  Młodzieży).  Aktywnie  działa  w  środowisku  olsztyńskich  fotografików.  Wieloletni  członek  Warmińsko-Mazurskiego
Towarzystwa  Fotograficznego,  w ostatnich  latach  istnienia  WMTF pełnił  funkcję  wiceprezesa ds.  wystawienniczych.  Po  ustaniu  działalności  WMTF
niezrzeszony w żadnej organizacji fotograficznej. Jest obecny na wielu imprezach związanych z kulturą i upowszechnianiem fotografii. Był komisarzem
kilku wystaw fotograficznych. Uczestniczył również jako juror w cyklicznym konkursie „Sportowe wspomnienia zatrzymane w kadrze” pod patronatem
Prezydenta Miasta Olsztyna, którego organizatorem był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. Jacek Sztorc od wielu lat dokumentuje życie kulturalne i
sportowe Olsztyna, posiada ogromne zbiory zdjęć miasta od lat 70. do czasów współczesnych, a także zdjęć reportażowych. Od kilku lat z powodzeniem
zajmuje się także fotografią wnętrz.

Od ponad 20  lat  Jacek  Sztorc  należy do najaktywniejszych  członków Stowarzyszenia  Wspólnota  Kulturowa  BORUSSIA.  Angażuje  się  w działania
kulturalne i edukacyjne organizacji, działa w gremiach Borussii. Przez 10 lat co roku prowadził międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży z
Polski, Niemiec i Ukrainy „Wyspa dzieci”, spędzając w tej sposób swój urlop. Wolontariacko dokumentuje życie organizacji i najważniejsze wydarzenia
organizowane przez Borussię.
Jednak jego największą życiową pasją była i pozostaje fotografia, której poświęca swój czas wolny, osiągając w niej duże sukcesy. 
Swoją wiedzą i pasją fotograficzną chętnie dzieli się z innymi - wielokrotnie prowadził zajęcia z fotografii dla uczestników borussiańskich projektów. Był
także zapraszany na pokazy swoich zdjęć oraz warsztaty fotograficzne w szkołach i ośrodkach kultury (m.in.: w Olsztynie, Tłokowie, Braniewie, Morągu,
UTW Olsztyn i Kętrzynie). Jacek Sztorc uczestniczy aktywnie w aukcjach charytatywnych, wystawiając na szczytne cele swoje prace. 

Głównym motywem fotografii Jacka Sztorca był i pozostaje pejzaż – najbliższy jego sercu i ukazywany przez niego z wielkim wyczuciem i wyjątkową pasją
– stąd towarzyszący mu od wielu lat przydomek „cichy poeta warmińskiego krajobrazu”. To właśnie wystawą pt. „Krajobrazy” Jacek Sztorc zadebiutował
35 lat temu w Stowarzyszeniu PAX (1983) i tej tematyce pozostaje wierny. W dziedzinie fotografii krajobrazowej osiągnął mistrzostwo. 
Jacek Sztorc prezentuje na swoich fotografiach piękno krajobrazu kulturowego regionu, zapomniane lub mniej znane zabytkowe obiekty. Jego fotografie
dokumentują  także  ślady  cywilizacyjnych  przemian  i  dziejów  kolejnych  pokoleń  mieszkańców Warmii  i  Mazur.  Przywołuje  na  nich  także  piękno  i
wyjątkowość krajobrazu przyrodniczego, ukazując ze znawstwem i wyczuciem najpiękniejsze miejsca w okolicach Olsztyna i Warmii.

W ostatnich latach odbyło się 17 wystaw indywidualnych jego prac, poświęconych głównie pejzażowi. Były wśród nich:
2006 – Olsztyn, Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor-Warmia i Mazury – „W kamiennym kręgu Germanii - Grobowe megality burgrafów rzeszy”
2008 – Elbląg, Centrum Kultury Światowid – „Warmia światłem malowana”
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2008 – Gietrzwałd, Gminny Ośrodek Kultury – „Barwy Warmii””
2012 – Olsztyn, Muzeum Sportu – „Tak było”
2012 – Olsztyn, Planetarium – „Warmia”
2013 – Braniewo, Braniewskie Centrum Kultury – „Barwy Warmii”
2013 – Olsztyn, Muzeum Sportu – „Wyścig”
2014 – Olsztyn, Dom Mendelsohna – „Klimaty Warmii”
2014 – Olsztyn, Park Naukowo-Technologiczny – „Tak było”
2014 – Olsztyn, Stary Ratusz – „Fotografia nieruchomości”
2015 – Braniewo, Braniewskie Centrum Kultury – „Fotografia wnętrz”
2015 – Braniewo, Braniewskie Centrum Kultury – „Moja Warmia”
2015 – Iława, Iławskie Centrum Kultury – „Warmińskie pejzaże”
2015 – Miłomłyn, Gminny Ośrodek Kultury – „Krajobrazy Warmii”
2016 – Iława, Galeria Port 110 – „Jacek Sztorc i jego pasja…pejzaże”
2017 – Giżycko, Twierdza Boyen – „Krajobrazy”
2017 – Olsztyn, Biblioteka Główna UWM – „Krajobrazy” 

Jacek Sztorc jest także autorem zdjęć,  ukazujących walory przyrodnicze regionu, które są prezentowane na stałe w Parku Krajobrazowym Puszczy
Rominckiej w Żytkiejmach k. Gołdapi. Zdjęcia Warmii autorstwa Jacka Sztorca wykorzystywano jako wizytówkę regionu, prezentując je z inicjatywy Urzędu
Marszałkowskiego m.in. na festiwalu teatralnym we Francji (2008). Jako autor fotografii wziął udział w wieczorze zamkowym z cyklu „Oko w oko” ze
strażnikami  przyrody,  na  który  otrzymał  specjalne  zaproszenie  w  2008  roku.  W Ambasadzie  RP w  Królestwie  Belgii  z  okazji  rozpoczynającej  się
prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej 28 czerwca 2011 r. zorganizowano wystawę zdjęć z regionu. Ekspozycji zdjęć krajobrazów Warmii Mazur
jego  autorstwa  towarzyszył  koncert  wybitnego  polskiego  pianisty  Wojciecha  Waleczka.  Po  koncercie  goście  wraz  z  ambasadorem  Sławomirem
Czarlewskim głosowali na Mazury, startujące wówczas w plebiscycie na 7 Nowych Cudów Natury. 
Jacek Sztorc uczestniczył w projekcie „Galeria Starego Olsztyna” w latach 2017–2018, prezentując w przestrzeni miasta zdjęcia Olsztyna z lat 70. i 80.,
znajdujące się w jego zbiorach.
Jego fotogramy znalazły się w 24 publikacjach książkowych i innych wydawnictwach (foldery krajoznawcze i reklamowe). Były wśród nich m.in. takie
prestiżowe tomy, traktujące o dziedzictwie kulturowym Warmii i Mazur i jego ochronie:
Kazimierz Brakoniecki, Winfried Lipscher, „Borussia. Ziemia i ludzie. Antologia literacka”, Olsztyn 1999
Robert Traba, „Kraina tysiąca granic. Szkice o historii i pamięci”, Olsztyn 2003, Magdalena Bartoś, Barbara Zalewska, „Architektura w krajobrazie wiejskim Warmii i Mazur”,
Olsztyn 2003, „Zachowane, ocalone? O krajobrazie kulturowym i sposobach jego kształtowania”, red. Iwona Liżewska i Wiktor Knercer, Olsztyn 2003, „Powiat szczycieński.
Przeszłość – współczesność: praca zbiorowa”, red. G. Jasiński, Z. Kudrzycki, A. Misiuk, M. Szymańska-Jasińska, Szczytno 2006 ,Iwona Liżewska, „Tradycyjne budownictwo
wiejskie na Warmii i Mazurach”, Olsztyn 2007, „Aleje przydrożne. Historia, znaczenie, zagrożenie, ochrona”, red. Krzysztof A. Worobiec i Iwona Liżewska, Olsztyn 2009
Iwona Liżewska „Sztynort. Utracone dziedzictwo czy  szansa na ocalenie?”, Olsztyn 2008, Janusz Porycki, „Olsztyn – Sport 2013”, Tom VI, Olsztyn 2014, „Zabytek zadbany.
Co to znaczy?”, red. Iwona Liżewska, Warszawa 2015, „Borussia. Kultura, Historia, Literatura”, nr 15, Olsztyn 1997, nr 23, Olsztyn 2001, nr 42, Olsztyn 2008, nr 48, Olsztyn
2010, nr 49, Olsztyn 2011, nr 50, Olsztyn 2011, „Ochrona dziedzictwa żydowskiego w Polsce”, red. Weronika Litwin, Marta Przybyło-Ibadullajev, Warszawa 2012, Adam
Brzozowski,  „Kolarstwo  na  Warmii  i  Mazurach”,  Olsztyn  2015,  „Warmińsko-mazurski  biuletyn  konserwatorski”,  nr  7,  Olsztyn  2015,  Łukasz  Kruszewski,  „Marketing
nieruchomości. Home branding praktycznie”, 2016, „Od Bet Tahary do Domu Mendelsohna. Projekt Ericha Mendelsohna w rodzinnym Olsztynie”, 
Kornelia Kurowska, Ewa Romanowska (red.), Olsztyn 2016, „50 lat wydziału medycyny weterynaryjnej 1967-2017”, red. J. Kaleczyc, B. Lewczuk, A. Koncicki, Olsztyn 2017,
Christian Querre, „Magiczna Bretania: przewodnik po osobliwościach Côtes d'Armor ”, Olsztyn 2015
Płyta CD z muzyką organową Oskar Gottlieb Blarr – okładka i książeczka do płyty. 

Prace  fotograficzne  Jacka  Sztorca  prezentowane  na  wystawach  i  publikacjach  to  wyjątkowe  świadectwa  przemian  krajobrazu  kulturowego  i
przyrodniczego regionu. Jego fotografie posiadają nie tylko walory edukacyjne i dokumentacyjne. To przede wszystkim znakomita i wyjątkowo cenna
forma upowszechniania i przybliżania idei ochrony krajobrazu społeczności mieszkańców i szerzej – opinii publicznej. Zaangażowanie Jacka Sztorca w
edukację i budowanie świadomości wokół kulturotwórczego znaczenia ochrony krajobrazu naszego regionu zasługuje w naszej opinii na docenienie i
wyróżnienie. Dlatego zwracamy się z wnioskiem o przyznanie dorocznej Nagrody Prezydenta dorocznej Nagrody Prezydenta Olsztyna Jackowi Sztorcowi
w rocznicę jego debiutu fotograficznego, chcąc w ten sposób podkreślić znaczenie obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

ZA DZIAŁALNOŚĆ W DZIEDZINIE FOTOGRAFII I UPOWSZECHNIANIA WALORÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO 
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