Nagroda im. Marka Drapińskiego w edycji 2014/2015

Kapituła przyznała tytuł Laureata Nagrody im. Marka Drapińskiego
w kategorii Wyższych Szkół Bankowych:

•

Markowi Pieńkowskiemu z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

Kapituła doceniła zaangażowanie laureata w liczne akcje charytatywne, zbiórki, działania w
Fundacji Dawców Komórek Macierzystych promujące ideę oddawania szpiku, podejmowane
liczne inicjatywy, takie jak założenie Studenckiej Odpowiedzialności Społecznej WSB – SOS
WSB. Laureat od 2011 roku związany jest z Fundacją Elbląg, w ramach której jako
wolontariusz wspierał inicjatywy takie jak organizacja Gali Filantropa Roku czy dystrybucja
cegiełek, z których dochód przeznaczony jest na fundusze stypendialne dla dzieci
niepełnosprawnych i zdolnej młodzieży z Elbląga i powiatu.

•

Iwonie Czech z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Kapituła doceniła działalność laureatki w Kluczborskim Towarzystwie
Pomocy Sprawnym Inaczej „MUMINKI”, w ramach której laureatka
m.in. organizuje spotkania, obozy i wycieczki dla podopiecznych,
pozyskuje fundusze na działalność. Od 2014 roku Iwona Czech pełni
funkcję prezesa tego stowarzyszenia.

w kategorii Szkół TEB Edukacja:
•

Izabeli Bartyzel ze Szkoły Policealnej TEB Edukacja w Krakowie

Laureatka w ramach działalności Chóru Chłopięcego Pueri Cantores Sancti Joseph prowadzi
nieodpłatną edukację muzyczną, językową i sportową dla chłopców z nowohuckich szkół
podstawowych. Działa również w Stowarzyszeniu Passionart, kształtującym społeczeństwo
obywatelskie w oparciu o działalność kulturalną i edukacyjną, realizując projekty i wspierając
inicjatywy społeczne. Jest wolontariuszem i prowadzącą zajęcia w ramach Franciszkańskich

Warsztatów Muzyki Religijnej. Angażuje się także w działania w Domu Dziecka św. Ludwiki,
gdzie pomaga jako wolontariusz i prowadzi zajęcia umuzykalniające.
•

Sławomirowi Kosińskiemu ze Szkoły Policealnej TEB Edukacja w Ostrowie
Wielkopolskim

Laureat jest Opiekunem Szkolnego Koła PTTK, w którym organizuje rajdy i wycieczki, a
także Opiekunem Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi, gdzie propaguje wśród
młodzieży ideę oddawania krwi. Działa także w Stowarzyszeniu „Szansa”, prowadząc zajęcia
z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych.
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Laureat działa w Stowarzyszeniu Teatralnym „nie ma”, w którym propaguje teatr i edukację
kulturalną wśród dzieci młodzieży, organizując Festiwal Teatrów Niezależnych PROCONTRA, prowadząc warsztaty i projekty. Jest również członkiem Fundacji Razem, gdzie
organizuje akcje charytatywne.
•

Łukasz Kaczmarek ze Szkoły Policealnej TEB Edukacja w Gnieźnie

Pełni funkcję organizatora ds. technicznych Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Amatorskich i
Niezależnych Offeliada, a także jest jednym z liderów Klubu Fantastyki Fantasmagoria w
Gnieźnie. W ramach swojej działalności przygotowuje wydarzenia kulturalne, organizuje gry
miejskie, a także prowadzi cotygodniowe spotkania z młodzieżą.

