
 

XIX WALNY ZJAZD DELEGATÓW PTWK –  
Odznaki, Medale, godność Honorowego Członka PTWK 
 
Podczas sobotniego XIX Walnego Zjazdu Delegatów PTWK (11 lutego 2017 roku) prezes Rafał Skąpski 
odznaczył Honorową Odznaką PTWK i wręczył Medale Pamiątkowe PTWK osobom zasłużonym dla polskiej 
kultury, rynku wydawniczego i naszego Towarzystwa.  
 
 
Otrzymali je: 
 

HONOROWA ODZNAK PTWK 
 
 

Ewa GRUDA  
 

     
 

 
Anna KĘDZIOREK – wręczenie nastąpi w późniejszym terminie 
 

 
 

 
 
 
 

Krytyk literatury, recenzent, bibliotekarz, od wielu 
lat kieruje Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie. 
Autorka oraz współautorka katalogów promujących 
polską literaturę za granicą, m.in. na Targach Książ-
ki Dziecięcej w Bolonii, a także Almanachu Polskiej 
Sekcji IBBY „Twórcy dzieciom”. Recenzentka i czło-
nek kolegium redakcyjnego „Poradnika Biblioteka-
rza”, gdzie prowadzi stały dodatek „Świat Książki 
Dziecięcej”. Współpracuje także z czasopismami: 
„Nowe Książki”, „Poezja i Dziecko”, „Forum  
Nauczycieli”.  Jurorka w wielu konkursach literatury 
dziecięcej. Laureatka wielu wyróżnień za  
upowszechnianie czytelnictwa i promocję książki 
dla dzieci i młodzieży.  

Redaktorka, korektorka, autorka i tłumaczka. Od ponad 30 lat 
związana zawodowo z instytucjami wydawniczymi. Posiada 
wieloletnie i wszechstronne doświadczenie redaktorskie  
i korektorskie (książki, czasopisma). Była: redaktorką w Wyd. 
„Książka i Wiedza”, zastępcą redaktora naczelnego w Wyd. 
Bellona, kierownikiem redakcji filologii obcych, a następnie 
redaktorem naczelnym redakcji humanistycznej w PWN. 
Obecnie p.o. redaktora naczelnego Wydawnictw 
Uniwersytetu Warszawskiego. Jako wieloletni tłumacz języka 
rosyjskiego współpracuje z wieloma instytucjami i 
wydawnictwami Ma na swoim koncie także dwie słownikowe 
publikacje autorskie: Rosyjsko-polski słownik tematyczny 
oraz Słownictwo podstawowe. Język rosyjski.  Prowadzi 
wykłady i konwersatorium z przedmiotu „Wstęp do 
współczesnego edytorstwa” na specjalizacji edytorskiej w 
Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletnia 
wykładowczyni na kursach PTWK. 

 



 
Wojciech ŁYSEK 

 

 
 

 
Elżbieta STAŚKIEWICZ 

 

 
 

 

Antoni SZPERLICH 
 

 
 

 
 
 
 

   Ponad 35 lat zawodowej. Był redaktorem naczelnym w 
Wydawnictwie „Alma-Press”, dyrektorem i red. naczelny  
w  Wyd.  „Punkt”. Założył i prowadził spółkę „Linia” o profilu 
wydawniczym. Pracował dla spółki „Presspublica” w Dziale 
Prawa i Podatków „Rzeczpospolitej”. Obecnie jest  starszym 
redaktorem technicznym w miesięczniku „Twórczość”  
i sekretarzem redakcji „Dziennik Gazeta Prawna”. Jest 
również autorem charakterystyki zawodu korektora w 
„Klasyfikacji zawodów i specjalności w Polsce” Centralnego 
Instytutu Ochrony Pracy.   Aktywny członek naszego 
Towarzystwa. Był członkiem Zarządu Głównego, a obecnie 
jest wiceprzewodniczącym GKR i członkiem Komisji 
Szkoleniowej. Wieloletni i ceniony wykładowca podstaw 
edytorstwa, redagowania indeksów, przypisów, bibliografii  
oraz promocji i marketingu na kursach PTWK. 

 

Od 40 lat redaktorka i korektorka. Była redaktorką  
w Wydawnictwie Naukowym PWN, a następnie  
w Państwowym Instytucie Wydawniczym.   Wieloletni 
członek Komisji Szkoleniowej PTWK i wykładowczyni 
redagowania indeksów, przypisów, bibliografii  
oraz podstaw edytorstwa na kursach PTWK. 

Od ponad 40 lat związany z ruchem wydawniczym.  
Był: redaktorem, rzecznikiem prasowym i kierownikiem 
Redakcji Reklamy w PWN; przewodniczącym Rady 
Nadzorczej oraz Członkiem zarządu i dyrektorem 
handlowym Wyd. „Wiedza i Życie SA”;  współwłaścicielem 
firmy ASIK Promocja i Marketing. Był autorem felietonów  
o książkach i list bestsellerów książkowych prezentowanych 
w programie telewizyjnym „Kawa czy herbata”; stałym 
współpracownikiem i prezenterem książek telewizyjnego 
programu Książki z Górnej Półki, a dla programu 3 TVP 
redagował stronę internetową "Czytaj z 3". Współpracuje  
z wydawnictwami m.in. Iskry i FK Jacek Olesiejuk. Twórca 
autorskich witryn w Księgarni Naukowej im. Bolesława 
Prusa w Warszawie dla takich wydawców jak: Uniwersitas, 
Zysk, Rebis, Iskry, Media Rodzina, Wolter Kluwers, PWN.   
Jako wieloletni wykładowca na organizowanych przez 
PTWK kursach redakcji merytorycznej prowadził zajęcia  
z promocji książki. Członek Zarządu Głównego PTWK. 

 



 

MEDAL PAMIĄTKOWY PTWK 

 
Piotr DOBROŁĘCKI  

 
 

Irena JANOWSKA-WOŹNIAK  

 

 

Bogdan KLUKOWSKI  

 

 

 

 

Redaktor naczelny i publicysta Magazynu Literackiego 
KSIĄŻKI. Członek i działacz PTWK – były członek Zarządu 
Głównego. 

Redaktorka „Nowych Książek”, przewodnicząca Komisji 
Historycznej PTWK, sekretarz Konkursu PTWK im. Leona 
Marszałka 

Znawca rynku książki, publicysta, członek Komitetu 
Redakcyjnego „Poradnika”. Jest autorem cenionych 
przez czytelników felietonów „Kalejdoskop” 
dotyczących problemów współczesnej książki, literatury 
i biblioteki oraz rubryki „Salon pisarzy Bogdana 
Klukowskiego“ – prezentującej sylwetki współczesnych 
pisarzy polskich. Autor wysoko ocenianych przez 
bibliotekarzy publikacji. 



 

dr Rafał MARSZAŁEK – wręczenie nastąpi w późniejszym terminie 

 
 

 

Ewa TENDERENDA-OŻÓG  
 

 
 

 
 

Ponadto XIX Walny Zjazd Delegatów PTWK  
nadał godność CZŁONKA HONOROWEGO PTWK 

 
 

Waldemarowi JANASZKIEWICZOWI  
 

 
 
 

Wiceprezes zarządu Biblioteki Analiz, zastępca redaktora 
naczelnego „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”. Działa w 
branży książkowej. Pisze artykuły monograficzne i 
recenzje. Jest członkiem zespołu redakcyjnego „Biblioteki 
Analiz” i redaktorem serwisu rynek-ksiazki.pl. 
Współtwórca „Who is who” – tomu towarzyszącego 
publikacji „Rynek książki w Polsce”. Współautorka 
„Raportu o książce” opracowanego na zlecenie 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

Wieloletni były przewodniczący a obecnie członek Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, prezes firmy 
„Polska Książka“ sp. z o.o.   Odznczony Honorową Odznaką 
PTWK. 

Krytyk filmowy i historyk filmu, doktor nauk  
humanistycznych.   Wykładowca Akademii Filmowej  
i Akademii Polskiego Filmu. Autor licznych książek o filmie, 
dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie, wicedyrektor 
Departamentu Promocji i Informacji MSZ, I radca ambasady 
RP w Lublanie. Scenarzysta filmów dokumentalnych. 
Laureat nagrody im. K. Irzykowskiego oraz nagrody 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Członek prezydium 
Polskiego PEN-Clubu, juror nagrody literackiej „Nike“. 
Szachista, reprezentant Polski. Syn Leona Marszałka. 

 



Krystynie KUBALSKIEJ-SULKIEWICZ 
 

 
 
 
 
 
 

prof. Grzegorzowi LESZCZYŃSKIEMU – wręczenie nastąpi podczas XVI PST 2017 

 

 
 

 

Wojciechowi SPALENIAKOWI – wręczenie nastąpi podczas XVI PST 2017 

 

 
 

Historyk sztuki, pedagog i redaktor. Przez wiele lat 
pracowała w Państwowym Wyd.  Naukowym jako redaktor   
i zastępca kierownika w Redakcji Sztuki Encyklopedii, 
kierowała również Red. Sztuki, dodatkowo prowadziła 
zajęcia z historii sztuki w LX LO im. Wojciecha Górskiego,  
a od 1993 w 21 Społecznym LO im. Jerzego Grotowskiego, 
gdzie pełniła też funkcję wicedyrektora. W tym czasie 
współpracowała także jako redaktor z Wyda. „Murator” oraz 
„Arkady”. Od 1984 działała w PTWK jako: członek Zarządu  
i przewodnicząca koła PTWK w PWN-ie, członek Prezydium 
ZG PTWK, przewodnicząca GKR, przewodnicząca Komisji 
Klubowej, członek Komisji Graficznej i Szkoleniowej. Była 
wieloletnim wykładowcą encyklopedii i grafiki książkowej na 
kursach PTWK oraz jurorem Konkursu PTWK Najpiękniejsze 
Książki Roku. Za swoją pracę pedagogiczną otrzymała  
Medal KEN przyznany jej przez Główny Komitet Olimpiady 
Artystycznej, a za działalność w PTWK otrzymała Honorową 
Odznakę PTWK i Medal Pamiątkowy PTWK. 
 

Historyk literatury, badacz i krytyk literatury dla dzieci  
i młodzieży, publicysta, tłumacz. Autor wielu książek  
i artykułów dotyczących literatury dla dzieci i młodzieży. Jest 
prodziekanem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego. Przez kilka lat był zastępcą dyrektora 
Redakcji Dziecięcej Telewizji Polskiej.  
Był przewodniczącym kapituły nagrody „Sztuka Młodym” 
przyznawanej za twórczość dla dzieci i młodzieży. Stale 
współpracuje z radiem i telewizją. 

Bibliotekarz i historyk. Wieloletni dyrektor Biblioteki 
Raczyńskich w Poznaniu. Jego najważniejszym osiągnięciem 
było oddanie do użytku nowego gmachu książnicy. W 2014 
przeszedł na emeryturę, przygotowawszy instytucję do 
jubileuszu 185-lecia istnienia. Jako naukowiec skupiał się 
przede wszystkim na funkcjonowaniu bibliotek we 
współczesnym świecie na historii prasy poznańskiej.    
W dorobku naukowym ma ponad dwadzieścia publikacji 
(artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych). 
Uhonorowany medalem Towarzystwa Miłośników Miasta 
Poznania, brązowym medalem Zasłużony Kulturze - Gloria 
Artis, godnością Lidera Pracy Organicznej i Statuetką 
Honorowego Hipolita.  Odznczony Honorową Odznaką PTWK  
i Medalem Pamiątkowym PTWK. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bibliotekarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_Raczy%C5%84skich_w_Poznaniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_Raczy%C5%84skich_w_Poznaniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Emerytura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prasa_%28media%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Mi%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w_Miasta_Poznania_im._Cyryla_Ratajskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Mi%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w_Miasta_Poznania_im._Cyryla_Ratajskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_Zas%C5%82u%C5%BCony_Kulturze_Gloria_Artis
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_Zas%C5%82u%C5%BCony_Kulturze_Gloria_Artis
https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82oty_Hipolit


dr Andrzejowi SKRZYPCZAKOWI  
 

 
 

 

Elżbiecie STEFAŃCZYK  
 

 
 

 
 

 
 
 

(Fotorelacja Andrzej Palacz) 

 

Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
członek Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych 
przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
członek Komitetu Społecznego do Spraw Paktu dla 
Kultury, członek Krajowej Rady Bibliotek, pełnomocnik 
dyrektora BN  ds. współpracy z bibliotekami 
publicznymi. Aktywny członek Komitetu 
Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy  
i Wydawców. Odznczona Honorową Odznaką PTWK. 

Dr nauk humanistycznych, księgoznawca, były wykładowca  
i dydaktyk Instytutu Informacji Naukowej i Studiów 
Bibliologicznych UW, UMCS i in. Zajmuje się głównie historią 
bibliografii na świecie oraz historią księgarstwa i drukarstwa  
w Polsce w XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem 
Lwowa; autor wielu książek i rozpraw z zakresu księgoznawstwa, 
założyciel (1994) i redaktor naczelny (do 2006) kwartalnika 
„Wiadomości Księgarskie”. Działacz m.in. Towarzystwa 
Bibliofilów Polskich w Warszawie i Stowarzyszenia Księgarzy 
Polskich. Wieloletni przewodniczący jury Konkursu PTWK im. 
Leona Marszałka. Odznczony Honorową Odznaką PTWK. 
 


