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Włodzimierz Grycner, absolwent Liceum Ogólnokształcącego 

w Chełmży rocznika 1963, jest kapitanem żeglugi wielkiej, kapitanem 

żeglugi śródlądowej, pilotem morskim, inżynierem,  komandorem flisów 

odrzańskich, działaczem Ligi Morskiej i Rzecznej, prezesem Polskiej 

Izby Agroturystyki – Oddział Pomorsko–Odrzański. 28 stycznia 

2014r. Kapituła Międzynarodowej Nagrody „Conrady – 

Indywidualności Morskie” uhonorowała kpt. Włodzimierza Grycnera 

nagrodą „Conrady”, która jest wręczana ludziom morza z całego świata 

za osiągnięcia w dziedzinie żeglarstwa, kultury morskiej, nauki, 

gospodarki morskiej i popularyzacji problematyki morskiej. Jest ona 

odpowiednikiem „Oskarów” w dziedzinie filmowej. Uroczyste 

wręczenie nagrody Włodzimierzowi Grycnerowi w XVIII edycji 

„Conradów” odbyło się 8 marca 2014r. w Gdańsku. 

Dorobek zawodowy Włodzimierza Grycnera kwalifikuje go do 

grona szkolnych indywidualności i ukazuje, że ukończenie jedynej 



szkoły ponadgimnazjalnej w niewielkim miasteczku nie przeszkadza 

realizacji pasji, rozwoju predyspozycji osobowych i dążenia 

do wytyczonego, realnego celu. Włodzimierz Grycner jest człowiekiem, 

który podczas spotkań z młodzieżą przekazuje optymizm, wiarę 

we własne możliwości i zachęca do konsekwentnego działania. Jego 

postawa życiowa i zawodowa jest godna do naśladowania dla naszej 

młodzieży. 

W związku z tym dyrektor Zespołu Szkół w Chełmży ustanawia 

Nagrodę im. Kapitana Żeglugi Wielkiej, Kapitana Żeglugi 

Śródlądowej, Pilota Morskiego Włodzimierza Grycnera 

„Indywidualności szkolne” honorującą wybitne osiągnięcia młodzieży 

uczniowskiej. Ta prestiżowa nagroda wręczana jest uczniom 

za włożony wysiłek w pracę w  różnych obszarach życia szkolnego 

i pozaszkolnego, skutkującą wyróżniającymi i godnymi 

naśladownictwa efektami. Składać się na nią będzie honorowe 

zakwalifikowanie ucznia do grona „Indywidualności szkolnych”, 

okolicznościowy dyplom oraz nagroda rzeczowa. Jest nią wykonany na 

specjalne zamówienie witraż w tematyce nawiązującej do wybranego 

witrażu historycznej auli szkolnej, zgodnie z rodzajem aktywności 

ucznia. Dyplom z podziękowaniem otrzymuje również towarzysząca 

działaniom ucznia osoba wspierająca  (tutor edukacyjny, opiekun koła, 

trener itd.).  Nagroda może być przyznawana co roku jednemu 

uczniowi za szczególnie wyróżniające osiągnięcia z poprzedniego roku 



i wręczana podczas inauguracji kolejnego roku szkolnego przez 

zasłużonego absolwenta szkoły. Kandydaci do Nagrody wyróżniający 

się osiągnięciami w różnorodnych dziedzinach (naukowej, kulturalnej, 

społecznej itp.) w szkole lub poza nią, typowani są przez wszystkich 

członków społeczności szkolnej spośród grona uczniów wszystkich 

typów szkół dziennych. Wybór ucznia następuje podczas rady 

pedagogicznej podsumowującej dany rok szkolny i zatwierdzany jest 

przez dyrektora szkoły. Uczeń tę nagrodę z danej dziedziny może 

otrzymać tylko raz w czasie pobytu w szkole. Po raz pierwszy 

Nagroda im. Kapitana Żeglugi Wielkiej, Kapitana Żeglugi 

Śródlądowej, Pilota Morskiego Włodzimierza Grycnera 

„Indywidualności szkolne” zostanie wręczona podczas uroczystości 

rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015. 

 

 

Chełmża, 26.08.2014r.                      Janina Nowacka 

                                              Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmży 

 


