
Zbigniew Lindner i Andrzej Banaszyński laureatami nagrody 
„Złota Pieczęć 2012” 

 

Już po raz dwunasty wybrano laureatów Nagrody Powiatu 
Wągrowieckiego „Złota Pieczęć 2012”. Kapituła czyli starosta Michał 
Piechocki, wicestarosta Tomasz Kranc, redaktorzy naczelni lokalnych 
tygodników: Jerzy Mianowski i Krzysztof Czapul, Adam Sandurski  
z lokalnej telewizji oraz ubiegłoroczni laureaci, pani Maria Maar  
i Włodzimierz Naumczyk. Coroczna impreza przyciąga coraz większe 
rzesze mieszkańców powiatu wągrowieckiego. Gala Nagrody odkrywa co 
roku kolejne osoby, którzy swoją zaangażowaniem i poświęceniem promują 
wągrowiecką ziemię. 
 

Można z całą pewnością powiedzieć, że to wyróżnienie wpisało się już  
w tradycję naszego powiatu. Podobnie jak w latach ubiegłych i w tym roku 
Kapituła stanęła przed niezwykle trudnym wyborem. Do nagrody zostali 
nominowani: Andrzej Banaszyński, wójt gminy Mieścisko, Eugeniusz Hańczuk, 
dyrygent, założyciel orkiestry dętej w Gołańczy, Edgar Hein, jeden z założycieli 
stowarzyszenia Załoga 62100, Michał Kaniewski, Starszy Cechu Rzemiosł 
Różnych w Wągrowcu, Zbigniew Lindner, właściciel Zakładu Przemysłu 
Drzewnego „Lindner” w Wągrowcu, Jolanta Maciejewska, zastępca wójta 
gminy Wągrowiec, Hubert Paluch, dziekan GSW Milenium w Gnieźnie, 
Wydział Zamiejscowy w Wągrowcu, Janusz Woźniak, prezes Lokalnej Grupy 
Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”. 

Podczas posiedzenia kapituły 15 listopada wybrano laureatów, których 
nazwiska oficjalnie podano podczas uroczystej gali nagrody, 26 listopada.  
W tym roku uznanie kapituły i tytuł laureata Nagrody Powiatu Wągrowieckiego 
„Złota Pieczęć 2012” zdobył Andrzej Banaszyński i Zbigniew Lindner. 

Andrzej Banaszyński całe życie zawodowe przepracował dla dobra gminy 
Mieścisko. Pracę zawodową rozpoczął jako inspektor ds. inwestycji                   
w Przedsiębiorstwie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Popowie 
Kościelnym. Z dniem 1 lutego 1982 roku Wojewoda Poznański, dr Marian Król 
powołał go na stanowisko naczelnika gminy. Po pierwszych wyborach 
samorządowych w 1990 roku Rada Gminy Mieścisko wybrała go na stanowisko 
wójta. Podobnie było w następnych kadencjach. Pierwsze bezpośrednie wybory 
na wójta w 2002 roku, jak również kolejne, wygrał w pierwszej turze. Już od 30 
lat służy społeczeństwu Mieściska. Podczas pełnienia funkcji Wójta Gminy 
Mieścisko, może poszczycić się dokonaniami w wielu dziedzinach, od inwestycji 
ekologicznych, oświatowych, w zakresie ochrony zdrowia, jak i wspieranie 
aktywizacji osób niepełnosprawnych. To w Zakładzie Aktywności Zawodowej         
w Gołaszewie pracują ludzie z różnymi stopniami niepełnosprawności z całego 
powiatu. Jego dewizą życiową jest dbałość o dobro ludzi, podnoszenie 
standardu ich życia. Jego słabością jest to, że nie potrafi odmówić ludziom, 



którzy go o coś proszą. Za swoją działalność wielokrotnie odznaczany medalami 
i tytułami. 
Zbigniew Lindner – właściciel Zakładu Przemysłu Drzewnego LINDNER           
w Wągrowcu ma decydujący wpływ na dynamiczny rozwój tej firmy, która  
w ciągu 21 lat działalności stała się potentatem produkcji trumien na rynku 
europejskim. Obecnie produkuje średnio 12 tys. sztuk miesięcznie, które są 
sprzedawane w Europie poprzez sieć patronackich hurtowni w Niemczech, 
Czechach, Austrii, Francji, Szwecji i Polski. Zakład uzyskał uznanie dzięki 
stosowanym w nim proekologicznym, prototypowym technologiom                    
i nowoczesnemu marketingowi. To dzięki technologiom firma promuje własną 
markę i wpływa na pozytywną zmianę postrzegania polskiego produktu             
w Europie. Zakład stał się jednym  z największych pracodawców w regionie            
i stale się rozbudowuje. Obecnie budowana jest hala traków, a wkrótce hala 
maszyn. Zatrudnia 160 osób rekrutujących się z całego powiatu 
wągrowieckiego. O firmie pana Lindnera informują liczne publikacje w całej 
Europie, ale nie ogranicza swojej działalności wyłącznie do sfery biznesu. 
Dzięki jego zaangażowaniu firma LINDNER stała się najbardziej 
rozpoznawalnym mecenasem kultury, m.in. za sprawą sponsorowania projektu 
społeczno-edukacyjnego „Ptaszarnia”, skierowanego do dzieci i młodzieży        
z utrudnionym lub ograniczonym dostępem do kultury, mającego stanowić formę 
wyrównywania szans edukacyjnych oraz „Kulturalnego Lata 2012 z firmą 
Lindner”, dzięki któremu dzieci i młodzież z naszego miasta i powiatu mogą 
korzystać z licznych dóbr kultury i uczestniczyć w wielu ciekawych 
wydarzeniach artystycznych. Firma prowadzona przez laureata wspiera również 
młodzież zrzeszoną w klubach sportowych. Jest wizytówką Wągrowca i powiatu 
i co najważniejsze – reprezentuje rodzimy kapitał. 
 

Wśród gości przybyłych na uroczystość gratulacje laureatom składali 
m.in.: Jacek Najder, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Jarosław Berendt, 
radny Sejmiku Województwa, który złożył życzenia laureatom również              
w imieniu wicemarszałka Leszka Wojtasiaka, Stanisław Wilczyński, Burmistrz 
Miasta Wągrowiec i dr Władysław Purczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Wągrowcu, Przemysław Majchrzak, Wójt Gminy Wągrowiec, Mieczysław 
Durski, Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz, Radosław Kubisz, Przewodniczący 
Rady Gminy w Wapnie, kierownicy jednostek, Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Wągrowcu i Wapnie, a także współpracownicy oraz osoby bliskie laureatom.            
Z okazji przyznanych nagród list gratulacyjny przesłał Minister Rolnictwa               
i Rozwoju Wsi, Stanisław Kalemba oraz wojewoda Piotr Florek. 

W uroczystości udział wzięli również radni rady powiatu 
wągrowieckiego, burmistrzowie i wójtowie, przewodniczący rad miast i gmin 
naszego powiatu, sekretarze i skarbnicy gmin, dyrektorzy jednostek powiatu, 
przedstawiciele powiatowych inspekcji, służb i straży oraz organizacji 
pozarządowych. -Przyznana nagroda jest symbolicznym wyrazem wdzięczności 
i uznania dla tych, którzy spełniają szczególną rolę, wyznaczoną pracowitością, 
działaniem dla ogółu. To nagroda dla tych, którzy w naszym powiecie żyją, 
pracują, działają. Ta Gala to święto powiatu, nagradzające tych, którzy 
pasjonując się różnymi dziedzinami życia potrafią swym entuzjazmem zarazić 
innych i skłonić do wspólnego działania – mówi Starosta, Michał Piechocki. 



 
Pasja przynosi najlepszy wynik, kiedy jest współdzielona z innymi.                    
W przypadku obydwóch laureatów pasją stała się praca, poprzez którą odnieśli 
sukcesy. Pan Andrzej na niwie samorządowej, pan Zbigniew w branży 
gospodarczej.  
 

Sala wypełniona po brzegi oczekiwała pojawienia się na scenie gościa 
wieczoru. Dla laureatów, gości i mieszkańców powiatu wystąpił Jacek 
Wójcicki, śpiewająca gwiazda „Piwnicy pod Baranami”, kabaretu Olgi 
Lipińskiej, aktor filmowy. Artysta wągrowieckiej widowni zaśpiewał m.in. 
„Serce”, „Sekretarka”, „Nie dokazuj miła, nie dokazuj”, „Gdy cię nie widzę”, 
„Modlitwa o wschodzie słońca”, „Naprawdę nie dzieje się nic”, „Titine”. Śpiew, 
jaki zaprezentował zebranym artysta z pewnością na długo pozostanie nie tylko 
w pamięci, ale także w sercach. 
 

Podczas imprezy odbywał się będzie kiermasz prac uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu. Zebrane pieniądze zostały 
przeznaczone na wykup budynku, w którym mieszczą się Warsztaty.  
 
Gala Nagrody „Złota Pieczęć” jest wydarzeniem niezwykłym, w którym 
uczestniczą władze samorządowe przy pełnym wsparciu lokalnych mediów 
(„Głos Wągrowiecki”, „Tygodnik Wągrowiecki”), które udzieliły również 
swojego patronatu. Organizatorzy dziękują za okazaną pomoc właścicielom 
Hotelu Pietrak oraz pracownikom Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu. 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


