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NAGRODY bardzo
kulturalne
Muzyk, rzeêbiarz, pedagog oraz pisarz i artysta malarz
otrzymali w tym roku Nagrody Prezydenta Gdaƒska
w Dziedzinie Kultury.

Hugon Lasecki, malarz obcho- a tak˝e wychowawcà wielu tancerzy,
dzàcy 50-lecie swojej pracy artystycznej jest od prawie pó∏ wieku
zwiàzany z Gdaƒskiem i gdaƒskà
Akademià Sztuk Pi´knych. Profesor Hugon Lasecki prezentowa∏
swoje prace na 25 wystawach indywidualnych i kilkudziesi´ciu zbiorowych, jest laureatem nagród i wyró˝nieƒ, w tym dwukrotnie na
Festiwalu Malarstwa Polskiego
w Szczecinie.

Zbigniew ˚akiewicz, pisarz-prozaik i eseista, od 1966 roku pracuje na Uniwersytecie Gdaƒskim,
jest autorem wielu nagrodzonych
powieÊci, tak˝e tych dla dzieci i m∏odzie˝y. W 1971 roku odznaczony zosta∏ Orderem Staƒczyka, otrzyma∏
te˝ wiele wyró˝nieƒ, mi´dzy innymi
Nagrod´ Gdaƒskiego Towarzystwa
Przyjació∏ Sztuki oraz Nagrod´ Wojewody Gdaƒskiego.

Bronis∏aw Pràdzyƒski od ponad 30 lat jest dyrektorem Szko∏y
Baletowej, propagatorem baletu,

którzy z powodzeniem wyst´pujà na
najwi´kszych scenach Polski i Êwiata (w 2001 roku uczniowie szko∏y,
bracia Dawid i Marcin Kupiƒscy,
zdobyli Grand Prix Eurowizji dla
M∏odych Tancerzy w Londynie).

Karol Boszat, kl. I b, SP 20

Józef Raatz, prodziekan Wydzia∏u Instrumentalnego gdaƒskiej
Akademii Muzycznej, pierwszy oboista Orkiestry Paƒstwowej Opery
Ba∏tyckiej, w ciàgu 35 lat pracy wykona∏ kilkaset koncertów kameralnych grajàc w zespo∏ach stworzonych i prowadzonych przez siebie,
odby∏ ponad 50 zagranicznych tournee z orkiestrami Opery i Filharmonii Ba∏tyckiej oraz z gdaƒskim zespo∏em „Capella Gedanensis”.

¸ukasz Lejman, kl. III e, SP 2

Stanis∏aw Gieradzie, rzeêbiarz
gdaƒskiej ASP jest autorem wielu
konserwacji, medalierstwa oraz
rzeêby sakralnej i pomnikowej. Mi´dzy innymi wygra∏ konkurs na realizacj´ Pomnika Ofiar Grudnia ’70
w Gdyni. ■
Kasia Wilczyƒska, kl. III, PS Gedanensis

Do najcz´stszych uchybieƒ komisja zaliczy∏a brak oÊwietlenia
i ogrodzenia terenu parkingów,
brak tablicy informujàcej o cenniku op∏at, jak równie˝ z∏y stan nawierzchni. Najlepszà ocen´ uzyska∏o jedynie pi´ç parkingów
(parking podziemny przy ul. D∏ugie Ogrody 3-14, parking przy ul.
Waryƒskiego 15, ul. Damroki 15,
ul. Or∏owska/Husytów 1b i parking przy ul. D∏ugie Ogrody 3-14).
DwadzieÊcia dwa parkingi
otrzyma∏y w kwalifikacji dwie

gwiazdki, siedemdziesiàt dziewi´ç tylko jednà. DwadzieÊcia
parkingów uzyska∏o mniej ni˝ 20
punktów na 115 mo˝liwych, a kolejnych dwadzieÊcia nie podlega∏o
ocenie ze wzgl´du na uzyskanie
zbyt ma∏ej iloÊci punktów.
Prezydent Gdaƒska Pawe∏
Adamowicz zapowiedzia∏, ˝e nie
jest to ostatnia kontrola i ˝e s∏u˝by miejskie b´dà przyglàda∏y si´
parkingom tak d∏ugo, a˝ ich w∏aÊciciele sprostajà wszystkim wymogom. ■

Julka Piltz, kl. II, SSP STO

