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Nagrody kulturalne
Zbigniew Rychert, dyrektor artystyczny Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej oraz znakomity dyrygent, poeta Antoni Pawlak, a tak˝e dziennikarka redakcji publicystyki Radia Gdaƒsk
Iwona Borawska zostali laureatami Nagrody Miasta Gdaƒska za rok 2002 w dziedzinie kultury. Firma NDI SA otrzyma∏a tytu∏ Mecenasa Kultury Gdaƒska, a oficyna wydawnicza Polnord-Oskar specjalnà Nagrod´ Honorowà.
tym roku Nagrody Miasta
Gdaƒska w dziedzinie kultury wr´czano ju˝ po raz trzydziesty.
Kapitu∏a nagrody postanowi∏a
uczciç ten jubileusz przyznajàc dodatkowo tytu∏y Twórcy Gdaƒskiej
Kultury trzem osobom wywodzàcym si´ z grona dotychczasowych
laureatów. To honorowe wyró˝nienie podczas uroczystoÊci w Dworze
Artusa otrzymali: Janina Jarzynówna–Sobczak, choreograf i pedagog – za stworzenie Gdaƒskiej Szko∏y Baletu, Marian Ko∏odziej,
scenograf i grafik – za znakomite
realizacje plastyczne oraz Stanis∏aw
Rosiek, wydawca i historyk literatury – za autorski i wydawniczy wk∏ad
w ˝ycie literackie Gdaƒska.

W

Iwona Borawska – dziennikarka redakcji publicystyki Radia
Gdaƒsk. Od wrzeÊnia 1987 roku popularyzuje tematy kulturalne na radiowej antenie. Zajmuje si´ teatrem, filmem, literaturà i plastykà.
Prowadzi sta∏e cykle audycji, jak
m.in. „Ludzie ksi´gi”, magazyn filmowy „Wielkie kino” i „Salon artystyczny Radia Gdaƒsk”. Autorka
ma∏ych form radiowych. Przybli˝a
w swoich programach dzia∏alnoÊç
klubów artystycznych Wybrze˝a
oraz dokonania niezale˝nych twórców z naszego regionu.

Zygmunt Rychert – za∏o˝yciel
i pierwszy d∏ugoletni (od 1974 do
1982 roku) dyrektor artystyczny
Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej. Od
1983 do 1987 roku dyrygent Opery
Ba∏tyckiej, a od 1992 do 1998 roku
dyrygent i szef orkiestry Filharmonii Ba∏tyckiej. Od lutego 1998 roku
pe∏ni ponownie funkcj´ dyrektora
artystycznego Polskiej Filharmonii
Ba∏tyckiej im. Fryderyka Chopina
w Gdaƒsku.
W minionym roku mi´dzy innymi
opracowa∏ i dokona∏ instrumentacji
na orkiestr´ odnalezionych koncertów skrzypcowych Ludomira Ró˝yckiego i Ignacego Paderewskiego.
W listopadzie opracowa∏ wersj´ orkiestrowà odnalezionych przez siebie trzech kompozycji na fortepian
Tadeusza KoÊciuszki. Dyrygowa∏
czterema koncertami na Festiwalu
Chopinowskim w Szwajcarii, a tak˝e przygotowa∏ i poprowadzi∏ w Getyndze premierowe przedstawienie
w mi´dzynarodowej obsadzie „Don
Quichota”.

czas audycji w gdaƒskiej rozg∏oÊni
Polskiego Radia w 1974 roku.
Pierwszy arkusz poetycki zatytu∏owany „Czynny ca∏à dob´” opublikowa∏ w 1975 roku w Gdaƒsku.
W 1983 roku otrzyma∏ Nagrod´ KoÊcielskich. Jest cz∏onkiem gdaƒskiego oddzia∏u Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich. Autor 15 tomików poetyckich oraz kilku publikacji. ■

N

agrody miasta dla twórców kultury przyznawane sà od 1973 r.

Do 1992 r. kandydatów do nagrody
wybiera∏a Komisja Kultury Rady Miasta Gdaƒska. Nagroda przyznawana by∏a w dziedzinach: literatura,
muzyka, sztuki plastyczne i ochrona
dóbr kultury. Od 1993 r. prezydent
Gdaƒska co roku powo∏ywa∏ specjalnà komisj´, która wybiera∏a laureatów. Komisja przyznawa∏a te˝ nagrody specjalne i honorowe. Od
1999 r. komisj´ zastàpi∏a kapitu∏a nagrody, która tak˝e przyznaje tytu∏
Mecenasa Kultury Gdaƒska.
W ciàgu trzydziestu lat istnienia

Antoni Pawlak – urodzony
w Sopocie pi´çdziesi´ciolatek m∏odoÊç sp´dzi∏ w Gdaƒsku, do którego
powróci∏ po ponad dwudziestoletnim pobycie w Warszawie, gdzie by∏
m.in. redaktorem „Gazety Wyborczej”. Jako poeta zadebiutowa∏ pod-

Nagrody Miasta Gdaƒska uhonorowano nià ponad stu siedemdziesi´ciu laureatów, w tym siedmiu laureatów specjalnych i honorowych.
Rozdano te˝ pi´ç tytu∏ów Mecenasa
Kultury Gdaƒska.
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