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Katarzyna Korczak wśród wyróżnionych 

Honorowe 
nagrody GTPS 
Nasza redakcyjna koleżanka 
Katarzyna Korczak jest jed
ną z laureatek Honorowej 
Nagrody GTPS za twórczość 
artystyczną w 2002 roku -
za popularyzację problema
tyki kulturalnej. Wśród lau
reatów są poeci, prozaicy, 
animatorzy kultury, plasty
cy. Rozstrzygnięto również 
konkurs na „Gdańską Grafi
kę Roku 2002". Zwyciężyła 
praca autorstwa Cezarego 
Paszkowskiego. 

z artystą, półtoragodzinna roz
mowa sam na sam. Rozmówca 
otwiera się. Ujawnia uczucia, 
emocje. Bez natrętnych pytań, 

tancerza, malarza, poety - doda
je. 

Honorową Nagrodę GTPS 
otrzymała równie21.-Anna Augu
stynowicz - za wyreżyserowa
me w teatrze ,,Wybrzeże" sztuki 
„Mąż i żona", Piotr Czerski - za 
tomik „Pospieszne, osobowe", 
Henryk Cześnik - za dwie wy
stawy w Paryżu i wystawę we 
Lwowie, Zbigniew Joachimiak 
- za tom „Migotania, przejaśnie
nia, czerwone tunele", Stani-

- Nagroda ta jest dla mnie za
szczytnym wyróżnieniem 

i podsumowaniem dwudziesto
pięcioletniej pracy w zawodzie 
dziennikarza - mówi Katarzyna 
Korczak. - Znaczenie ma tym 
większe, iż przyznana jest przez 
przedstawicieli środowisk arty
stycznych Wybrzeża, z którymi 
zawodowo związana jestem od 
lat. Gazeta codzienna, oczywi
ście wymaga odnotowywania 
aktualnych zdarzeń. Codzien
ność składa się na najnowszą 
historię ludzi, instytucji, stowa
rzyszeń. Najbardziej pasjonuje 
mnie człowiek. Kontakt słowny 

Nasza laureatka - red. Katarzyna Korczak. 

wścibstwa. Wtedy powstać mo
że wewnętrzny portret muzyka, 

sław Klimowicz - za stworzenie 
zalążku muzeum etnograficzne
go. Ryszarda Knrylczyka uho
norowano za powieść pt. „Sło
wiański przedświt" , Dorocie 
Masłowskiej nagrodę przyniósł 
deb~ut prozatorski - powieść 
,,Wojna polsko - ruska pod flagą 
biało - czerwoną". Laur za da
nia archeologiczne w Sudanie 
otrzymał Henryk Paner, za 
działania plastyczne w Wiedniu 
i Kopenhadze - Robert Rumas. 
W dziedzinie muzyki triumfo
wał Marcin Tomczak - za wy
bitne osiągnięcia dyrygenckie, 
a w szczególności za zdobycie 
nagród w konkursie chórów 
w Korei. 

Za „Gdańską Grafikę Roku 
2002" uznano pracę pt. „Latem" 
autorstwa Cezarego Paszkow
skiego. II nagrodę otrzymała 
praca Sławomira Grabowego 
pt. „Pejzaż". Brąz przypadł Jo
annie Borof za „Na ławce". Ho
norowi patronat nad konkur
sem „Gdańska grafika · roku 
2002" objął Jan Kozłowski, mar
szałek województwa pomor
skiego, który jest także fundato-. 
rem nagrody głównej. 

Uroczystość wręczenia na
gród odbędzie się 21 marca br. 
o godz. 17. w siedzibie GTPS. 
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