LAUREACI NAGRODY KULTURALNEJ
PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP.
ROK
1999

ZA CAŁOKSZTAŁT
Jerzy Gąsiorek za utworzenie i wieloletnie
prowadzenie na wysokim poziomie
artystycznym Biura Wystaw Artystycznych
Filia Książki Mówionej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za prekursorską
i pełną pasji działalność

2000

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta za cykl
działań edukacyjnych oraz za utworzenie
prestiżowej kolekcji malarskiej „Krąg
Arsenału”
Ludwina Nowicka (aktorka i animatorka
kultury) za prowadzenie teatrów
amatorskich dla dzieci i młodzieży

2001

Jadwiga Wieliczko – nauczycielka muzyki
i instruktor wokalistyki, pianistka orkiestry
„Odeon”, instruktorka ZTL „Gorzowiacy”
Gorzowska Orkiestra Dęta za wykonywanie
wszechstronnego i ambitnego repertuaru
oraz liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane na przeglądach i festiwalach

2002

ZA SEZON
Aleksander Maciejewski (aktor Teatru
im. Juliusza Osterwy) za uznaną przez
publiczność i krytykę rolę Wojewody
w spektaklu „Mazepa”

Ryszard Major (dyrektor Teatru im. Juliusza
Osterwy) za wyreżyserowanie autorskiego
spektaklu „Taki nam się snuje dramat” oraz
za reżyserię spektaklu „Żegnaj, Judaszu”
Ireneusza Iredyńskiego
Dariusz Barański (dziennikarz Gazety
Wyborczej) za redagowanie „Kroniki Wieku”
Jan Michalski i Błażej Skaziński (z Muzeum
Lubuskiego im. Jana Dekerta) za wystawę
„Świat Goethego i Schillera w zbiorach
Wilhelma Ogoleita 1869-1953”

Szczepan Kaszyński (kierownik artystyczny
i dyrygent Gorzowskiej Orkiestry Kameralnej)
za zaangażowanie w kreowanie życia
muzycznego miasta
Teatr „Kreatury” za 10 lat twórczych działań,
udział w 100 konkursach, w których zdobył
68 nagród głównych

2003

Zenon Kmiecik – fotograf, autor m.in. zdjęć
muzyków jazzowych, publikowanych
w miesięczniku „Jazz Forum”

Miejski Ośrodek Sztuki za działalność filmową
i edukacyjną

Augustyn Jagiełło – malarz, animator
kultury, założyciel grupy plastycznej
„Wena”, organizator plenerów malarskich
Bolesław Malicki – kierownik artystyczny
i dyrygent Gorzowskiej Orkiestry Dętej,
organizator koncertów dla mieszkańców
Gorzowa
2004

Marian Łazarski (fotograf i animator kultury) Zbigniew Sejwa za utworzenie Galerii Fotografii
za całość dokonań artystycznych w dziedzinie i Nowych Mediów oraz osiągnięcia artystyczne
fotografii i jej upowszechniania
w dziedzinie fotografii

Andrzej Moczydłowski (animator kultury,
szef klubu „U Szefa”) za utworzenie
prężnego ośrodka kulturalnego
w osiedlowej społeczności
Mieczysław Rzeszewski (architekt, animator
kultury) za utworzenie niepowtarzalnego
wizerunku wielu miejsc w Gorzowie oraz
pracę społeczną na rzecz kultury
2005

Edward Dębicki (kompozytor, muzyk)
za dorobek pisarski i artystyczny jako twórca
i animator Teatru Muzycznego Terno oraz
za organizację Międzynarodowych Spotkań
Zespołów Cygańskich „Romane Dyvesa”

Jan Tomaszewicz (dyrektor Teatru im. Juliusza
Osterwy) za świetne propozycje repertuaru,
ożywienie teatru oraz za działania menadżerskie, w szczególności za Scenę Letnią oraz
Międzynarodowe Spotkania Teatrów Ulicznych

Bogusław Dziekański za upowszechnianie
muzycznego życia jazzowego w Gorzowie,
wykreowanie znanego w Polsce środowiska
jazzowego oraz Małej Akademii Jazzu
2006

Edward Korban za wieloletnią działalność
kulturalną
Zespół Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy”
za wieloletnie promowanie Gorzowa
na międzynarodowych festiwalach
folklorystycznych

2007

Krystyna Kamińska, redaktorka, wydawca
za 40-letnie działania, upowszechniające
kulturę gorzowską na łamach lokalnych
gazet oraz poprzez wydawnictwo
„Arsenał Gorzowski”
Eugeniusz Wieczorek (dyrektor Klubu Myśli
Twórczej „Lamus”) w 50-lecie pracy zawodowej, za zasługi w tworzeniu dorobku
kulturalnego Gorzowa

2008

Zofia Bilińska za projekty będące zarówno
trwałym elementem architektury Gorzowa,
jak i jego symbolami, m.in. replika Fontanny
Pauckscha, Czarownica ze Studni Czarownic,
rzeźba Papuszy, Pawła Zacharka, Pomnik
Ofiar Stalinizmu czy Więźniarek Ravensbruck
Teresa Lisowska-Gałła za stworzenie na scenie gorzowskiego teatru wielu znakomitych
kreacji aktorskich, za dokonania edukacyjne
w Studiu Teatralnym dla Dzieci i Młodzieży

Zespół Muzyki Dawnej „Preambulum”
za osiągnięcia artystyczne oraz promowanie
Gorzowa na arenie ogólnopolskiej

Maria Wysocka (dyrektor Domu Kultury
„Małyszyn”) za koordynowanie trzech edycji
spotkań z muzyką klasyczną "Serenada
nad Wartą".
Sławek Sajkowski za projekt "Gorzowianie
XXI wieku", prezentowany w kilku gorzowskich
galeriach jako album, zbiór fotografii na płycie
DVD oraz w internecie
Nagroda honorowa:
za realizację "Korowodu Historycznego";
statuetkę umieszczono w Kapsule Czasu
wraz z nazwiskami realizatorów korowodu
Monika Kowalska, Grzegorz Kowalski,
Zbigniew Sejwa za realizację filmu „Czerwiak”,
ukazującego losy gorzowskiego aktora
Aleksandra Maciejewskiego walczącego
o uzyskanie polskiego obywatelstwa; film
pokazywany był na kilku festiwalach kina
niezależnego, promując Gorzów

2009

2010

Elżbieta Kuczyńska za 35-letnią działalność
w upowszechnianiu kultury, za stworzenie
wielu przedsięwzięć muzycznych, scenicznych, również działań teatralnych

Kazimierz Furman za tom wierszy „Brzemię”,
który otrzymał bardzo pozytywne recenzje.
Przemysław Raminiak za promowanie
Gorzowa poprzez działalność jazzową: płytę
„True story – in two acts”, uznanie przez
środowisko za jednego z najlepszych polskich
pianistów jazzowych („Jazz Forum”), cykl
koncertów w kraju z czołowymi muzykami
jazzowymi z Polski i zagranicy, a także
za aranżację do projektu „Po co jest tak
– piosenki z piwnicy Wandy Warskiej”.

Lidia Przybyłowicz za osiągnięcia w ciągu
37 lat pracy w sferze kultury, w szczególności za udział w licznych inicjatywach
kulturotwórczych, m.in.: obchody 750-lecia
Miasta, polsko – niemiecka grupa robocza
do spraw współpracy ze Stowarzyszeniem
Byłych Mieszkańców Landsbergu czy
Filharmonia Gorzowska
Ireneusz K. Szmidt w 55-lecie pracy twórczej
za dokonania w dziedzinie literatury w ostatnim okresie 20 lat spędzonych w Gorzowie,
w szczególności za inicjatywę powstania
w mieście Oddziału Związku Literatów
Polskich, czasopisma literackiego „Pegaz
Lubuski”, dokumentowanie gorzowskiej
twórczości literackiej w formie antologii oraz
wydawnictw twórców indywidualnych,
a także za promowanie młodych poetów.
Jadwiga Kos za upowszechnianie kultury
muzycznej poprzez prowadzenie wielu
zespołów muzycznych w Gorzowie, a przez
ostatnie kilkanaście lat chóru „Cantabile”.

2011

Bogdan Zalewski za dokonania w dziedzinie
edukacji kulturalnej oraz upowszechnianie
kultury muzycznej w Gorzowie

Marcjanna Wiśniewska za pomysł, realizację
i reżyserię Gorzowskich Spotkań z Muzyką
Dawną

