Nagroda dla magazynu „Culture
Avenue”
Nagroda im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów
służących Polonii.
Dziennikarze mediów polonijnych zostali uhonorowani 9 czerwca 2018
roku podczas uroczystości w Muzeum Emigracji w Gdyni.
Dziękuję Press Club Polska, Jakubowi Płażyńskiemu oraz członkom
kapituły za wyróżnienie, a także wszystkim wspaniałym autorom i
bohaterom magazynu, którzy dzielą się z czytelnikami swoim talentem,
doświadczeniami i pasjami.
Joanna Sokołowska-Gwizdka, redaktor naczelna Culture Avenue.

Od lewej: Magdalena Rigamonti, Krzysztof Rak, Joanna Sokołowska-Gwizdka, fot.
Maksymilian Rigamonti.
Dziennikarstwo polonijne jest wyjątkowe, bo bierze się z pasji. Informuje,

integruje środowisko, po prostu czyni dobro. Dla mojego ojca najważniejsze było
budowanie mostów między Polakami na całym świecie a Polską. Poprzez tę
nagrodę staramy się kontynuować to dzieło – podkreślił, witając gości Jakub
Płażyński, przewodniczący jury nagrody.
Nagroda została ustanowiona w 2012 roku z inicjatywy Press Club Polska, Jakuba
Płażyńskiego, prezydentów Gdańska, Sopotu i Gdyni oraz marszałka
wojewódzkiego.

Małgorzata Bonikowska
W tym roku w kategorii dziennikarz medium polonijnego nagrodę otrzymała
Małgorzata P. Bonikowska w Kanady pomysłodawczyni i autorka podcastu
„Polcast” – innowacyjnego medium, w którym promuje wiedzę o Polsce i Polakach
w języku angielskim. Dziennikarka między innymi pięknie powiedziała o
posłannictwie w tworzeniu wizerunku Polski i Polaków za granicą i budowaniu
międzykulturowych mostów.

Tomasz Wolff
W kategorii redakcja medium polonijnego uhonorowano redakcję „Głosu –
Gazety Polaków w Republice Czeskiej” – za profesjonalizm oraz konsekwentny
wysiłek, którego efektem jest wydawanie kilka razy w tygodniu gazety dla
Polaków w Czechach. Nasz nakład to 4 tysiące egzemplarzy, aż 90% rozchodzi się
w prenumeracie. To swego rodzaju ewenement. Wydajemy „Głos” dla
społeczności polskiej na Zaolziu – opowiadał redaktor naczelny gazety Tomasz
Wolff.

Gerhard Gnauck
W kategorii dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polski, Polaków i
Polonii laureatem został Gerhard Gnauck – autor ważnych i nieszablonowych
tekstów o polskiej polityce, opublikowanych w „Die Welt” i „Frankfurter
Allgemeine Zeitung”. Nagroda jest bliska memu sercu m.in. dlatego, że początki
mojej drogi zawodowej są ściśle związane z mediami polonijnymi. W latach 80.
gdy chodziłem do liceum w Moguncji, postanowiłem opowiedzieć polskim
czytelnikom-emigrantom o niemieckiej historii. Wysyłałem wówczas artykuły do

wielu polonijnych gazet, nie tylko w Niemczech. Kiedy, nie spodziewając się tego,
dostałem pierwsze honorarium, pomyślałem, że to może być sposób na życie –
wspominał laureat.

Beata Kost
Nagrodzona została również Beata Kost, dziennikarka „Kuriera Galicyjskiego”,
za książkę „Kobiety ze Lwowa”, w której żywym językiem i w interesujący sposób
portretuje ponad trzydzieści kobiet związanych z tym miastem. Jestem związana
ze Lwowem od urodzenia. Społeczność polska w moim mieście, już niewielka,
może istnieć tylko dlatego, że dostaje różnorakie wsparcie z Polski. I ta nagroda
jest kolejnym dowodem na zainteresowanie tym, co robimy, dlatego budzi we
mnie ogromne wzruszenie – mówiła Beata Kost.
W kategorii redakcja medium polonijnego wyróżniony został również
magazyn Culture Avenue, „który przy wykorzystaniu nowoczesnych form
promuje polskich twórców rozsianych po świecie, a często nieznanych w
Polsce” – jak oceniło jury. Wyróżnienie wręczali Magdalena Rigamonti –
dziennikarka „Dziennika – Gazety Prawnej” oraz Krzysztof Rak – historyk

filozofii, ekspert w dziedzinie polityki zagranicznej, publicysta TVP.

Joanna Sokołowska z dyplomem i statuetką za redakcję magazynu Culture Avenue
i Jakub Płażyński, syn marszałka Macieja Płazyńskiego.

Joanna Sokołowska-Gwozdka

Joanna Sokołowska-Gwizdka po otrzymaniu nagrody, Magdalena Rigamonti,
Krzysztif Rak, fot. Maksymilian Rigamonti
Joanna Sokołowska-Gwizdka udziela wywiadu dla telewizji.

Uroczystość wręczenia nagród im. M. Płażyńskiego, fot. Maksymilian Rigamonti.
Reportaż przygotowany przez 12-letniego Stasia Raka. Nagrał on rozmowy
z Jakubem Płażyńskim, z Jerzym Haszczyńskim (jurorem) i z laureatami:
Małgorzatą Bonikowską, Tomaszem Wolffem, Beatą Kost i Joanną
Sokołowską-Gwizdka.
http://www.cultureave.com/wp-content/uploads/2018/06/Stanislaw_Rak_5a_report
az1.mp3

____________________________
Wykorzystano materiały prasowe Press Club Polska:
http://nagrodaplazynskiego.pl/

