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Słowo wstępne 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” bardzo wiele zawdzięcza artystom i wybitnym twórcom kultury w pro-
pagowaniu jej działalności. Nigdy nie odmawiali nam wsparcia. Uczestniczyli w licznych imprezach i uroczy-
stościach charytatywnych, uświetniając je swoją obecnością, aby w ten sposób pomóc w uzyskaniu dodatkowych 
funduszy na rzecz chorych i niepełnosprawnych dzieci. Niech ten album będzie hołdem, jaki składamy tym 
wszystkim wspaniałym twórcom, którzy tak pięknie zapisali się na kartach polskiej kultury i historii, a także 
w naszych sercach i pamięci.

Ludzie powszechnie znani i lubiani mają moc zachęcania coraz większej liczby osób do niesienia pomocy in-
nym. Nasi mali podopieczni widzą ich jako prawdziwe gwiazdy – postaci niezwykłe, które mogą czynić cuda. 
Staje się tak, gdy angażują do charytatywnych akcji całe społeczeństwo.

Zaprosiliśmy cenionych naukowców, pisarzy, malarzy, rzeźbiarzy, muzyków, ludzi biznesu, sportowców oraz 
osoby duchowne do współautorstwa albumu Twórcy Wizerunku Polski. Chcieliśmy zaprezentować sylwetki 
tych ludzi, którzy działają w sferze dobra, prawdy i piękna, będąc wzorem godnym naśladowania. Cytujemy ich 
ulubione aforyzmy, motta i dewizy życiowe, aby stały się one drogowskazem również dla naszych Czytelników.

Składam najserdeczniejsze podziękowania i wyrazy szczerej wdzięczności Twórcom Wizerunku Polski,  
którzy zgodzili się wystąpić na kartach tego albumu.

Zapraszam wszystkich do lektury!

Stanisław kowalski
inicjator edycji

prezes Zarządu Fundacji
kawaler Orderu Uśmiechu 
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Magdalena  Abakanowicz

artysta plastyk, rzeźbiarz. W 1954 ukończyła akademię 
Sztuk Pięknych w  Warszawie. Maluje monumentalne 
gwasze, buduje formy przestrzenne z miękkich materiałów. 
Tworzy pierwsze grupy form, w  które można wchodzić, 
penetrując ich wewnętrzną przestrzeń. W 1965 otrzymuje 
Grand Prix São Paulo Biennale. Ma cykle wystaw w euro-
pie Zachodniej, obu amerykach, australii i Japonii, gdzie 
powstaje stowarzyszenie abakano-kai, oraz odczyty na 
wielu uniwersytetach. Jej rzeźby – przestrzenie kontem-
placji – to instalacje stałe zespołów rzeźb w  krajobrazie, 
m.in.: Katarsis – 33  figury, brąz, Włochy, 1985; Negev – 7 
kręgów kamiennych, Jerozolima, Izrael, 1987; Space of Dra-
gon – 10 metaforycznych głów, brąz, Park Olimpijski, Seul, 
korea Południowa, 1982; Space of Becalmed Beings – 40 fi-
gur, brąz, Hiroshima City Museum, Japonia, 1992; Obszar 
Wzrostu – 22 kształty, beton, europejski Park Rzeźby, Li-
twa, 2000; Przestrzeń Kamienia – granit, 20 monumental-
nych bloków, new Jersey, USa, 2002. W  1991 projektuje 
przedłużenie wielkiej osi Paryża – Architektura Arborealna 
– domy-wertykalne ogrody. Projekt, choć zatwierdzony 
do realizacji, nie został wykonany. Tworzy pierwsze tłumy 
postaci ludzkich z  płótna workowego i  żywic, następnie 
z  brązu i  żeliwa. Powstają grupy liczące ponad 100 figur 
jako metaforyczna bariera przenikająca wiele krajów i jako 
konfrontacja człowieka ze sobą samym. W Parku Cytadela 
w Poznaniu znajduje się jej stała instalacja 112 figur z żeliwa 
Nierozpoznani. W 2006 na zaproszenie władz Chicago zre-
alizowała największą kompozycję figuralną naszego czasu 
– Agorę – 106 figur 3-metrowej wysokości, żeliwo, stała in-
stalacja w centrum miasta, w Chicago Grant Park. 
niezależnie od rzeźby artystka maluje i rysuje korpusy, twa-
rze, kwiaty, owady. Pisze metaforyczne teksty o swoich ob-
serwacjach natury i  życia. Mieszka na stałe w  Warszawie, 
ale dużo podróżuje w  związku ze swoją twórczością. Za  
opracowania krytyczne i  teoretyczne otrzymała 7 doktora-

tów honoris causa uniwersytetów polskich, angielskich i ame-
rykańskich. Została odznaczona krzyżem komandorskim 
Polonia Restituta z  Gwiazdą, krzyżem komandorskim 
Orderu Sztuki i Literatury Francji, nagrodą im. G. Herde-
ra. Jest członkiem amerykańskiej akademii Sztuki i Litera-
tury oraz niemieckiej akademii Sztuki. W 2005 otrzymała 
Wielką nagrodę za Osiągnięcia Życia, przyznaną przez 
Światowe Centrum Rzeźby w nowym Jorku oraz nagrodę 
Ministra kultury i Sztuki za całokształt pracy twórczej.

Myślę, że tworząc trzeba być naprawdę świadomym, w jakim czasie 
żyjemy i do kogo się zwracamy. Wprowadzając sztukę do miasta 
warto pamiętać, że czasami dekoruje się chory organizm, że nie 
wystarczy rzeźba czy fontanna, aby zmienić kipiące konflikty, od 
których nie wolno odwracać twarzy i udawać, że wszystko jest po 
dawnemu. Nie można też już analizować dzieła sztuki w relacji do 
przestrzeni i pustki, jak wedle tradycji Bauhausu czyniono – bo nie 
ma już tamtej przestrzeni i tamtej pustki. Obie są aktywne.

Myślę, że rolą artysty jest śledzenie z wielką uwagą przemian, 
w których nie zmienia się jednak natura jednostki, skłonnej do 
kontemplacji, zadumy i żyjącej w gruncie rzeczy światem swoich 
wyobrażeń i złudzeń. 

Myślę, że to właśnie artysta swoją wrażliwością, przenikliwością 
i intuicją powinien szukać zupełnie nowych rozwiązań dla ułatwienia 
egzystencji ludzkich. Jeśli artysta nie stanie się szamanem ludzkiego 
stada, będzie odrzucony jako zbędny dekorator.



Nina   Andrycz
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Nina   Andrycz
Wielka aktorka dramatyczna, powszechnie zwana kró-
lową sceny polskiej. Od 1935 występowała w Teatrze Pol-
skim. Stworzyła niezapomniane kreacje w  dramatach 
klasycznych: była Ofelią w Hamlecie, kasandrą w Orestei, 
Szimeną w  Cydzie, elżbietą Valois w  operze Don Carlos. 
Grała kobiety zimne (Izabela Łęcka), tragiczne (Mariana 
Pineda), władcze (kleopatra, Lady Makbet, katarzyna II).  
niezapomniana Solange w  Lecie w  Nohant, rewelacyjna 
pani Dulska w  Moralności pani Dulskiej. Występowała 
w  Teatrze Telewizji oraz w wielu  filmach. W  ostatnich 
latach kariery zagrała pamiętne role: królową Małgo-
rzatę w  Ryszardzie III i  Starą w  Krzesłach, wystąpiła tak-
że w  musicalu w  3D Polita. Opublikowała tomy poezji 
To teatr i  Róża dla nikogo oraz książki autobiograficzne  
My rozdwojeni; Bez początku, bez końca; Patrzę i wspominam.

By rozumnie postępować – sam rozum nie wystarczy.
FIODOR DOSTOJeWSkI

Jedna epoka nie rozumie drugiej, a mała epoka rozumie inne na swój 
własny, podły sposób.   LUDWIG WITTGenSTeIn

Uważam, że w każdej epoce można służyć wartościom 
nierelatywnym – Prawdzie, Dobru i Pięknu. I staram się to robić 
w sztuce, którą uprawiam.
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aktor teatralny, filmowy i  telewizyjny, reżyser. Związany 
dawniej z warszawskim Teatrem na Targówku i Teatrem 
narodowym, obecnie należy do zespołu Teatru ateneum. 
Świetnie sprawdza się w  rolach charakterystycznych za-
równo dramatycznych, jak i komediowych. Wystąpił m.in. 
w  spektaklach Opera Granda, Przeklęte tango, Burzliwe 
życie Lejzorka, Stacyjka Zdrój, Moja córeczka, Bóg mordu.  

Zagrał w filmach Znachor, Bez końca, Dekalog I–IX, Ostat-
ni prom, Pułkownik Kwiatkowski, Ucieczka z kina „Wolność”, 
Bezmiar sprawiedliwości, Galerianki. Sympatię widzów 
przyniósł mu także udział w serialach Miodowe lata, Ran-
czo, Doręczyciel. artur Barciś o swoim zawodzie mówi, że 
– obok rodziny – jest on sensem jego życia.

W dążeniu do szczęścia pamiętaj, żeby nikt nie był nieszczęśliwy 
przez ciebie.

Zawsze bierz pod uwagę, że możesz się mylić.

Życie jest za krótkie, żeby sobie pozwolić na nudę życia.Artur   Barciś
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Andrzej   Blikle
Profesor doktor habilitowany nauk matematycznych, spe-
cjalizujący się w matematycznych podstawach informaty-
ki. W  kręgu jego zainteresowań znajduje się również za-
rządzanie kompleksową jakością przedsiębiorstw (TQM). 
napisał książkę Automaty i  gramatyki. Wstęp do lingwi-
styki matematycznej. Jest prawnukiem założyciela firmy  
„a. Blikle” i  jej prezesem. Główna siedziba tej cenionej 
za znakomite słodycze firmy cukierniczej mieści się od 
1869 przy nowym Świecie w  Warszawie. Prof. andrzej 
Blikle prowadzi bogatą działalność społeczną. Jest m.in. 
członkiem academia europaea i  Rady Języka Polskiego, 
przewodniczącym Rady Centrum im. adama Smitha,  
prezesem stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. 

Nie oczekuj perfekcji…, oczekuj postępu. 
JeDna Z ZaSaD kaIZen

Rób to, co możesz, tym, co posiadasz, i tam, gdzie jesteś.
THeODORe ROOSeVeLT

Nie ma ludzi leniwych, ale jest bardzo wielu takich, którzy nie lubią 
swojej pracy.



Danuta Błażejczyk 



21

artystka ceniona za niebanalny repertuar, wspaniałe wa-
runki wokalne, specyficzną barwę głosu i niebywałą muzy-
kalność. Debiutowała piosenką Taki cud i miód. Brała udział 
w  polskich inscenizacjach musicali Złe zachowanie, Nun-
sense, Fame. autorka wielu płyt z muzyką polską i standar-
dami światowymi. Dużo koncertuje, śpiewa dla dorosłych 
i dla dzieci, pisze teksty. Jest założycielką i prezesem Funda-
cji apetyt na kulturę Fank, która promuje utalentowa-
ne dzieci i młodzież oraz realizuje wyjątkowe wydarzenia 
artystyczne. Dziełem jej fundacji jest m.in. przedstawienie 
Moniuszkowo. Jako pedagog udziela się podczas Warszta-
tów Jazzowych w Chodzieży i Hanza Jazz Festiwal, pro-

wadzi klasę wokalną w czasie Brzozowskich Warsztatów  
Jazzowych. W 2010 wydała płytę A jednak warto.

Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas silniejszym, 
mimo że czasem trudno nam to sobie uświadomić.

HenRy FORD

Człowiek nie jest drugiemu człowiekowi nic dłużny, oprócz miłości.
Jan PaWeŁ II

Przeżywaj każdy dzień, jakby był twoim pierwszym i ostatnim dniem.
anGeLUS SILeSIUS

Przyjaciel to ten, kto przychodzi, gdy cały świat odchodzi.
aLBan GOODIeR

Danuta Błażejczyk 
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Językoznawca, polonista, ekspert w zakresie języka mediów, 
polityki i reklamy, popularyzator wiedzy o języku polskim. 
Wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego. Wykłada 
w  Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskie-
go. Zbiera wydania Pana Tadeusza oraz stare podręczniki 
dobrego zachowania i  mówienia. Jest autorem wielu publi-
kacji książkowych i artykułów, m.in. Język na sprzedaż, Mówi 
się. Porady językowe profesora Bralczyka, Mój język prywatny,  
444 zdania polskie, Porzekadła na każdy dzień, Świat przez słowa.

Zawsze jestem gotów się uczyć, chociaż nie zawsze chcę, żeby mnie 
uczono.

WInSTOn CHURCHILL

Nieprzymuszony nikt przymusu nie chce. 
BeRTOLT BReCHT

Nikt nie ogarnie nieogarnionego. 
kOźMa PRUTkOW

Jerzy Bralczyk
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Utalentowana i  ambitna aktorka. Jej spektakularnym de-
biutem – w 1995 – była kreacja siostry anny w filmie Poku-
szenie. Występowała w Starym Teatrze w krakowie oraz 
w  teatrach warszawskich: Dramatycznym i  TR (dawny 
Teatr Rozmaitości). Obecnie należy do zespołu stołecz-
nego nowego Teatru. Znana jest z  perfekcjonizmu i  sta-
rannego doboru ról, co widać i  w  filmach, i  w  sztukach, 
w których grała. Filmy to m.in. S@motność w sieci, Amok, 
Zakochani, Egoiści, Trzeci, Palimpsest, Katyń. Sztuki zaś to 
Iwona, księżniczka Burgunda, Klątwa, Hamlet, 4.48 Psycho-
sis, Dybuk, Anioły w  Ameryce, (A)pollonia. Często można 
ją oglądać w  spektaklach Teatru Telewizji. Współpracuje 
z najlepszymi reżyserami: andrzejem Wajdą, krzysztofem  
Warlikowskim, Grzegorzem Jarzyną. 

Trawa sama rośnie • Wszystko jest po coś • Ryzyk-fizyk

Magdalena Cielecka
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Jacek      Cygan

Jedna z najznakomitszych postaci polskiej sceny muzycz-
nej. Poeta, librecista, autor tekstów ponad 1000 piosenek. 
najbardziej znane to: Czas nas uczy pogody, Jaka róża, taki 
cierń, Wypijmy za błędy, To nie ja byłam Ewą, Dumka na 
dwa serca. Znany z twórczości dla dzieci, zwłaszcza z tele-
wizyjnego programu Dyskoteka Pana Jacka. Współpracuje 
z  Leopoldem kozłowskim, ostatnim klezmerem Galicji. 
Razem spolszczyli kilkadziesiąt starych żydowskich pio-
senek. napisał polski tekst do oratorium Händla Mesjasz. 
Wspólnie z  kompozytorem Piotrem Rubikiem stworzył 
Santo Subito – Cantobiografię Jana Pawła II. Wydał dwa to-
miki wierszy: Drobiazgi liryczne oraz Ambulanza – wiersze 
śródziemnomorskie.

Pokonanym Historia może powiedzieć „Niestety”, 
Ale nie może im pomóc ani ich ułaskawić.

WySTan HUGH aUDen

Kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu. Kultura 
polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona 
wyodrębnia nas jako naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów.

Jan PaWeŁ II
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Aktor, wielbiciel starych mercedesów i  podró-
ży. Debiutował na ekranie w dzieciństwie, grając 
w serialach Wow oraz Czterdziestolatek. Dwadzieścia lat 
później, wcześniej użyczał swojego głosu Krzysio-
wi z  Nowych przygód Kubusia Puchatka. Występował 
w  Teatrze Nowym i  w  Teatrze Współczesnym 
w  Warszawie. Pierwszym filmem fabularnym, 
w którym wcielił się w główną rolę, był Łowca. Ostat-
nie starcie. W ekranizacji powieści Przedwiośnie zagrał 

Cezarego Barykę – tę kreację uważa za ważny 
punkt w swoim dorobku aktorskim. Wziął udział 
w filmach Karol. Człowiek, który został papieżem, Krótka 
histeria czasu, Czarny, Jutro idziemy do kina, Kochaj i tańcz, 
Piksele. Grywa w  serialach oraz dubbinguje filmy 
dla dzieci. 

Jeśli nie wiesz od czego zacząć, zacznij od: „tu leży kasztan”, a potem się zobaczy,  
co będzie dalej.    aLan aLexanDeR MILne 

Nigdy nie mów o sobie źle, możesz być pewien, że inni zrobią to lepiej.
kOnRaD anDRZeJeWSkI

Prawdziwą pasję nie ty wybierasz, to ona wybiera ciebie.

Mateusz   Damięcki
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aktorka związana ze Starym Teatrem w  krakowie. Za-
debiutowała w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Weselu, 
w roli Isi i Chochoła. Jej dorobek obfituje w liczne role teatral-
ne, filmowe i  telewizyjne. Była m.in. Dziewczyną w  Dzia-
dach, anią w Wiśniowym sadzie, elektrą w Orestei, Podsto-
liną w Zemście, Hipolitą w Śnie nocy letniej. Grała w takich 
filmach, jak Dolina Issy, Mistrz i Małgorzata, Śmierć jak krom-
ka chleba, oraz w takich serialach telewizyjnych, jak Janosik, 
Droga, Królowa Bona. Jest inicjatorką i gospodynią krakow-
skich Salonów Poezji. Znana z  działalności charytatywnej 
na rzecz osób niepełnosprawnych. Współpracuje z Fundacją 

im. Brata alberta i jej Teatrzykiem „Radwanek”. W TVP 2  
prowadzi program Spotkajmy się. Założycielka i prezes Fun-
dacji „Mimo Wszystko”, pomysłodawczyni Ogólnopol-
skiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób 
niepełnosprawnych „albertiana”, organizatorka Festiwalu 
Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty oraz Ogólno-
polskich Dni Integracji „Zwyciężać mimo wszystko”. 

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – 
te trzy: 
z nich zaś największa jest miłość.

1 kOR 13,13

Drogi prowadzą zawsze do ludzi.
anTOIne De SaInT-exUPéRy

To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia.
PaUL D’HOLBaCH

Anna  Dymna
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Podróżniczka, dziennikarka, fotografik. Z  wykształce-
nia historyk sztuki i  sinolog. Reżyser reportaży i  filmów 
dokumentalnych. Była redaktorką miesięcznika „Chiny” 
i „kontynenty” oraz tygodnika „Radar”, pracowała w agen-
cji Filmowo-Telewizyjnej Interpress-Film. Wraz z  mężem,  
Tonym Halikiem, zrealizowała ok. 300 filmów i programów 
telewizyjnych z  cyklu Pieprz i  wanilia. napisała wiele ksią-
żek, m.in. Niełatwo być Indianinem, Limańskie ABC, Tropem 
złota, Hombre, Vilcabamba, ostatnia stolica Inków, Czarownicy, 
Groch i kapusta, czyli podróżuj po Polsce, Polacy w sztuce świata, 
Uśmiech świata. Jest autorką i kuratorką wystaw. Fascynuje 
się fotografią makro.

Ciesz się także małym.

Dobre pamiętaj, złe zapominaj.

Jeśli chcesz – to możesz; uwierz w siebie.

Elżbieta Dzikowska
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Jan Englert
Wybitny twórca teatralny i  filmowy, pedagog. aktor Te-
atru Polskiego, Współczesnego, a  obecnie narodowego 
w  Warszawie, którego jest też dyrektorem artystycznym. 
Debiutował jako łącznik Zefirek w  Kanale andrzeja 
Wajdy. Uznanie zdobył rolą Stefana Bielaka w  spekta-
klu Notes. Wystąpił w  tak znanych filmach i  serialach, 
jak: Sól ziemi czarnej, Perła w  koronie, Kolumbowie, Noce 
i  dnie, Polskie drogi, Lalka, Rodzina Połanieckich, Dom, Ki-
ler, Złoto dezerterów, Katyń, Tatarak. Jego imponujący do-
robek teatralny obejmuje kreacje: Leona Węgorzewskiego 
w  Matce, tytułową w  Vatzlavie, konrada w  Wyzwoleniu, 
Gustawa w  Ślubach panieńskich, Bartodzieja w  Portrecie, 
Ryszarda III i króla Leara w sztukach Szekspira, Gajewa 
w  Wiśniowym sadzie, hrabiego Henryka w  Nie-boskiej ko-
medii. W Teatrze Telewizji wyreżyserował m.in. Irydiona,  
Kordiana, Dziady i Juliusza Cezara.





37

Dziennikarka, publicystka telewizyjna i  radiowa, z  wy-
kształcenia historyk sztuki i  slawistka. Początkowo pra-
cowała w  Polskiej akademii nauk, dziś związana jest 
z  Telewizją Polską i  Radiem VOx FM. Stypendystka 
Fundacji kościuszkowskiej i  BBC. Zrealizowała dziesiąt-
ki reportaży z  najważniejszych wydarzeń kulturalnych 
w  Polsce i  na świecie, przeprowadziła setki wywiadów. 
W  2006 wydała książkę Autografy, zawierającą rozmowy 
z  gwiazdami światowej kultury i  show-biznesu. Zdoby-
ła tytuł Mistrzyni Mowy Polskiej. Jest laureatką medalu 
„Zasłużony kulturze Gloria artis”, członkinią komisji Ję-
zyka w Mediach przy Radzie Języka Polskiego Pan oraz 
rzeczniczką prasową polskiej sekcji europejskiej Unii  
kobiet. Matka aktorki Marii niklińskiej.

Rzadko myślimy o tym, co mamy, lecz zawsze o tym, czego nam brak.
aRTHUR SCHOPenHaUeR

Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli. 
aRTHUR SCHOPenHaUeR

Kto ryzykuje, może przegrać. Kto nie ryzykuje, zawsze przegrywa.

Kocham wszystkich moich rozmówców. Są piękni tym, co robią. 
Wzruszający, czasami naiwni. Niepowtarzalni. 

Jolanta Fajkowska



Wojciech    Fibak
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Wojciech    Fibak

najsłynniejszy polski tenisista. W singlu wygrał 16 turnie-
jów aTP Grand Prix, doszedł do 18 finałów. W deblu wy-
grał 49 turniejów, wziął udział w 34 finałach. W 1974 zo-
stał wicemistrzem Turnieju Masters w  grze pojedynczej, 
w latach 1977 i 1980 był ćwierćfinalistą międzynarodowych 
French Open, US Open i Wimbledonu. Za rok 1976 otrzy-
mał „sportowego Oskara” – „newcommer of the year” 
(„największa rewelacja roku”). Obecnie zajmuje się dzia-
łalnością biznesową, aktywnie inwestuje na światowych 
rynkach nieruchomości i  finansów. Jest wydawcą, produ-
centem filmowym,  kolekcjonerem sztuki i  właścicielem  
Galerii Fibak.

Nic dobrego nie może się zdarzyć w twoim życiu po drugiej w nocy.
ZaSŁySZane OD OJCa 

W każdej osobie można znaleźć coś ciekawego i pięknego.
 
Nigdy nie należy być przekonanym, że samochodem jedzie się 
wystarczająco wolno.



Janusz Gajos
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Jeden z najbardziej wszechstronnych aktorów. niezapo-
mniany Janek z  serialu Czterej pancerni i  pies. Za arcy-
dzieło formy komediowej uznaje się jego rolę Tureckiego 
w kabarecie Olgi Lipińskiej. Brał udział w filmach: Czło-
wiek z żelaza i Zemsta andrzeja Wajdy, Wahadełko Filipa 
Bajona, Ucieczka z  kina „Wolność” Wojciecha Marczew-
skiego, Szwadron Juliusza Machulskiego, Trzy kolory: Bia-
ły krzysztofa kieślowskiego, Łagodna Mariusza Treliń-
skiego, Żółty szalik Janusza Morgensterna, Jasminum Jana 
Jakuba kolskiego. Jako aktor teatralny wielkiego formatu 
zaprezentował się w  Opowieściach Hollywoodu, Przedsta-
wieniu Hamleta we wsi Głucha Dolna i Ławeczce. Jego wiel-
kim sukcesem był występ w spektaklu Bigda idzie. Pasjo-
nuje się fotografią. 

Dobrego człowieka nie może spotkać nic złego: przeciwieństwa nie 
chodzą ze sobą w parze.

Seneka

Słuchać uważnie swojego mistrza, którego każdy z nas ma w sobie. 
Słuchać w ciszy.

Janusz Gajos
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Prezenterka i  dziennikarka, z  wykształcenia pedagog 
przedszkolny, animator i  menadżer kultury. Śpiewała 
w zespole muzycznym, pracowała jako fotomodelka, star-
towała z sukcesem w wielu konkursach piękności. karierę 
dziennikarską rozpoczęła w  lubelskim oddziale TVP3, 
następnie związała się ze stacją TVn. Jest pogodynką 
w  TVn Meteo, prowadzi również programy w  TVn, 
TVn24 i  TVn Turbo, m.in. Kalejdoskop tygodnia,  

Meteo Maniak, Dzień dobry wakacje, Projekt Plaża, AlleZima. 
Jurorka w  programie motoryzacyjnym Wydaje ci się, że 
umiesz jeździć?. Zwyciężyła w Ix edycji Tańca z gwiazdami.

A oto mój sekret. Jest bardzo prosty: dobrze widzi się tylko sercem. 
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.

anTOIne De SaInT-exUPéRy

To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące.
PaULO COeLHO

Dorota   Gardias



Ignacy Gogolewski



45

Znakomity aktor, reżyser, autor książki Wszyscy jesteśmy 
aktorami. niezrównany odtwórca wielkich ról bohaterów 
romantycznych. Po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę 
kreacją Gustawa–konrada w  Dziadach, wyreżyserowa-
nych w  1955 przez aleksandra Bardiniego. Wśród jego 
najlepszych ról teatralnych warto wymienić: Maurycego 
w Lecie w Nohant, Mazepę w dramacie Juliusza Słowac-
kiego, Gustawa w Ślubach panieńskich, Zygmunta augu-
sta w Kronikach królewskich, hrabiego Szarma w Operetce, 
Laurentego w  Na czworakach. najcenniejsze dokona-
nia telewizyjne Ignacego Gogolewskiego to rola Rodri-
ga w  Cydzie, Zenona w  Granicy, Jego w  Drugim pokoju. 
Stworzył również wiele ról filmowych. niezapomniany 
antek Boryna z Chłopów. 

Przeszłość – jest to dziś, tylko cokolwiek dalej.
CyPRIan kaMIL nORWID

I po cóż to grzebać się w przeszłości.
aLekSanDeR FReDRO

Uprawiając zawód aktora, należy mieć wrażliwość dziecka 
i odporność nosorożca.   aLekSanDeR ZeLWeROWICZ

Ignacy Gogolewski
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Dominikanin, doktor teologii, rekolekcjonista. Prozaik, 
twórca i  animator ośrodków duszpasterskich na Jam-
nej, w  Hermanicach i  nad Lednicą. Organizator corocz-
nych spotkań młodzieży Lednica 2000, twórca Domu 
Jana Pawła II na Polach Lednickich. Jest propagatorem 
idei małych ojczyzn, organizatorem konkursów literac-
kich im. Romana Brandstaettera, współpracownikiem 
pism i  wydawnictw katolickich i  kulturalnych, auto-
rem książek i  felietonów. Opublikował m.in. Mój dom, 
Mój świat, Pióro plebana, Gość wiecznego domu, Spotka-

nia z  Ojcem, Narodzić się z  Boga, Tryptyk o  pontyfikacie  
Jana Pawła II, Matka Niezawodnej Nadziei.

Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim 
miejscu.

ŚW. aUGUSTyn

Należy skończyć z życiem wyłącznie „dla siebie”, a jak najszybciej 
zacząć życie „dla drugich”, wtedy dopiero żyje się naprawdę dla siebie. 
Nie ja, ale ten drugi jest celem i sensem mojego życia, ponieważ 
Chrystus utożsamił się z tym drugim. Warto żyć dla drugich! Wtedy 
naprawdę żyje się dla siebie.

Ojciec Jan Góra
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Tancerka, aktorka, satyryczka. autorka felietonów, mo-
nologów i skeczy. Mistrzyni Mowy Polskiej. W dwudzie-
stoleciu międzywojennym występowała w  teatrzykach 
artystycznych Cyganeria i Cyrulik Warszawski, a po woj-
nie w Teatrze Syrena i Teatrze Satyryków. Wiele lat pra-
cowała w radiu i telewizji. Współpracowała z redakcjami 
„Szpilek”, „Przekroju”, „kobiety i Życia”, „ekspressu Wie-
czornego”, „Gazety Stołecznej”. Jej książki – Rozmówki, 
Jestem niepoważna, Brzydki ogród, Urodził go „Niebieski 
Ptak”, Wspomnienia chałturzystki, Już nic nie muszę, Kawał-
ki żeńskie, męskie i nijakie, Kłania się PRL, Nie ma z czego 
się śmiać – pełne są błyskotliwego humoru.

Szkoda mi nie spożytkować wielkich zasobów mądrości, jakie 
posiadam, ale Ty, Panie, wiesz, że chciałbym zachować do końca 
paru przyjaciół.

Z MODLITWy ŚW. TOMASZA Z AKWINU

Nie musisz zawsze być dowcipny. 
FRyDeRyk JáROSy

Zawsze pamiętaj, że możesz nie mieć racji.

Stefania Grodzieńska



Witold     Gruca
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Wybitny tancerz i  choreograf. karierę artystyczną roz-
poczynał w Państwowym Teatrze Ziemi Opolskiej, kon-
tynuował w  operach wrocławskiej, poznańskiej i  w  Te-
atrze Wielkim w  Warszawie. Do jego najważniejszych 
kreacji baletowych należą role Pawia w Pawiu i dziewczy-
nie, arlekina w  Karnawale, Szatana w  Nocy Walpurgii, 
Dyla w Dylu Sowizdrzale, Romea w Romeo i Julii, Błazna  
w Jeziorze łabędzim, apolla w Apollu i dziewczynie, Sancho 
Pansy w Don Kichocie. Opracował układy taneczne wielu 
przedstawień dramatycznych, operowych i  estradowych 
oraz programów telewizyjnych i filmów. Współpracował 
z Teatrem Żydowskim, Teatrem Syrena, Zespołem Ga-
węda. Wspólnie z Barbarą Bittnerówną zdobył nagrodę 
Primo Premio Assoluto na Międzynarodowym konkursie 
Muzyki i Tańca w Vercelli. 

Witold     Gruca
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absolwent akademii Sztuk Pięknych, uczeń prof. Jana Cy-
bisa oraz prof. Janusza Podoskiego. Ukończył także Szko-
łę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, uzyskując dyplom  
inżyniera rolnika. Przez ponad 30 lat pracował w  rolnic-
twie, ale z  malarstwem się nie rozstawał. Z  wirtuozerią 
utrwalał polski pejzaż w zwiewnej kolorystyce malarstwa 
akwarelowego. 

Bądź krytycznym malarzem swoich dobrych uczynków i wspomnień 
z przeżytej młodości.

W sercu utrwal piękno ginącej przyrody i przekaż je innym.

Nie rób niczego ze złością.

Dewizą codziennego dnia jest piękno i dobro.

Sergiusz Grudkowski



Adam   Hanuszkiewicz
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Wielka postać polskiego teatru. Wybitny aktor i  reżyser, 
śmiało łączący nowatorstwo z  tradycją. Zasłynął świetną 
rolą kajetana w  Fantazym u  Juliusza Osterwy, rolą tytuło-
wą w Amfitrionie u Bohdana korzeniewskiego i w Hamlecie 
według Wilama Horzycy. W  latach późniejszych związał 
się z  Warszawą: reżyser i  dyrektor Teatru Powszechnego, 
współtwórca i  naczelny reżyser Teatru Telewizji, dyrektor 
Teatru narodowego i nowego. Zapisał się w pamięci insce-
nizacjami Balladyny, Śmierci Dantona, Dziadów, Wesela, Nie-
-boskiej komedii. Zasłynął znakomitymi adaptacjami Procesu, 
Zbrodni i  kary, Lalki, Emancypantek, Przedwiośnia. artysta 
uznawany za intelektualnego prowokatora, który w  orygi-
nalny sposób odczytywał znane teksty na nowo i umieszczał 
je we współczesnym kontekście.

Bądź dobry!

Adam   Hanuszkiewicz



Grażyna   Hase
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Grażyna   Hase

Czołowa polska projektantka mody. W  1959 zadebiuto-
wała jako modelka na międzynarodowym pokazie w Bu-
dapeszcie, a  w  pierwszej połowie lat sześćdziesiątych 
współpracowała już z najważniejszymi firmami, kreujący-
mi modę: z Modą Polską, Telimeną, Centralnym Biurem 
Wzornictwa. W  1967 zaprojektowała dla Cory pierwszą 
kolekcję, inspirowaną stylem rosyjskim. Swoje autorskie 
projekty prezentowała m.in. w Paryżu, Toronto, nowym 
Jorku, Berlinie, Wiedniu, Mediolanie, Moskwie i Pradze. 
Jej inicjatywie twórczej i  pomysłowości artystycznej za-
wdzięczała swe chusty i  krawaty ekipa polska, wyjeżdża-
jąca na mistrzostwa do Sydney i Salt Lake City. W latach 
osiemdziesiątych Grażyna Hase otworzyła w Warszawie 
autorską galerię, w której wystawia prace znanych artystów 
oraz własne kolekcje. Ostatnio można tu było podziwiać 
kolekcję Jesteśmy w  Europie, inspirowaną kulturą i  sztuką 
krajów Unii euro pejskiej.

Są tylko dwie rzeczy na świecie, dla których żyć warto: miłość i sztuka.



Gustaw   Holoubek
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Jeden z  największych aktorów w  dziejach powojennych, 
reżyser teatralny. Był dyrektorem Teatru Śląskiego w  ka-
towicach oraz Dramatycznego (dziś noszącego jego imię) 
i  ateneum w  Warszawie. Jego kreacje Gustawa–konrada 
w  Dziadach (insc. kazimierza Dejmka), Fantazego, edy-
pa, Ryszarda II, Hamleta, króla Leara, Stańczyka, Goetza 
w  Diable i  Panu Bogu, Ricarda w  Namiestniku, Skrzypka 
w  Rzeźni, Fiora w  Operetce, a  także reżyseria Króla Edypa 
w Teatrze ateneum stanowią szczytowe osiągnięcia sztuki 
teatralnej. Holoubek uważany jest za aktora intelektualistę 
obdarzonego wyjątkową charyzmą. Występował również 
w  filmach, m.in. jako alkoholik kuba w  Pętli, Don Pedro  
Velasquez w  Rękopisie znalezionym w  Saragossie, doktor 
 Gotard w Sanatorium pod Klepsydrą, Poeta w Lawie. 

Teatr jest iluzją, a nie podglądaniem rzeczywistości.

Nie przyswajać sobie poczucia sukcesu. Jeżeli go osiągniesz – niech 
będzie tylko niespodzianką, radosną niespodzianką, a nie owocem 
twoich zasług.
Szukać w sobie pragnienia miłości, aby móc ją ofiarować wybranym.

Dokonywać takich wyborów, które byłyby zgodne z instynktownym 
dyktatem twojej natury.

Gustaw   Holoubek
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aktorka filmowa i  teatralna, bez której trudno wyobrazić 
sobie powojenną scenę, estradę i  kino. Pierwsze filmy z  jej 
udziałem to zarazem początek polskiej powojennej kinema-
tografii: Zakazane piosenki, Ostatni etap, Skarb, Czarci żleb. 
artystka stworzyła niezapomniane kreacje m.in. w Wojnie 
domowej, Dulskich, Lalce, Feminie. Występowała zarówno 
w  komediach, jak i  dramatach psychologicznych: Powrocie, 
Czasie przeszłym, Samsonie, Spóźnionych przechodniach. Mi-
strzyni monodramu, świetna interpretatorka songów Bertol-
ta Brechta. W serialu Złotopolscy zapisała się rolą eleonory 
Gabriel. Prezes Fundacji Charytatywnej „Gniazdo”. Uczest-
niczka powstania warszawskiego.

Kochaj bliźniego swego jak siebie samego.

Co masz zrobić jutro, zrób dziś.

Cokolwiek czynisz, czyń rozsądnie i patrz końca.
OWIDIUSZ

Alina  Janowska



Irena  Jarocka
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Ikona polskiej piosenki. Głosem o unikalnej, ciepłej bar-
wie wyśpiewała wiele przebojów, m.in. Wymyśliłam Cię, 
Motylem jestem, Gondolierów znad Wisły, Kocha się raz, 
Nie wrócą te lata, Odpływają kawiarenki. koncertowa-
ła z  takimi gwiazdami, jak Mireille Mathieu, Charles 
aznavour, Michael Legrand, zespół aBBa. Dała się po-
znać jako aktorka w  filmie Motylem jestem, czyli romans 
czterdziestolatka i  w  Teatrze Polskim w  Waszyngtonie 
w  sztuce Mrożka Piękny widok. Ostatnie albumy Ireny 
Jarockiej to Małe rzeczy, Ponieważ znów są Święta oraz Pio-
senki francuskie. Ukazała się również jej autobiografia pi-
sana w formie wywiadu-rzeki, przeprowadzonego przez 
Magdalenę Walusiak, pt. Motylem jestem, czyli Piosenka 
o mnie samej. 

To, co posiadamy, jest bezwartościowe, bo nie możemy tego zabrać po 
śmierci. Prawdziwą wartość ma to, ile miłości, mądrości i dobra po 
sobie zostawiamy.

Uśmiech jest tym, co najpiękniejsze na świecie.

Masz tyle miłości, ile jej dajesz innym.

Dobrze jest marzyć o wielkich rzeczach i cieszyć się małymi.

Irena  Jarocka
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Pisarz, publicysta, dziennikarz i społecznik. Zasłużony bio-
graf Polonii. Dyrektor Institut de Recherches Biographiques 
w  Vaudricourt we Francji (1998–2008), honorowy profe-
sor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana 
kochanowskiego w  kielcach. Organizator (wraz z  żoną) 
corocznego Międzynarodowego Sympozjum Biografisty-
ki Polonijnej. Dotychczas odbyło się 10 takich sympozjów. 
autor i współautor ponad 50 publikacji książkowych, w tym 
kilkudziesięciu słowników biograficznych Polonii. Były 
współpracownik komitetu Redakcyjnego Roczników Stacji 
naukowej Polskiej akademii nauk w  Paryżu. Redaktor 
naczelny „Policyjnego Magazynu Historycznego” i  Ency-
klopedii Policji. Pełnomocnik komendanta Głównego Policji 
w Warszawie ds. historii i tradycji Policji. 

 
Ufamy, że Bóg jest po naszej stronie. Ale znacznie ważniejsze jest, 
byśmy to my byli po stronie Boga. 

aBRaHaM LInCOLn

Odrzućmy wszystko, co nas dzieli, weźmy wszystko, co nas łączy. 
Gen. WŁaDySŁaW anDeRS

Zbigniew Judycki



Jan A.P.    Kaczmarek
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Uznany kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, nagro-
dzony Oscarem. Mieszka w  Los angeles. Był stażystą 
w Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego. Pisał mu-
zykę do spektakli Teatru Ósmego Dnia, a później dla Or-
kiestry Ósmego Dnia. Debiutancki album Music For The 
End nagrał w USa. Pracował dla czołowych teatrów ame-
rykańskich, ale sławę przyniosła artyście muzyka filmowa. 
Jest autorem ścieżek m.in. do Całkowitego zaćmienia, Placu 
Waszyngtona, Trzeciego cudu, Straconych dusz, Qvo vadis, 
Braci Karamazow i Marzyciela. Powołał fundację Instytut 
Rozbitek, prowadzącą projekty edukacyjne dla utalentowa-
nych scenarzystów, reżyserów, kompozytorów oraz two-
rzącą przestrzeń do produkcji filmowych, teatralnych i mu-
zycznych. Jest twórcą i  dyrektorem Międzynarodowego  
Festiwalu Filmu i Muzyki Transatlantyk . 

Jan A.P.    Kaczmarek
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Wybitny popularyzator muzyki. absolwent Państwowej 
Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, teoretyk muzyki 
i pianista. Twórca europejskiego Festiwalu im. Jana kiepury 
oraz Festiwalu Muzyki w Łańcucie. Ulubieniec publiczności, 
uhonorowany statuetką i  tytułem „Gwiazda Telewizji Pol-
skiej”, zdobywca trzech „Wiktorów” i „Super Wiktora”, laureat 
trzech „Złotych ekranów”. W latach 1993–1996 prorektor war-
szawskiej akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Od 
1970 był obserwatorem wielu wydarzeń artystycznych, komen-
tatorem muzycznym radia i telewizji. Prowadził transmisje te-
lewizyjne konkursów chopinowskich, konkursów im. Henry-
ka Wieniawskiego, koncertów Luciano Pavarottiego i Plácido 
Domingo, koncertów noworocznych z Wiednia, konkursów 
eurowizji. Ogromny sukces i sławę przyniosły mu prezenta-
cje monodramu o Janie kiepurze i Marcie eggerth oraz galo-

we wieczory z  cyklu Bogusław Kaczyński przedstawia. autor  
takich bestsellerów, jak Dzikie orchidee, Kretowisko, Wielka sła-
wa to żart, Jak samotny szeryf, Koń na biegunach, Fryderyk Cho-
pin – geniusz muzyczny, Smak sławy, Kiepura, Łańcut – moja mi-
łość. W wyniku plebiscytu koniec wieku, ogłoszonego przez 
redakcję „Polityki”, został zaliczony do grona dziesięciu naj-
większych osobowości telewizyjnych xx stulecia. Otrzymał 
statuetkę „Złotego Hipolita” dla Wybitnej Osobistości Pracy 
Organicznej, nadaną przez Towarzystwo im. Hipolita Ce-
gielskiego, Złoty Medal „Zasłużony kulturze Gloria artis”, 
nagrodę „Piękniejsza Polska”, tytuł „Mistrz Mowy Polskiej”, 
Order Uśmiechu oraz wiele innych odznaczeń i  wyróżnień 
w kraju i zagranicą. Założył fundację ORFeO, która wspiera 
kulturę narodową, propaguje sztukę wśród dzieci i młodzieży, 
promuje ambitne inicjatywy artystyczne.

Bogusław Kaczyński

W człowieku wszystko powinno być piękne: i twarz, i ubranie, 
i dusza, i myśli. 

anTOnI CZeCHOW 

Prawda nigdy nie triumfuje – wymierają tylko jej przeciwnicy. 
Max PLanCk

Śmiać się do wszystkich, mimo wszystko i ze wszystkiego.
eWa BanDROWSka-TURSka 
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Emilian  Kamiński
aktor, reżyser, śpiewak. Z  miłości do sztuki otworzył 
Teatr kamienica w  Warszawie, gdzie – współdziałając 
z  żoną, Justyną Sieńczyłło – realizuje różne spektakle, 
m.in. własnego autorstwa monodram Mój dzikus. Sym-
patię widzów zdobył sobie jako malarz Jerzy Zawidz-
ki w  filmowej adaptacji powieści Szaleństwa panny Ewy. 
Znany jest ze znakomitych ról teatralnych: Janosika-
-Swojego w  Na szkle malowane, Figara w  Weselu Figara, 
Billy’ego Flynna w Chicago, alfreda w Mężu i żonie, Ho-
racego w Szkole żon, kempa w Czuwaniu. Uznanie przy-
niosły mu także monodramy: Kontrabasista, W  obronie 
jaskiniowca i Niejaki Piórko, oraz role filmowe – ostatnio 
w U Pana Boga w ogródku i U Pana Boga za miedzą w reż. 
Jacka Bromskiego.

W starych cegłach śpi dawna Warszawa.
Mądry czas zatrzymał to miejsce.
Pachnie wierszem wino i kawa
i nikomu wychodzić się nie chce.
Serce domu jest zawsze otwarte,
a wspomnienie się nigdy nie zatrze,
kiedy sprawdzisz sam, ile są warte
miłe chwile w Kamienicy, w Teatrze
Kamienica, Kamienica.
Jeszcze niedawno tu była piwnica,
a dzisiaj teatr pośrodku stolicy,
który zaprasza do Kamienicy.
Kamienica, Kamienica,
mówią salony, gada ulica.
Tu z Melpomeną trwa randez-vous
w gustownym flircie, beztrosko bez snu.
Po spektaklu pogadasz z Hamletem,
o tym „być albo nie być” natrętnym,
tutaj poznasz dobrego poetę,
lub zostaniesz poetą następnym.
Tu przy barze Dulska z Papkinem,
a Ordonka z uśmiechem tłumaczy:
warto upić się sobą i winem,
bo tu miłość ci wszystko wybaczy.

eMILIan kaMIńSkI, anDRZeJ LeŚnIeWSkI, Jan JakUB naLeŻyTy
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Podróżnik i  polarnik. Jako pierwszy człowiek na świecie 
dotarł w ciągu jednego roku do obu biegunów (1995). naj-
ważniejsze osiągnięcia: Spitsbergen – pierwsza samotna 
wyprawa polarna, pierwsze polskie przejście Grenlandii, na 
antarktydzie – trawers Gór ellswortha i zdobycie Masywu 
Vinsona, przepłynięcie jachtem atlantyku, przejście Pusty-
ni Gibsona, trawers Grenlandii, wyprawa do źródeł ama-
zonki, zdobycie Góry Gunnbjørna – najwyższego szczytu 
Grenlandii. W 2004, wraz z towarzyszącym mu niepełno-
sprawnym chłopcem, Jasiem Melą, ponownie zdobył oba 
bieguny. Jest autorem książek oraz założycielem Fundacji 
Marka kamińskiego, zajmującej się pomocą osobom po-
trzebującym i niepełnosprawnym, tworzeniem programów 
edukacyjnych oraz propagowaniem polarystyki i ekologii. 

Człowiek zawiera w sobie wiele różnych światów. Jednak niektóre 
z nich nigdy nie zostają odkryte.

Kiedy zaczynamy podróż, najważniejszy wydaje się cel, a tak 
naprawdę liczy się droga.

Nadzieja to czasem słowo albo myśl, które wydają się nieracjonalne. 
A jednak to ona lekko i zwiewnie poprowadzi nas przez szczeliny, 
przepaście i trudności, znajdzie wijącą się wśród niebezpieczeństw 
dróżkę do celu.

Marek   Kamiński
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Kayah Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, współwła-
ścicielka firmy fonograficznej kayax, ambasadorka marki 
aa. W  swoim dorobku artystycznym ma 9 albumów: 
Kamień, Zebra, Kayah i  Bregović, JakaJaKayah, StereoTyp,  
The Best & the Rest, MTV Unplugged, Skała, Kayah & Royal  
Quartet. W 2007 wydała DVD Kayah – MTV Unplugged, 
zawierające rejestrację koncertu w  ramach słynnego cy-
klu, do którego została zaproszona jako pierwsza artystka 
z  europy Środkowo-Wschodniej. Jej najnowszy album, 
nagrany z towarzyszeniem jedynie kwartetu smyczkowe-
go Royal, ukazał się 8 marca 2010. W wytwórni fonogra-
ficznej kayax ta wybitna piosenkarka promuje młodych, 
utalentowanych artystów, odznaczających się niezwykłą 
muzykalnością, charyzmą i osobowością.

Rzeczywisty świat ma początek w nas, siłą woli można go  
na lepsze zmienić.



Krystyna   Kofta
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Krystyna   Kofta

autorka powieści, książek publicystycznych, scenariuszy 
filmowych oraz dramatów Pępowina i Salon Profesora Me-
fisto. Debiutowała na łamach „kultury” opowiadaniem 
Lustro. Spod jej pióra wyszły m.in. takie książki, jak Wi-
zjer, Wióry, Pawilon małych drapieżców, Ciało niczyje, Jak 
zdobyć, utrzymać i porzucić mężczyznę, Złodziejka pamięci, 
Monografia grzechów – z dziennika 1978–1989, Fausta, Wy-
chowanie seksualne dla klasy wyższej, średniej i niższej, Mała 
encyklopedia małżeńska. Bardzo osobiste i  intymne zapi-

ski zawiera dziennik Lewa, wspomnienie prawej. krystyna  
kofta jest także felietonistką czasopism „Twój Styl” 
i  „nowe książki”. Maluje, rysuje,  pasjonuje się polityką. 
Prowadzi blog.

Jest taka cierpienia granica,
Za którą się uśmiech pogodny zaczyna (…).

CZeSŁaW MIŁOSZ

 

Nieszczęśliwy jest rzeczą świętą.
Seneka MŁODSZy

 

Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat.
TaLMUD

Totalna nienawiść jest cechą niewolników.



Krzysztof      Kolberger
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Wybitny aktor, charyzmatyczna osobowość. W jego do-
robku znalazło się wiele znakomitych kreacji teatralnych, 
m.in.: w  Wacława dziejach, Weselu, Dziadach, Fantazym, 
Niech no tylko zakwitną jabłonie, Dzieciach mniejszego Boga. 
niezapomniane pozostaną role kolbergera w  takich fil-
mach, jak Kontrakt, Na straży swej stać będę, Kornblumen-
blau, Ostatni prom, Kuchnia polska, Pan Tadeusz, Katyń, 
Popiełuszko. Wolność jest w nas. Świetnie sprawdził się tak-
że jako reżyser teatralny, wystawiając Krakowiaków i góra-
li, Nędzę uszczęśliwioną, Żołnierza królowej Madagaskaru 
czy Kocham O’Keeffe. Za jedno z najważniejszych zadań 
aktorskich w swojej karierze uznał odczytanie testamen-
tu Jana Pawła II w czasie żałoby po śmierci papieża.

 

Wszystkiemu, co robię i jak robię w życiu (zawodowym, społecznym 
i prywatnym) przyświeca przekonanie, że moim obowiązkiem jest 
dzielić się z innymi tym, co zostało mi dane. I nie chodzi tu tylko o sferę 
materialną, ale przede wszystkim o dzielenie się tym, czym obdarzyła 
mnie natura, los, Stwórca (niech każdy wybierze sobie, co najbliższe jego 
sercu i myśleniu). „Obdarzyła”, a więc zostało mi to „przekazane w darze” 
nie po to, bym zachował ów dar dla siebie, lecz po to, bym – święcie w to 
wierzę – dzielił się nim z innymi i bym od nich również przyjmował 
takie dary – ku własnemu wzbogaceniu, bo tylko w ten sposób nasze 
bycie i działania nabierają wyższego, humanistycznego sensu. Pięknie 
w poetyckich słowach ujął to Konstanty Ildefons Gałczyński:

„…Jesteśmy cząstką w zespole.
Z niego płynie nasza siła…”

Krzysztof      Kolberger
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Światowej sławy uczony. Historyk idei, filozof, eseista, pu-
blicysta. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wykła-
dowca na uniwersytetach w Montrealu, Oksfordzie, yale, 
Berkeley, Chicago. autor kilkudziesięciu książek z filozofii, 
historii filozofii, historii religii, a  także bajek, opowiadań 
i dramatów. Opublikował m.in. Szkice o filozofii katolickiej, 13 
bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych, Rozmowy z dia-
błem, Obecność mitu, Jeśli Boga nie ma, Horror metaphysicus, 
Moje słuszne poglądy na wszystko. Dla Telewizji Polskiej na-
grał 30 wykładów, poświęconych ważnym zagadnieniom 
filozofii kultury, m.in.: władzy, tolerancji, zdradzie, równo-
ści, sławie. Wykłady te zostały później wydane w  formie 
książkowej jako Mini – wykłady o maxi – sprawach.

Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed 
ludźmi po to, aby was widzieli.   MT 6,1

Nie żyj tak, jakbyś miał żyć lat dziesięć tysięcy. Los wisi nad tobą. 
Dopóki żyjesz, dopóki można, bądź dobry. 

MaRek aUReLIUSZ

zaraz dzień
jeszcze jeden
zrób co możesz  

CZeSŁaW MIŁOSZ Leszek    Kołakowski
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Wybitna aktorka filmowa i  teatralna, profesor war-
szawskiej akademii Teatralnej. W  latach sześćdzie-
siątych należała do zespołu Jerzego Grotowskiego, 
występowała w  jego słynnych przedstawieniach, m.in. 
w Kordianie, Akropolis, Księciu Niezłomnym. Po odejściu 
z Teatru Laboratorium grała w teatrach wrocławskich: 
Współczesnym i Polskim, w spektaklach Jerzego Jaroc-
kiego, Helmuta kajzara, krystyny Skuszanki i Jerzego 
krasowskiego. na początku lat siedemdziesiątych er-
win axer zaangażował ją do Teatru Współczesnego 
w Warszawie, z którym związana jest do dziś. Gościn-
nie gra w  spektaklach krystiana Lupy. Występowała 
w  filmach andrzeja Wajdy, krzysztofa kieślowskie-
go, krzysztofa Zanussiego, Tadeusza konwickiego, 
edwarda Żebrowskiego, Filipa Bajona. Jest autorką 
książki 31 dni maja i  bohaterką książki Barbary Oster-
loff Pejzaż. Rozmowy z Mają Komorowską. Bierze czyn-
ny udział w życiu społecznym i kulturalnym, angażuje 
się w wiele akcji charytatywnych.

Nie możesz dać
czego nie masz
czego nie możesz dać
to posiada ciebie

kS. JanUSZ STanISŁaW PaSIeRB

Ktokolwiek wie, gdzie się podziewa 
współczucie  (wyobraźnia serca)
– niech daje znać! niech daje znać!
Na cały głos niech o tym śpiewa
i tańczy jakby stracił rozum
weseląc się pod wątłą brzozą, 
której wciąż zbiera się na płacz.

WISŁaWa SZyMBORSka

˝Maja   Komorowska
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Jedyny w  Polsce ksiądz-aktor. Występował w  krakowie 
i w Warszawie, w tym w Teatrze Młodego Widza i w Te-
atrze Polskim, a także w Teatrze Telewizji. Po kilku latach 
kariery aktorskiej wstąpił do Wyższego Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego w Warszawie i w 1968 otrzymał 
święcenia kapłańskie z  rąk prymasa Polski kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Grał postaci księży, m.in. w Pannach z Wil-
ka, Człowieku z  żelaza, Sztuce kochania, Damie kameliowej, 
Awanturze o  Basię i  w  serialu Złotopolscy. Od wielu lat jest 

kapelanem w  Domu artystów Weteranów Scen Polskich 
w Skolimowie.

Każdą Mszę Świętą przeżywać tak, jakby miała być ostatnia 
w życiu. 

Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. 
DZ 20,35

Contra spem spero.
WBReW naDZIeI MaM naDZIeJę

ks. Kazimierz  Korbut-Orzechowski
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ni wielu plebiscytów popularności. Początkowo grała 
w  warszawskim Teatrze Dramatycznym, obecnie na-
leży do zespołu Teatru narodowego. Wystąpiła m.in. 
w  Człowieku z  La Manchy, Jak wam się podoba, Ope-
rze żebraczej, Poskromieniu złośnicy, Wiśniowym sadzie, 
Błądzeniu, Kosmosie, Miłości na Krymie, Księżniczce na 

opak wywróconej. Można ją podziwiać również w spek-
taklach Teatru Telewizji. Szerokiej publiczności znana 
jest z filmów Młode wilki, Kiler, Kiler-ów 2-óch, Wtorek, 
Komornik, Senność oraz z seriali M jak miłość, Nowa, Ro-
dzinka.pl, Prawo Agaty. Małgorzata kożuchowska chęt-
nie angażuje się w działalność charytatywną – jest m.in. 
ambasadorką Fundacji Mam Marzenie.

Małgorzata   Kożuchowska 
Kochaj i rób co, chcesz.

ŚW. aUGUSTyn

Bo piękno na to jest, by zachwycało 
Do pracy – praca, by się zmartwychwstało.  

CyPRIan kaMIL nORWID
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Popularna aktorka teatralna, filmowa i  telewizyjna. nie-
zapomniana Jagna z  ekranizacji Chłopów w  reż. Jana Ryb-
kowskiego. Związana z warszawskimi teatrami: Powszech-
nym, narodowym, Współczesnym i Rozmaitości. Obecnie 
współpracuje z Teatrem komedia we Wrocławiu oraz z te-
atrami w Białymstoku, Radomiu i Słupsku. Grała w filmach: 
Brzezina, Wesele, Ziemia obiecana i Bez znieczulenia andrzeja 
Wajdy, Seksolatki Zygmunta Hubnera, Brunet wieczorową 
porą Stanisława Barei, Za co? Jerzego kawalerowicza, Ciało 
Tomasza koneckiego i  andrzeja Saramonowicza, E=mc2 
Olafa Lubaszenki. Występuje w serialach: Czterdziestolatek 
20 lat później, Na dobre i na złe, Pierwsza miłość, Hela w opałach.

Celem pracy nad sobą jest zaprowadzenie ładu w miłości. Miłość 
jest siostrą mądrości. W głupim nie ma dość materiału na dobroć. 
To właśnie mądrość wprowadza porządek w świat miłości. Dzięki 
mądrości miłość wie komu, co i kiedy jest winna.

kS. JÓZeF TISCHneR

Przebaczenie oczyszcza mnie, a nie mego winowajcę – oczyszcza 
z pragnienia odwetu.

kS. JÓZeF TISCHneR

Emilia Krakowska
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Młody, obiecujący tenor. Zadebiutował w partii almavi-
vy w Cyruliku Sewilskim. Brał udział w wielu festiwalach, 
m.in. Lugano Festival, Festival Monteverdi di Cremona, 
Festival International de Musique Baroque de Beaune, 
Festival „Via Stellae” de Santiago de Compostela, Tage 
alter Musik Regensburg, Internationale Barocktage Stift 
Melk Festival, nuove Settimane Barocche di Brescia, 
MITO Settembre Musica. Występuje na najlepszych 
scenach operowych świata: w  Mediolanie, Vincenzie, 
Genui, Weronie. Dla Deutsche Grammophon nagrał Di-
xit Dominus Pergolesiego pod dyrekcją Claudio abbado. 
Współpracuje z  Waldemarem Malickim w  Filharmonii 
Dowcipu i  Wiesławem Ochmanem w  Mazowieckim  
Teatrze Muzycznym Operetka.

Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, 
który nie wie, że się nie da, i on to robi. 

aLBeRT eInSTeIn

Nie obawiaj się doskonałości. Nigdy 
jej nie osiągniesz! 

SaLVaDOR DaLíKrystian   Krzeszowiak
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Grażyna   Kulczyk
Przedsiębiorca, kolekcjonerka, mecenas sztuki, fundatorka 
art Stations Foundation. Twórczyni i  właścicielka Cen-
trum Sztuki i  Biznesu Stary Browar w  Poznaniu, pomy-
słodawczyni art & Fashion Festival. W kreatywny, a za-
razem niezwykle racjonalny sposób łączy biznes ze sztuką. 
Stanowi to fundament jej filozofii życiowej. aktywnie 
włącza się w działalność kulturalną i biznesową kraju. Jest 
fundatorką oraz inicjatorką Stowarzyszenia „Silne kobie-
ty Bogatyni”, którego celem jest reaktywowanie przedsię-
biorczej działalności kobiet dotkniętych powodzią, wspiera 
Stowarzyszenie Dress for Success, pomagające kobietom 
wrócić na rynek pracy. 

Moje działania są dedykowane ludziom. Myślę, jak rozruszać 
społeczeństwo, co mu dać takiego, żeby chciało iść dalej, żeby życie było 
coraz lepsze. Wszystko, co robię, ma taki cel.



Halina   Kunicka
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Halina kunicka karierę wokalną rozpoczęła w  kabarecie 
Pineska dzięki wygranej w konkursie radiowym dla piosen-
karzy. Śpiewa piosenki napisane dla niej przez agnieszkę 
Osiecką, ernesta Brylla i Wojciecha Młynarskiego, a tak-
że romanse rosyjskie i  klasyczne utwory przedwojennego 
kabaretu. Wylansowała szereg przebojów, m.in. Orkiestry 
dęte, Marionetkę, Lato, lato, lato czeka, Jak dobrze mieć sąsia-
da, Niech no tylko zakwitną jabłonie, Czumbalalajkę, Balladę 
o  dobrej żonie, To były piękne dni, Upływa szybko życie, Od 
nocy do nocy. Odbyła dziesiątki tras koncertowych, odwie-

dzając blisko 30 krajów. Występowała na galowych koncer-
tach w paryskiej Olimpii i słynnej Sali Pleyela. W dorobku 
ma kilkanaście płyt długogrających. 

Często rozmawiam ze sobą, kiedy mi źle, i wybieram z życia, 
przypominam sobie najpiękniejsze chwile. Mówię wtedy – jesteś 
szczęściarą! I idę dalej.

WŁaSne, WBIJane DO GŁOWy nIeUSTannIe

Bogactwem człowieka są: uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo.
PHIL BOSManS

Halina   Kunicka



Kazimierz   Kutz
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Wybitny reżyser, scenarzysta, publicysta, polityk. Swojej 
małej ojczyźnie – Górnemu Śląskowi – poświęcił wiele fil-
mów, zapoznając widzów z tamtejszą kulturą i obyczajami. 
Patronuje także licznym instytucjom i inicjatywom kultu-
ralnym w tym regionie. Debiutował filmem Krzyż Walecz-
nych. Wyreżyserował ponad 20 filmów fabularnych, wśród 
nich są: Nikt nie woła, Ludzie z  pociągu, Sól ziemi czarnej, 
Perła w  koronie, Paciorki jednego różańca, Śmierć jak krom-
ka chleba, Pułkownik Kwiatkowski. Pracował jako reżyser  
m.in. w Starym Teatrze w krakowie i Teatrze narodowym 
w Warszawie. W Teatrze Telewizji przygotował spektakle 
Opowieści Hollywoodu, Do piachu, Emigranci, Kartoteka roz-
rzucona, Wielebni. autor książki Klapsy i ścinki. Mój alfabet 
filmowy i nie tylko.

Żyć tylko dla siebie to nie jest droga do szczęścia. 

Iść drogą najprostszą do celu.

Nie dać się uwieść złu.

Kazimierz   Kutz



Jolanta   Kwaśniewska
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Pierwsza Dama Polski w  latach 1995–2005. Prawnicz-
ka. Założycielka i  prezes Fundacji „Porozumienie bez 
Barier”. Członkini Jimmy & Rosalynn Carter Partner-
ship Foundation, Comité des Sages, Rady Honorowej 
International Centre for Missing and exploited Chil-
dren, Rady Głównej Suzanne Mubarak Women’s 
International Peace Movement oraz The Women  
Leaders’ Council. Patronka european Cancer Patient 
Coalition, inicjatorka i  organizatorka różnorodnych 
i wyjątkowo udanych krajowych kampanii prozdrowot-
nych (rak piersi, choroby serca, cukrzyca, aIDS itp.). 
Wiele lat  prowadziła program Lekcja stylu w  TVn 
Style. Uwielbia narty i nordic Walking. 

 

Spieszmy się być dobrymi.

Dobro dobrem wraca.
 
Daj innym cząstkę siebie.

Jolanta   Kwaśniewska



Irena   Kwiatkowska
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Wybitna aktorka, artystka estradowa, obdarzona nie-
skazitelną dykcją i vis comica. Zadebiutowała w dwudzie-
stoleciu międzywojennym na scenie Cyrulika Warszaw-
skiego. Do jej najważniejszych ról teatralnych należą: 
Chudogęba w Wieczorze Trzech Króli, Dulska w  Jeszcze 
Dulska, aurelia w  Wariatce z  Chaillot, Dorota w  Gru-
bych rybach, eugenia w  Tangu. Występowała w  Dudku,  

kabarecie Starszych Panów, Szpaku, a także w Siedmiu 
kotach, w których piosenki, wiersze i skecze pisał dla niej 
konstanty Ildefons Gałczyński. Wykreowała niezapo-
mniane role, m.in. Plastusia w  słuchowisku radiowym 
Plastusiowy pamiętnik czy Zofii w serialu Wojna domowa. 
kultowa „kobieta pracująca” z Czterdziestolatka.

Radosnego dawcę miłuje Bóg.
2 kOR 9,7

Zawsze się radujcie!

Pracujcie, bo cudów nie ma.

Irena   Kwiatkowska



Lucjan Kydryński



103

Jeden z  najbardziej popularnych i  lubianych prezenterów 
prestiżowych koncertów, m.in. Charles’a aznavoura, Jacqu-
es’a  Brela, Juliette Gréco, Marleny Dietrich, elli Fitzgerald. 
Publicysta muzyczny, dziennikarz, twórca audycji radio-
wych i  telewizyjnych, poświęconych muzyce popularnej, 
operze i  operetce, w  tym cyklu programów Muzyka lekka, 
łatwa i  przyjemna oraz Rewia piosenek. Wieloletni redaktor 
tygodnika „Przekrój”. autor kilkunastu książek poświęco-
nych muzyce, m.in. biografii George’a Gershwina, Johanna 
Straussa, Ferenca Lehára oraz Jacques’a Offenbacha, a także 
Przewodnika operetkowego, Przewodnika po filmach muzycz-
nych, Wiolinem i basem, Opera na cały rok. Kalendarium.

Dziewięć dziesiątych naszego szczęścia polega na zdrowiu. Zdrowy 
żebrak jest szczęśliwszy niż chory król.

aRTHUR SCHOPenHaUeR

Gdybym żył jeszcze raz, popełniłbym te same głupstwa i błędy, ale 
postarałbym się popełnić je wcześniej.

BeRTRanD RUSSeLL

Nie ma takiej krzywdy, której nie można by przebaczyć.
kaRD. STeFan WySZyńSkI

Lucjan Kydryński





105

Młoda, utalentowana śpiewaczka, dysponująca piękną bar-
wą głosu – sopranem spinto. absolwentka akademii Mu-
zycznej im. karola Szymanowskiego w  katowicach. Od 
dzieciństwa niedowidzi, a  jej choroba postępuje. Mimo to 
nie poddaje się i realizuje swoją życiową pasję, którą jest śpiew. 
koncertuje w USa, występuje w niemczech, Holandii i na 
wielu imprezach wokalnych w Polsce. Wydała albumy Eyes 
to the Soul oraz Idą święta. Zaśpiewała na płycie Piotra Rubi-
ka Rubikone utwór Modlitwa o wiarę w siebie. Jest finalistką 
programu TVn Mam talent. Marzy o  kontynuacji nauki 
w Juilliard School w nowym Jorku.

Jest jeden idealny język, wyższy ponad wszystkie narzecza ludzkie 
i ponad style różnych kultur: tym językiem jest muzyka.

FRIeDRICH nIeTZSCHe

I tylko jedno może unicestwić marzenie – strach przed porażką.
PaULO COeLHO

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie 
przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. 

Jan PaWeŁ II 

Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze 
skrzydła zapominają, jak latać.

anTOIne De SaInT-exUPéRy

Jeśli moim śpiewem uda mi się poruszyć serca słuchaczy, będę 
najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi.

Ewa Lewandowska





107

Reżyser, scenarzysta, scenograf. Zadebiutował filmem doku-
mentalnym Zabawa. Zrealizował kilkanaście filmów krótko-
metrażowych, m.in. Album Fleischera i  Pojedynek. Debiutem 
fabularnym był Sublokator. Wyreżyserował ponad 30 filmów, 
m.in. Czarną suknię, Zbrodniarza, który ukradł zbrodnię, Lokis. Rę-
kopis profesora Wittembacha, Zazdrość i medycynę, Zaklęte rewiry, 
Sprawę Gorgonowej, Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny, Lekcję 
martwego języka, C.K. Dezerterów, Czarny wąwóz, Złoto dezerte-
rów, Po sezonie, Małą maturę  w 1947. Realizował również seriale 
telewizyjne (Królowa Bona, Siedlisko) oraz spektakle Teatru Te-
lewizji. Wydał powieść autobiograficzną w dwóch częściach: Re-
trospektywka i Ostatni klaps, oraz tom opowiadań Exhibicjonista. 

Bądź zawsze tak tolerancyjny dla innych, jak jesteś dla siebie, ale nie 
wybaczaj im tego, czego nie wybaczyłbyś sobie.

Pamiętaj, że to ty jesteś największym cudem natury, wszystko można 
skopiować lub powtórzyć, ty jesteś jedyny i niepowtarzalny.

Zachowuj i rozwijaj w sobie ciekawość świata, póki jesteś ciekaw  
– żyjesz. Umarłych nic nie interesuje.

Janusz Majewski



Franciszek    Maśluszczak
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Ceniony artysta malarz, grafik i rysownik. W swoim malar-
stwie pełnym ciepła, zadumy i liryzmu tworzy imaginacyjne 
światy rodem ze snu, baśni, groteski i  literackiej anegdoty, 
a podpisy, jakie umieszcza pod obrazami, naprowadzają od-
biorcę na treści w nich ukryte, niewyrażalne, metafizyczne. 
artysta nazywa siebie „malarzem awangardy pogranicza”, 
odwołując się w swej sztuce do różnych tradycji i technik ar-
tystycznej wypowiedzi. krytycy przypisują jego twórczość 
do nurtu ekspresjonizmu metaforycznego. Maśluszczak ilu-
struje również książki, głównie dla dzieci. Projektuje okład-
ki i plakaty, współpracuje z prasą. Jest autorem polichromii 
Drogi krzyżowej i projektów witraży w kościele p.w. Wnie-
bowstąpienia Pańskiego na warszawskim Ursynowie.

Piękna należy się uczyć. 

Malarstwo jest niepokojem, który mnie uspokaja, i dlatego uciekam od 
ludzi do obrazów.

Natura próbuje zdążyć za malarstwem i upodobnić się do obrazów.

Franciszek    Maśluszczak



Dariusz Miliński 
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artysta malarz, poeta, reżyser, aktor, inspirator wielu akcji 
artystycznych, animator kultury. autor ponad 200 wystaw 
indywidualnych. Brał udział w co najmniej 100 zbiorowych 
pokazach sztuki w  kraju i  za granicą, m.in. we Francji, 
niemczech, USa. Założył Grupę Plastyczno-Teatralną 
„Pławna 9”. Wraz z  przyjaciółmi organizuje happeningi 
i  plenery, tworzy spektakle uliczne. Twórczość malarska 
Milińskiego w  metaforyczny sposób opowiada o  metafi-
zyce ludzkiej emocjonalności, przemijaniu i  nadziei. ar-
tysta mieszka i  pracuje w  stworzonej przez siebie wiosce 
artystycznej w Pławnej u stóp Gór Izerskich, niezwykłym 
miejscu sztuki i różnorodnych działań artystycznych. 

Stałem z wybałuszonymi gałami
– grzeszny –
Na Krakowskim Przedmieściu
Z rękoma w kieszeni jak w piekle
Grałem durną melodię z naciągniętą procą 

W poszukiwaniu cyrkowych zdarzeń
Tłum mnie otaczał
Nienormalnym ciepłem

On zbliżając się wolno wymazywał
Moje złe uczynki
Stałem w kałuży grzechów
I słonych łez

Kieszenie przemakały krwią
Zaciśniętych palców
A przez na pół martwe usta
Wydostał się gniew
Na całą moją przeszłość

Jak pod wodospadem podstawiałem
Swoją brudną twarz
Pod jego ciepłe kilometrowe ręce
I przesuwałem się z tłumem
Jak wagon coraz szybciej gubiąc zbędny ciężar

PRZyPADKOWy PIELGRZyM – WIeRSZ DeDykOWany JanOWI PaWŁOWI II 

Dariusz Miliński 



Wiesław  Myśliwski
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Wybitny pisarz i dramaturg. Pierwszy zdobywca Literac-
kiej nagrody nike, dwukrotny jej laureat. autor utwo-
rów ukazujących dramat ludzkiego losu; inspirację czerpie 
z  kultury chłopskiej, jej uniwersalnych prawd o  świecie 
i  człowieku. Dorobek literacki Wiesława Myśliwskiego 
obejmuje powieści: Nagi sad, Pałac, Kamień na kamieniu, 
Widnokrąg, Traktat o  łuskaniu fasoli, dramaty: Złodziej, 
Klucznik, Drzewo, Requiem dla gospodyni. na podstawie 
utworów Myśliwskiego powstało wiele ekranizacji filmo-
wych i realizacji teatralnych, m.in. w Teatrze Telewizji. Był 
wieloletnim redaktorem Ludowej Spółdzielni Wydawni-
czej, kwartalnika „Regiony” i dwutygodnika „Sycyna”. 

O szczęściu mówiłem. Że szczęścia trzeba szukać w sobie, a nie naokoło. 
Że nikt go człowiekowi nie da, jak sam sobie go nie da. Że szczęście jest 
nieraz bliziutko (…), a ludzie Bóg wie gdzie go szukają (…). Że nieraz 
jest go więcej w jednym dobrym słowie niż w całym długim życiu.

Książki (…) to jedyny ratunek, żeby człowiek nie zapomniał, że jest 
człowiekiem (…). Książki to także świat, i to świat, który człowiek 
sobie wybiera, a nie na który przychodzi.

Na przyszłości nikt jeszcze nie stracił, a przeszłość niejednego już do 
wiatru wystawiła.

Wiesław  Myśliwski
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artysta fotografik specjalizująca się w  fotografii por-
tretowej znanych ludzi ze świata kultury i sztuki. Jej in-
dywidualne wystawy to m.in. Ludzie, Twarze, Rodzina. 
autorka zdjęć do przygotowanego wspólnie z agniesz-
ką Osiecką albumu Fotonostalgia. Znani i  lubiani w  ob-
razie i anegdocie. Wraz z mężem Januszem Majewskim 
opublikowała Fotografię smaku, czyli 24 obiady dla począt-
kujących i  zaawansowanych. Z  mężem i  córką napisała 
Gwiazdkę wielkanocną, czyli przepisy na święta Bożego 
Narodzenia i Wielkanoc. Wydała również książkę Święta 
wielkanocne. Przepisy i obyczaje oraz album z fotografia-
mi reportażowymi z lat 1957–1958 z podróży do Francji, 
Włoch i ZSRR pt. Trzy podróże.

Kobieta może być wspaniałą artystką, wybitną uczoną czy 
wpływowym politykiem, ale każda z nich powinna umieć gotować. 

Zofia Nasierowska



ks. Wiesław Al.   Niewęgłowski
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ks. Wiesław Al.   Niewęgłowski

kapłan, wieloletni krajowy duszpasterz środowisk twór-
czych, skupiający w swej działalności kilkanaście różnorod-
nych środowisk z kręgu kultury i nauki, w tym grupę wydaw-
ców. Pracownik naukowy, dziennikarz, poeta. Prałat Jego 
Świątobliwości, absolwent filologii polskiej, teatrologii i teorii 
filmu na katolickim Uniwersytecie Lubelskim, doktor nauk 
teologicznych. Wykładowca na  siedmiu uczelniach, m.in. na 
Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego w  War-
szawie. napisał ponad 50 książek, wśród nich: Od słowa do 
milczenia, Nowe przymierze Kościoła i  środowisk twórczych, 
Anioły, Uśmiech i  miecz, Najmilszy z  Gości. Jest członkiem 
konferencji Mediów Polskich, inicjatorem karty etycznej 
Mediów, autorytetem dla wielu artystów.

Puls człowieka dostosowany jest do krwiobiegu Boga.

Wezwanie Jezusa: „Kto trwa we Mnie” jest punktem wyjścia i…dojścia.

Wiara mówi, że człowiek nie upadnie niżej niż na Bożą dłoń.

Bóg nie stosuje odwetu.

Kto nie kocha, jest na zewnątrz życia, świata, Boga.



Wiesław   Ochman



119

Wiesław   Ochman
Światowej sławy śpiewak operowy. Występował na najwięk-
szych scenach, takich jak La Scala, Metropolitan Opera, 
Carnegie Hall, Opera Paryska, Teatr Bolszoj czy Teatro 
Colón. Uczestniczył w festiwalach operowych w Glyndebo-
urne, Orange, Salzburgu. koncertował z  najsłynniejszymi 
orkiestrami symfonicznymi, łącznie z Wiedeńską i Berlińską 
Filharmonią, pod batutą największych dyrygentów: Herber-
ta von karajana, karla Böhma, Leonarda Bernsteina. kre-
ował m.in. arriga w Nieszporach sycylijskich, Cavaradossiego 
w Tosce, Don Ottavia w Don Giovannim, Don Joségo w Car-
men, Leńskiego w Eugeniuszu Onieginie, Rudolfa w Cyganerii, 
Jontka w Halce, Stefana w Strasznym Dworze, role tytułowe 
w  Fauście i  Don Carlosie. Wielką jego pasją jest malarstwo, 
którym słynny tenor zajmuje się od młodości.

Niełatwo jest znaleźć harmonię życia 
współgrającą z Bliźnimi i Naturą, ale 
warto próbować, bo taka droga także 
prowadzi do szczęścia.

Staram się tak żyć dzisiaj, aby jutro mieć 
pewność, że wczoraj nie wyrządziłem 
komuś krzywdy lub nie zrobiłem 
przykrości.

Śpiew jest moim życiem, a malarstwo 
pasją. Ideałem byłoby malować śpiewająco, 
tak aby obrazy dźwięczały harmonią 
form i kolorów, i malować głosem to, co 
kompozytorzy zaklęli w punkcikach 
rozsianych na pięciolinii.



Janusz   Odrowąż-Pieniążek
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Człowiek wielu pasji i  zainteresowań. Pisarz, historyk 
literatury, muzeolog. Wieloletni dyrektor Muzeum Li-
teratury im. adama Mickiewicza w  Warszawie. autor 
prac historyczno-literackich: Listy Adama Mickiewicza 
w  Muzeum A. Mickiewicza w  Paryżu, Polonika zbierane 
po świecie, Mickiewicziana zbierane po świecie i  in. Cenio-
ny prozaik barwnie przedstawiający losy Polaków na  
obczyźnie, pisarz szczególnie wyczulony na klimat pol-
skości. napisał takie książki, jak: Opowiadania paryskie, 
Małżeństwo z Lyndą Winters albo pamiątka po Glorii Swan-
son, Party na calle Guatemala, Wielki romans w Bucharze, 
Mit Marii Chapdelaine, Bulwar Wilshire albo lądowanie  
w Kyzył Kija, oraz tomy poezji Teoria fal i Głos z szuflady. 

Zalewany – na długie nieraz chwile – falami rzeczy mało ważnych, 
noszę jednak w sobie ów słup cementu wmurowany na dnie;  
czerwona lampka, rozbłyskująca raz po raz, świadczy o jego istnieniu.

Każda zmiana przychodzi obrotem. Jeszcze jakiś czas trwa to, co nie 
jest już niczym, potem nieubłaganie przyspiesza się zwrot.

Janusz   Odrowąż-Pieniążek



Michalina   Olszańska
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Michalina   Olszańska
Młoda, obiecująca pisarka,  skrzypaczka, studentka akade-
mii Teatralnej w Warszawie. na swoim koncie ma koncert 
w Filharmonii Berlińskiej – z towarzyszeniem tamtejszej or-
kiestry pod batutą Renchanga Fu zagrała na skrzypcach In-
troduction et rondo capriccioso Saint-Saënsa. autorka kilku po-
wieści i kilkudziesięciu piosenek. Zadebiutowała powieścią 
Dziecko Gwiazd Atlantyda, następnie opublikowano Zaklę-
tą. Jej książki łączą w sobie filozoficzne przesłanie z baśniową 
scenerią, charakterystyczną dla literatury fantasy. Uwielbia 
niebieskie koty – ma ich w domu siedem. 

Żyjemy w najpiękniejszym ze światów. Naszym zadaniem jest żyć 
w nim tak dobrze, jak to tylko możliwe.

Jedynym uczuciem, jakie wyróżnia nas spośród wszystkich stworzeń 
na ziemi, jest agape –  przyjaźń. To ona czyni nas istotami 
wyjątkowymi.

Wierzę, że każdy człowiek ma jasno wytyczone przeznaczenie. Fakt 
zaś, że go nie zna, sprawia, iż może i musi walczyć. Walczyć o siebie, 
o swoją przyszłość, o to i w imię tego, w co wierzy. A nuż naszym 
przeznaczeniem jest… je zmienić?
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Pisarka, podróżniczka, dziennikarka. Fotografuje, maluje, 
rysuje, kręci filmy, prowadzi w Radiu ZeT audycję Świat 
według blondynki. Pół życia spędza w podróżach, najchętniej 
po ameryce Łacińskiej i dżungli amazońskiej; tam miesz-
ka z Indianami w ich wioskach, ucząc się ich sposobu życia 
i  magicznych praktyk szamańskich. TVP2 emitowała jej 
program Podróże z żartem. Jest autorką książek: Blondynka 
w dżungli, Blondynka wśród łowców tęczy, Blondynka śpiewa 
w  Ukajali, Blondynka u  szamana, Księga dobrych życzeń, 
Blondynka Tao, W dżungli życia, Blondynka na Kubie, Porad-
nik Globtrotera, W  dżungli miłości, Blondynka na Czarnym 
Lądzie, Agnes w Wenecji, Fotografuję świat.  

Ten, kto czeka, nie idzie naprzód.
Tylko ten, kto idzie naprzód, dociera do celu,
nawet jeśli nie będzie to ten cel, którego szukał.

Beata Pawlikowska
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Jedna z pierwszych w Polsce kobiet biznesu. Z wykształce-
nia prawnik. Utworzyła Grupę Firm Doradczych eVIP 
oraz kancelarię Prawną Plucińska i  Wspólnicy. Poprzez 
Grupę eVIP doradzała Skarbowi Państwa w przepro-
wadzaniu największych procesów prywatyzacyjnych i  re-
strukturyzacyjnych w  polskim przemyśle stalowym, lotni-
czym, stoczniowym i spożywczym. Wprowadziła na polski  

rynek dziesiątki światowych firm, m.in. koncerny Coca Cola, 
Puma, Shell. Po upadłości Stoczni Gdańskiej dokonała jej 
zakupu. Przez wiele gremiów jest uważana za osobę mającą 
wiodący wpływ na transformację ekonomiczną kraju i  jego 
gospodarkę.

Żyj szlachetnie.

Ewa Plucińska 
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Ceniona śpiewaczka, uznawana za najbardziej 
autentyczny kontralt swojej generacji. Występuje 
na tak znanych scenach, jak: Metropolitan Ope-
ra w Nowym Jorku, Deutsche Staatsoper w Ber-
linie, Covent Garden w  Londynie, Gran Teatre 
del Liceu w Barcelonie, La Scala w Mediolanie, 
Teatro San Carlo w Neapolu, Théâtre du Châte-
let i Opéra de la Bastille w Paryżu, Teatr Wiel-
ki w  Warszawie. Wykonywała partie tytułowe 
w Carmen, Tankredzie i Juliuszu Cezarze. Była Klitaj-
mestrą w Elektrze, Adalgizą w Normie, Erdą w Pier-

ścieniu Nibelunga, Azuceną w Trubadurze. Wśród jej 
nagrań znajdują się m.in.: Te Deum Krzysztofa 
Pendereckiego, Ariodante i arie Georga Friedricha 
Händla, Armida Christopha Willibalda Glucka, 
Pieśni Fryderyka Chopina. 

Trzeba rozmawiać!

Jeżeli kogoś kochasz, to ciebie do niczego to nie upoważnia, a jego do 
niczego nie zobowiązuje.

Ewa   Podleś



Sława  Przybylska
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Piosenkarka, która swoim sposobem śpiewania, pełną tajem-
niczości sylwetką i dramatycznym głosem wpisała się w kli-
mat bohemy artystycznej lat sześćdziesiątych i mody na eg-
zystencjalizm. Jej oryginalny repertuar obejmował piosenki 
przedwojenne i współczesne, polskie i zagraniczne, mówiące 
o szarości życia i samotności. Wykonywane przez nią takie 
utwory, jak Pamiętasz, była jesień, Pensylwania, Wspomnij mnie, 
Już nigdy, Gdzie są kwiaty, Widzisz mała, Okularnicy, Przyjdzie 
dzień oraz ballady Bułata Okudżawy czy piosenki żydow-
skie stanowią trwałe osiągnięcia polskiej sztuki interpretacji. 
Piosenkarka prowadzi Salon artystyczny Sławy, jest współ-
założycielką i  honorową przewodniczącą Stowarzyszenia 
klub Twórczego Myślenia.

Wszystko ma swój czas, 
i jest wyznaczona godzina 
na wszystkie sprawy pod niebem.

kOH 3, 1

Politycy się zmieniają,
Artyści pozostają.

Jan STęPIeń

Żyć tak, aby każdy dzień był dziełem sztuki.
MaRIa SZySZkOWSka

Sława  Przybylska



Joanna   Rawik
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aktorka, pieśniarka, pisarka, publicystka. autorka audycji 
radiowych i książek: Hymn życia i miłości. Opowieść o Edith 
Piaf, Za kulisami sławy, Maestra. Opowieść o Wandzie Wił-
komirskiej, Kocham świat, Nasza Europa, Epitafium dla 
wróbla, Świat jest muzyką, Edith Piaf. Ptak smutnego stulecia. 
Uczestniczy w  festiwalach im. Jana kiepury w  krynicy, 
gdzie odbyła się premiera jej monodramu Edith Piaf. Ptak 
smutnego stulecia. Śpiewa z  orkiestrami symfonicznymi: 
z  Raanana Symphonette Orchestra w  Izraelu, w  filhar-
moniach w  Gdańsku, Toruniu, Szczecinie, Płocku. naj-
popularniejszymi jej piosenkami są: Nie chodź tą ulicą, Nie  
z każdej mąki będzie chleb, Po co nam to było, Romantyczność. 

Rozum jest najwyższą rezygnacją z tego, czego rozumem ogarnąć 
się nie da. 

Bazą porozumienia z ludźmi jest dobroć.

Jedynie wysoka kultura i mądrość mogą uratować ludzkość od zagłady.

Joanna   Rawik



Zbigniew  Religa
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Znakomity lekarz, światowej sławy kardiochirurg,  
wielkiego formatu polityk. Oddany służbie ludziom, niesie-
niu im pomocy, walce o ich życie i zdrowie. Zawsze otacza-
ny wielkim szacunkiem. Z jednakową dbałością troszczył 
się zarówno o zdrowie pacjenta, jak też o rozwój medycyny 
w Polsce i o politykę ochrony zdrowia. Pod jego kierunkiem 
po raz pierwszy dokonano w  naszym kraju przeszczepu 
serca. Poświęcił się również pracom nad sztucznym sercem 
w ramach Fundacji Rozwoju kardiochirurgii, którą zało-
żył w Zabrzu. Pod koniec 2008 prezydent Lech kaczyński 
odznaczył go Orderem Orła Białego. 
Mieliśmy to szczęście, że prof. Zbigniew Religa przez 11 lat 
(od 1998) sprawował patronat nad Programem „Zdążyć 
z Pomocą” i działalnością naszej Fundacji. Przez cały ten czas 
poważnie przyczyniał się do rozkwitu Fundacji i  udzielał  
nam nieocenionego wsparcia.

Dobrze postąpi ten, kto w obliczu niebezpieczeństwa wykaże odwagę, 
źle natomiast ten, kto uczyni za mało lub za dużo, bo popisze się 
brawurą.

aRySTOTeLeS

Nieprzymuszony nikt przymusu nie chce.
BeRTOLT BReCHT

Można i należy kształtować rzeczywistość!

Zbigniew  Religa



Maryla   Rodowicz
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Wielka dama polskiej piosenki, kochana i  podziwiana 
przez rzesze wielbicieli. Zanim wybrała karierę wokalną, 
czynnie uprawiała lekkoatletykę, a fanką futbolu pozosta-
ła do dziś. Jako początkująca piosenkarka występowała 
w  big-beatowym zespole Szejtany oraz studenckim kaba-
recie Gag. Pierwszy sukces odniosła piosenką Jak cię miły 
zatrzymać. niezrównana wykonawczyni takich przebo-
jów, jak Małgośka, Sing-sing, Damą być, Dziś prawdziwych 
Cyganów już nie ma, Kolorowe jarmarki, Jadą wozy kolorowe, 
Do łezki łezka, Remedium (Wsiąść do pociągu), Hej, żegluj-
że żeglarzu, Niech żyje bal. Jej ostatnie albumy Jest cudnie,  
50 oraz Buty 2 zostały przyjęte entuzjastycznie. Maryla  
Rodowicz gra w  widowiskach muzycznych, filmach  
i serialu Rodzina zastępcza.

Jeżeli ktoś żebrze na ulicy, nigdy nie odmawiam pomocy. Dla mnie to 
znaczy, że jest w potrzebie.

To, że mam talent, nie upoważnia mnie do wywyższania się.

Będąc sama z przyrodą, czuję się bliżej Boga. Daje mi to siłę.

Maryla   Rodowicz



Andrzej  Rottermund
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Muzeolog, historyk sztuki, wybitny znawca szczególnie 
sztuki xVI–xIx wieku. Od 1991 dyrektor Zamku kró-
lewskiego w  Warszawie, w  którego odbudowie aktywnie 
uczestniczył od samego początku. Uprzednio wieloletni 
zastępca dyrektora Muzeum narodowego. Prof. andrzej 
Rottermund pełnił także funkcję wiceministra kultury 
i  sztuki. Jest autorem wielu książek, artykułów i  esejów. 
Opublikował m.in.: Katalog rysunków architektonicznych 
ze zbiorów Muzeum Narodowego w  Warszawie, Klasycyzm 
w Polsce, Zamek Królewski – funkcje i treści rezydencji monar-
szej wieku Oświecenia, Jean Nicolas Louis Durand a  polska 
architektura I połowy XIX wieku, Warszawa. Pomysłodawca 
i organizator licznych wystaw w kraju i za granicą.

Najstraszniejsi są ludzie, którzy wiedzą wszystko i są o tym święcie 
przekonani.

 eLIaS CaneTTI

Stronniczość doprowadza największych ludzi do pospolitej małości.
Jean De La BRUyèRe 

Wiele tracimy wskutek tego, że przedwcześnie uznajemy coś za 
stracone.

JOHann WOLFGanG GOeTHe

Andrzej  Rottermund



Magdalena  Różczka
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Magdalena  Różczka
aktorka filmowa i teatralna, ambasador Dobrej Woli UnI-
CeF. W  2004 ukończyła studia na Wydziale aktorskim 
warszawskiej akademii Teatralnej. Szeroką rozpoznawal-
ność oraz popularność przyniosła jej rola w serialu sensacyj-
nym Oficer oraz w jego kontynuacjach Oficerowie i Trzeci oficer. 

Wcześniej zasłynęła jako jedna z  odtwórczyń głównych ról 
w serialu Wiedźmy. Ponadto występowała w takich polskich 
produkcjach, jak: Lejdis czy Rozmowy nocą, a  także w lubia-
nych przez widzów serialach: Czas honoru oraz Usta Usta. 
Obecnie kreuje główną rolę w serialu Lekarze.

Im więcej dajesz, tym więcej do ciebie wraca.

Jeśli czegoś bardzo chcesz i wierzysz, że to się stanie, na pewno 
osiągniesz swój cel.



Piotr   Rubik
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Dyrygent, wiolonczelista, oryginalny, charyzmatyczny 
kompozytor, świetnie łączący muzykę poważną z  popular-
ną. Pisze głównie oratoria, które przynoszą mu największe 
uznanie, wśród nich są Tryptyk Świętokrzyski: Świętokrzyska 
Golgota, Tu es Petrus i Psałterz Wrześniowy oraz Santo Subito 
– Cantobiografia Jana Pawła II. Jako koncertmistrz Światowej 
Orkiestry Jeunesses Musicales koncertował w ameryce Po-
łudniowej i europie, występował z tak wybitnymi dyrygen-
tami, jak Charles Dutoit i Vernon Handley. Grał w Sinfonii 
Varsovii. komponuje zarówno piosenki, jak i  muzykę in-
strumentalną, teatralną oraz filmową. Jego utwory znalazły 
się na ścieżce dźwiękowej filmów Quo vadis, Zemsta i Prymas. 
najnowszy w dorobku artysty jest album Opisanie Świata .

Najważniejsze, aby zawsze kierować się sercem i być wiernym swoim 
przekonaniom.

Nieważne gdzie, ważne, z kim.

Piotr   Rubik



Irena  Santor



145

artystka wielkiego formatu, ponadczasowa, niekwestio-
nowana pierwsza dama polskiej piosenki, odznaczająca się 
kryształowo czystym głosem, wyjątkową muzykalnością, 
kunsztem interpretacyjnym i  wrażliwością sceniczną. na-
grała ponad tysiąc utworów, z których wiele stało się nieza-
pomnianymi przebojami, jak: Maleńki znak, Tych lat nie odda 
nikt, Powrócisz tu, Już nie ma dzikich plaż, Embarras.

Popularność nie powinna być celem artysty. Celem jest utrwalenie się 
w świadomości słuchaczy.

Póty żyjemy, póki nas pamiętają.

Zapaść się pod ziemię można ze wstydu albo w pamięci.

Irena  Santor



Anna Seniuk
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aktorka teatralna i  filmowa, niezrównana odtwórczyni 
ról charakterystycznych i  komediowych. Zadebiutowa-
ła w  Starym Teatrze w  krakowie rolą Irmy w  Wariatce 
z  Chaillot. Grała na scenach warszawskich: w  Teatrze 
ateneum, Powszechnym i  Polskim. Pracowała z  Zyg-
muntem Hübnerem, konradem Swinarskim, Józefem 
Szajną, kazimierzem Dejmkiem. Do najświetniejszych 
jej ról należą: Hania w  Głupim Jakubie, Solvejga w  Peer 
Gyncie, Solange w Pokojówkach, królowa w Pannie Tutli-
-Putli, nadieżda w Barbarzyńcach, Podstolina w Zemście, 
Dulska w  Moralności pani Dulskiej. Współpracuje z  Te-
atrem Polskiego Radia. Zagrała w  wielu filmach, m.in. 
w Pannach z Wilka i Konopielce. niezapomniana Madzia 
karwowska z Czterdziestolatka.

 
W życiu musi być dobrze i niedobrze.
Bo jak jest tylko dobrze, to jest niedobrze.

kS. Jan TWaRDOWSkI

Jeżeli ciągle potrafię się dziwić i zachwycać światem, to znaczy,  
że jestem młoda.

Anna Seniuk



Tomasz   Sętowski
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Jeden z najzdolniejszych i najoryginalniejszych artystów mło-
dego pokolenia. Jego obrazy, rysunki i rzeźby należą do nurtu 
zwanego realizmem magicznym bądź realizmem fantastycz-
nym. W 1998 nowojorska galeria Stricoff Fine art, szukając 
nowych twarzy, wybrała Sętowskiego i zaprezentowała jego 
prace na największych targach sztuki aRTexPO w no-
wym Jorku. Od kilku lat artysta ma na nich stałe stoisko 
i  wystawia pod własnym szyldem „Muzeum Wyobraźni”. 
W Częstochowie, także pod nazwą „Muzeum Wyobraźni”, 
prowadzi autorską galerię z  wnętrzami przypominającymi 
krajobraz znany z  jego płócien. Galeria ta jest jednocześnie 
pracownią i miejscem spotkań, podczas których promuje się 
młodych artystów z różnych dziedzin sztuki.

Dobry malarz to ten, który potrafi być krytyczny wobec siebie, ale 
niekoniecznie musi to głosić. 

Budzić entuzjazm to podstawa tworzenia bez względu na to, czy 
chodzi o sztukę abstrakcyjną, czy figuratywną. 

Aby być dobrym malarzem, musisz namalować chociaż jeden bardzo 
dobry obraz.

Tomasz   Sętowski



Joanna   Siedlecka
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Znana i ceniona pisarka. Jej książki zdobyły sobie niezwykłą 
poczytność i każda z nich stała się wydarzeniem literackim. 
Jest autorką zbiorów reportaży: Stypa, Poprawiny, Parszywa 
sytuacja, Jaworowe dzieci, oraz głośnych biografii: Jaśnie Panicz 
o Witoldzie Gombrowiczu, Mahatma Witkac o Witkacym, 
Czarny ptasior o Jerzym kosińskim, Pan od poezji o Zbignie-
wie Herbercie, a  także Wypominków i  Wypominków ciąg 
dalszy – o zapomnianych postaciach polskiej literatury, m.in. 
o  Stanisławie Rembeku, Jerzym krzysztoniu, Marianie 
Ośniałowskim. Ostatnio opublikowała książki o  kulisach 
życia literackiego w PRL-u: Obława. Losy pisarzy represjono-
wanych oraz Kryptonim „Liryka”. Bezpieka wobec literatów.

Któż o zwycięstwie rzekł? Przetrwać jest wszystkim.
RaIneR MaRIa RILke

Zbieraj kamienie, jakimi w ciebie rzucają. To początek twojego 
piedestału.

HeCTOR BeRLIOZ

Obyśmy nie musieli znosić tego wszystkiego, co znieść jesteśmy 
w stanie.

Joanna   Siedlecka



Tomasz   Sielicki
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Tomasz   Sielicki

absolwent Wydziału elektroniki Politechniki Warsza- 
wskiej, informatyk. Twórca sukcesu firmy Computer-
Land Sa (obecnie Sygnity Sa). Był jej prezesem, prezy-
dentem Grupy ComputerLand, obecnie zasiada w jej ra-
dzie nadzorczej oraz w radach nadzorczych m.in. agory 
Sa i  Budimexu Sa. Inwestuje w  przedsięwzięcia kilku 
branż. Jest członkiem Rady Głównej Polskiej konfede-
racji Pracodawców Prywatnych LeWIaTan, Rady 
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przy 
Polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności, Rady Fun-
dacji „Wspólna Droga” oraz Trilateral Commission. Za-
palony szachista, prezes Polskiego Związku Szachowego 
i  pierwszy wiceprezydent europejskiej Unii Szachowej. 
Jest również Mistrzem krajowym w brydżu.

Nigdy nie jest za późno zrobić coś dobrze. 
 
Żeby coś zrobić, nie da się uniknąć błędów. Chodzi o to, żeby je szybko 
naprawiać i żeby ich nie powtarzać, a także o to, by decyzji trafnych 
było więcej niż złych. 

W biznesie nie ma szczytu, trzeba się cieszyć drogą w górę. 
 
Podpisuję się pod słowami Jacka Welcha: „Biznes jest jak wyścig. 
Pierwsze cztery okrążenia biegniesz tak szybko, jak możesz, a potem 
stopniowo zwiększasz prędkość”.



Krystyna   Sienkiewicz
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Znakomita aktorka, „komediantka liryczna” – jak sama 
siebie określa. absolwentka akademii Sztuk Pięknych 
w  Warszawie. Współtworzyła Studencki Teatr Satyry-
ków. Występowała w  kabarecie Starszych Panów, ka-
barecie Olgi Lipińskiej, programach z cyklu  Divertimento 
Jeremiego Przybory, Gallux Show, Listach śpiewających oraz 
w  sztukach i  spektaklach telewizyjnych. Swą pasję estra-
dową najpełniej realizowała w  kabarecie Pod egidą. Ma 
w dorobku wiele ról teatralnych, a prawdziwą popularność 
przyniosły jej filmy Lekarstwo na miłość, Rzeczpospolita bab-
ska, Motodrama, To jest twój nowy syn. autorka książek  
Haftowane gałgany, Cacko i Zgadnij, z kim leżę? Wielka mi-
łośniczka zwierząt i obrończyni ich praw.

Jeśli chcesz przejść cało pomiędzy światowym rozruchem,
Bądź dla zwierząt człowiekiem, a dla ludzi duchem.

aDaM MICkIeWICZ

Lepiej wynieść z domu dobre wychowanie niż telewizor.

Życie jest bardzo niezdrowe, więc leczmy się śmiechem, w razie 
potrzeby skontaktuj się z Sienkiewiczem lub najbliższym farmaceutą.

Krystyna   Sienkiewicz



Justyna   Sieńczyłło
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aktorka teatralna i  telewizyjna, obdarzona talentem wo-
kalnym. Występowała w spektaklach muzycznych Piotruś 
Pan, Crazy for you, Słomkowy kapelusz, Kram z piosenkami, 
Boso, ale w ostrogach. Przez wiele lat była związana ze sto-
łecznym Teatrem Powszechnym. Wykreowała tam role 
Hermii w  Śnie nocy letniej, Swojej w  Na szkle malowane, 
Goplany w Balladynie, anieli w Ślubach panieńskich, anny 
Page w  Wesołych kumoszkach z  Windsoru, Lizy Drozdow 
w Biesach, Ruth w Panieńskim raju. Gra w filmach i  seria-
lach. Wraz z  mężem emilianem kamińskim prowadzi 
prywatny Teatr kamienica w Warszawie. 

Kamienica, Kamienica.
Jeszcze niedawno tu była piwnica,
a dzisiaj teatr pośrodku stolicy,
który zaprasza do Kamienicy.
Kamienica, Kamienica,
mówią salony, gada ulica.
Tu z Melpomeną trwa randez-vous
w gustownym flircie, beztrosko bez snu.

eMILIan kaMIńSkI, anDRZeJ LeŚnIeWSkI, Jan JakUB naLeŻyTy

Justyna   Sieńczyłło



Justyna  Steczkowska
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Wokalistka obdarzona wyjątkowym talentem i  niespo-
tykaną, ponad 4-oktawową skalą głosu. kompozytorka, 
skrzypaczka, fotograf. Debiutowała w  programie Szansa 
na sukces zwycięskim wykonaniem piosenki Boskie Buenos 
z  repertuaru Maanamu. Jej piosenki, jak Moja intymność, 
Dziewczyna szamana, Oko za oko, Grawitacja, otworzy-
ły zupełnie nową drogę w  polskiej muzyce rozrywkowej. 

Wydała m.in. albumy: Dziewczyna szamana, Naga, Dzień 
i  noc, Alkimja, Femme fatale, Daj mi chwilę, To mój czas 
oraz XV – będący retrospekcją artystyczną Justyny w no-
wym alternatywnym wymiarze. Skomponowała muzykę 
do filmu Na koniec świata, w którym zagrała główną rolę.  
Jej koncerty publiczność i  krytycy określają jako pełne  
magii, nastrojowe widowiska. 

Justyna  Steczkowska

Gdzie miłości
Czystej świat,
Tam mój dom
Od zawsze trwa.
W sercu czuję pewność, że
Znalazłam swoje miejsce.
W sercu spokój,
W sercu miłość,
W sercu dobro...
Wieczna pewność,
Wieczna miłość,
Wieczne piękno
Zawsze trwa.
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Jeden z  najbardziej wszechstronnych aktorów polskiego  
kina i  teatru, reżyser i  scenarzysta. Słynny Wodzirej 
z  filmu Feliksa Falka. Ukończył studia polonistyczne na 
Uniwersytecie Jagiellońskim oraz aktorstwo w  Państwo-
wej Wyższej Szkole Teatralnej w  krakowie. W  Starym 
Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w krakowie, w spek-
taklach reżyserowanych przez konrada Swinarskiego, 
Jerzego Jarockiego i  andrzeja Wajdę, stworzył wiele wy-
bitnych i  nagradzanych kreacji: Sekretarza w  Życiorysie, 
Piotra Wierchowieńskiego w  Biesach, Piotra Wysockiego 
w  Nocy listopadowej, aa w  Emigrantach, Horodnicze-
go w  Rewizorze, Porfirego Pietrowicza w  Zbrodni i  ka-
rze. Wyreżyserował i  zagrał główne role w  filmach: Spis 
cudzołożnic, Historie miłosne, Tydzień z  życia mężczyzny, 
Duże zwierzę. Jest autorem książek Sercowa choroba, czyli 

moje życie w  sztuce, Stuhrowie. Historie rodzinne oraz Tak  
sobie myślę. Przewodniczący rady Fundacji krakowskiego 
Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera.

Jaka jest różnica pomiędzy człowiekiem zniewolonym a człowiekiem 
wolnym? Otóż człowiek zniewolony w warunkach ekstremalnych: 
wojna, kataklizm, zagrożenie, będzie  obwiniał za swój los innych, 
a człowiek wolny w tych samych warunkach będzie zawsze  
obwiniał siebie.

JOSIF BRODSkI

Demokracja rządzi się takim prawem, że tym, którzy myślą  
o niej poważnie, okropnie ciąży, a tym, którzy niepoważnie  
– pozwala na wszystko.

VáCLaV HaVeL

Dzieje ludzkości zamykają się w dwóch okrzykach: „Chrześcijanie  
dla lwów!” i  „Lwów dla chrześcijan!”.

anTOnI SŁOnIMSkI

Jerzy Sthur



Aleksandra   Stokłosa
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Aleksandra   Stokłosa

Śpiewaczka, solistka Opery Śląskiej w Bytomiu. Współ-
pracowała z  Teatrem Muzycznym w  Gliwicach, Te-
atrem Polskim, Stanisławowskim i  Operą narodową 
w  Warszawie, Operą Bałtycką, Mazowieckim Teatrem 
Muzycznym Operetka, wieloma polskimi filharmonia-
mi. Występowała w  Belgii, Szwecji, na Węgrzech, we 
Włoszech, w  niemczech, Stanach Zjednoczonych, ka-
nadzie, Wielkiej Brytanii. Jej repertuar obejmuje operę 
i operetkę, muzykę oratoryjną, kameralną i symfoniczną. 

Świetnie wykonuje zarówno partie liryczne, jak i  dra-
matyczne. Była Donną elwirą w  Don Giovannim, Florą 
w Traviacie, Tatianą w Eugeniuszu Onieginie, Zofią w Hal-
ce, Hrabiną w  Weselu Figara. Uczestniczy w  imprezach 
i koncertach charytatywnych. 

Kochajcie muzykę w sobie, a nie siebie w muzyce.
aDa SaRI

Aby świat stał się lepszy, nie zmieniajmy innych. Zacznijmy od siebie. 
Spójrzmy w głąb własnej duszy i tam poszukajmy dobra, uśmiechu 
i miłości.

Prawdziwy sukces osiągają ci, którzy przede wszystkim pozostają 
wierni sobie.
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Świetna aktorka, pisarka, publicystka. Zadebiutowała 
w telewizyjnym spektaklu Trzy siostry. Po ukończeniu stu-
diów wystąpiła w filmie Con amore. Zagrała m.in. szekspi-
rowską Julię, Lady Makbet, Tytanię, kornelię, katarzynę 
w Poskromieniu złośnicy, antygonę, Rachelę w Weselu, Spi-
kę w Onych, główną rolę w Zdaniem Amy. W przeszłości 
należała do sympatyków kOR-u, w 1989 w Dzienniku Te-
lewizyjnym obwieściła koniec komunizmu. Opublikowała 
tomy wierszy Miasta do wynajęcia oraz Ludzie ulicy i  inne 
owoce miłości, a  także zbiory felietonów Drugie podwórko, 
Sześć minut przed czasem i Jak wyprostować koło. Jest również 
autorką tomu opowiadań Fragmenty z życia lustra, kabare-
towego recitalu Joanna Szczepkowska contra inne instrumenty 
i monodramu Goła baba.

Nie kieruj się sławą, tylko rozwojem, nawet jeśli to boli.
 
Jeśli drażnią cię reguły współczesnego świata, to znaczy,  
że wybiegasz naprzód.

Joanna Szczepkowska
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Dyrektor naczelny i  artystyczny warszawskiego Teatru 
Żydowskiego im. estery Rachel i  Idy kamińskich, z któ-
rym jest związany od 1967. Działacz organizacji żydow-
skich. Urodził się na Wołyniu. W czasie wojny został ze-
słany na kołymę do obozu pracy, a później do Dżambułu 
w kazachstanie. Pierwsze kroki na scenie stawiał w teatrze 
w ałma acie, jednocześnie kształcąc się w przyteatralnym 
studium aktorskim. karierę artystyczną kontynuował 
w  Teatrze Polskim we Wrocławiu jako asystent Wilama 
Horzycy, aktor i reżyser. Był kierownikiem artystycznym 
Teatru Ziemi Opolskiej w Opolu i Dolnośląskiego Teatru 
Powszechnego we Wrocławiu. Współpracował z wrocław-
skim Teatrem Rozmaitości. Wyreżyserował takie spekta-

kle, jak Bóg, człowiek i diabeł, Dybuk, Śmierć komiwojażera, 
Błądzące gwiazdy, Bonjour Monsieur Chagall. Wystąpił 
w wielu filmach, m.in. w Austerii, Śmierci prezydenta, Mojej 
wojnie, mojej miłości oraz w serialach Janosik i Wichry wojny.

W życiu chodzi o to, by być trochę niemożliwym.
OSCaR WILDe

Nie było wielkiego geniuszu bez domieszki szaleństwa.
aRySTOTeLeS

Szymon Szurmiej



Wisława   Szymborska
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Jedna z  najznakomitszych współczesnych poetek, ese-
istka, tłumaczka poezji francuskiej. Laureatka literackiej 
nagrody nobla, wyróżniona za „poezję, która z ironiczną 
precyzją odsłania prawa biologii i działania historii we frag-
mentach ludzkiej rzeczywistości”. Przez wiele lat kierowała 
działem poezji w krakowskim „Życiu Literackim”, w któ-
rym publikowała również felietony z cyklu Lektury nadobo-
wiązkowe. Uznanie przyniosła jej refleksyjna liryka, kryjąca 
treści natury moralnej, egzystencjalnej, filozoficznej. au-
torka świetnych limeryków. Wśród jej tomów wierszy znaj-
dują się: Wołanie do yeti, Sól, Sto pociech, Wszelki wypadek, 
Wielka liczba, Ludzie na moście, Koniec i  początek, Chwila, 
Dwukropek, Tutaj, Wystarczy.

Duszę się miewa.
Nikt nie ma jej bez przerwy
i na zawsze.

Wisława   Szymborska



Mieczysław   Święcicki
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Słynny bard krakowa – piosenkarz, aktor teatralny i filmo-
wy, reżyser, współtwórca świetności i  legendy Piwnicy pod 
Baranami. niezrównany wykonawca starych romansów 
i  rosyjskich ballad aleksandra Wertyńskiego. nazywany 
księciem nastroju oraz Serdecznym Magiem. Swoją karie-
rę artystyczną rozpoczął od piosenek z muzyką Zygmunta 
koniecznego. Śpiewa do tekstów m.in. Pierre’a  Ronsarda, 
Roberta Burnsa, andrzeja Bursy, antoniego Słonimskiego, 
Bolesława Leśmiana, konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. 
Jest nie tylko wybitnym artystą estrady, ale również przyja-
cielem twórców oraz społecznikiem. Z  myślą o  najuboż-
szych kolegach artystach i  niepełnosprawnych dzieciach 
powołał do życia Fundację kultury i  Sztuki europejskiej  
„ars Longa” Mieczysława Święcickiego. 

Nie ma wyrzutów sumienia ten, kto nie jest winien.

Największym dobrem jest żyć podług własnego upodobania. Jeszcze 
większym szczęściem jest być niezależnym. Życie jest fastrygą.

Mieczysław   Święcicki



Beata   Tyszkiewicz
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Pierwsza dama polskiego kina. Hrabianka z pochodzenia, 
obdarzona klasyczną urodą, wdziękiem i dystynkcją. Ma 
w swoim dorobku ponad 100 ról filmowych. Grała u naj-
większych polskich reżyserów: u Wojciecha Jerzego Hasa 
we Wspólnym pokoju, Rękopisie znalezionym w  Saragossie 
i  Lalce, u  Tadeusza konwickiego w  Zaduszkach, u  an-
drzeja Wajdy w  Samsonie, Popiołach i  Wszystko na sprze-
daż, u  krzysztofa Zanussiego w  Kontrakcie i  Dotknięciu 
ręki, u  Jerzego Skolimowskiego w  Ferdydurke, u  Juliusza 
Machulskiego w  komediach Seksmisja, Vabank II, King-
sajz. Swoje wspomnienia spisała w książkach Nie wszystko 

na sprzedaż oraz Kocha, lubi i żartuje. Jest przewodniczącą 
Rady Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Największą wartością w naszym życiu jest dobroć.

Beata   Tyszkiewicz



Magda    Umer
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Piosenkarka, scenarzystka, reżyser, autorka tekstów piose-
nek. Mistrzyni Mowy Polskiej. Wykonawczyni poezji śpie-
wanej. Jej przebojami stały się Kasztany i Koncert jesienny na 
dwa świerszcze. Rachela w Weselu w insc. adama Hanuszkie-
wicza. nagrała płyty Dedykacja, Koncert jesienny, Gdzie Ty 
jesteś, O  niebieskim, pachnącym groszku, Wszystko skończone. 
Wyreżyserowała spektakle Biała bluzka, Kobieta zawiedzio-
na, Zimy żal, Big Zbig Show, Mężczyźni mojego życia, Zielono 
mi, Trzymaj się swoich chmur, Noce i sny, Chlip-Hop. Pod tym 
ostatnim tytułem prowadzi blog z  andrzejem Poniedziel-
skim. Znane są jej wywiady telewizyjne, m.in. z  Jeremim 
Przyborą (Dziecko szczęścia) i agnieszką Osiecką (Rozmowy 
o zmierzchu i o świcie).

I choć życia, psia mać, popołudnie – jest cudnie.

Nawet i siwa może być szczęśliwa.

W gruncie rzeczy, jak tak spojrzeć wstecz, to trzeba sobie szczerze 
powiedzieć, że dobrze mieć tę całą nieszczęsną młodość za sobą.

W naszym wieku nie jest jeszcze sztuką pochylić się, ale sztuką jest już 
powtórzyć ten manewr w tym samym tygodniu.

Magda    Umer



Barbara Wachowicz
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Pisarka, historyk literatury, świetny fotografik. autorka 
wystaw, spektakli, programów telewizyjnych i  radiowych 
poświęconych wielkim Polakom oraz takich książek, jak: 
„Nazwę Cię – Kościuszko!” Szlakiem bitewnym Naczelnika 
w  Ameryce – o  Tadeuszu kościuszce, Ty jesteś jak zdro-
wie, Wigilie Polskie – o  adamie Mickiewiczu, Malwy na 
lewadach – o Juliuszu Słowackim, Cyprianie kamilu nor-
widzie, Fryderyku Chopinie, Marie jego życia, Dom Sien-
kiewicza – o  Henryku Sienkiewiczu, Ciebie jedną kocham 
– o  Stefanie Żeromskim, pięciotomowego cyklu Wierna 
rzeka harcerstwa – o  bohaterach Szarych Szeregów i  po-
wstania warszawskiego. Jako jedyna Polka została wybra-
na przez american Biographical Institute do grona Great 
Women of the 21st Century.

Ciebie jedną kocham, cudowna rodzinna ziemio. Bądź błogosławiona, 
stworzona dla nas, abyś wspierała dusz naszych słabość, abyś 
powiększała uczuć małość, piękna, dobra, umiłowana…

STeFan ŻeROMSkI

Kochałem tam, w ojczyźnie serce me zostało.
aDaM MICkIeWICZ

Aby miłość Rzeczy-pospolitej-polskiej nie stawała się nigdy miłością 
rzeczy-prywatnej-polskiej.

CyPRIan kaMIL nORWID

Bo nie dość jest myśleć i chcieć – o Polsce i dla Polski. Trzeba samemu 
reprezentować Polskę! Walczyć o ideał Polski godnej szacunku.

aLekSanDeR kaMIńSkI

Barbara Wachowicz



Andrzej   Wajda
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Wybitny reżyser i  scenarzysta, uhonorowany Oscarem za 
całokształt twórczości. Jego kino ma charakter autorski. ar-
tysta czerpie inspirację z malarstwa i literatury polskiej oraz 
z  polskiej i  europejskiej tradycji kulturowej. Do najgłośniej-
szych jego dokonań należą filmy: Kanał, Popiół i diament, Lot-
na, Popioły, Wesele, Ziemia obiecana, Panny z Wilka, Człowiek 
z marmuru i Człowiek z żelaza, Danton, Pan Tadeusz, Zemsta, 
Katyń, Tatarak. andrzej Wajda współpracuje również z wie-
loma teatrami, m.in. ze Starym w krakowie i Powszechnym 
w  Warszawie. Wyreżyserował takie spektakle, jak: Wesele, 
Dybuk, Zbrodnia i kara, Antygona, Emigranci, Sprawa Danto-
na, Noc listopadowa, Biesy, Play Strindberg. Z jego inicjatywy 
i  przy jego udziale powstało Muzeum Sztuki i  Techniki  
Japońskiej „Manggha” w  krakowie, na które przeznaczył  
nagrodę kyoto otrzymaną od Inamori Foundation.

Dobry Pan Bóg obdarował reżysera filmowego dwojgiem oczu, aby 
jednym patrzył w kamerę, a drugim pilnie obserwował wszystko, co się 
dzieje wokół niego.

Andrzej   Wajda



Alicja   Węgorzewska
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Śpiewaczka operowa łącząca doskonały głos z nietuzinko-
wą osobowością sceniczną i talentem aktorskim. Debiuto-
wała na scenie wiedeńskiej kammeroper. Występowała 
m.in. w  berlińskim konzerthaus, amsterdamskim Con-
certgebouw, weneckim La Fenice, warszawskim Teatrze 
Wielkim. kreowała główne role w  Gwałcie na Lukrecji, 
Orfeuszu i Eurydyce, Damie Pikowej, Rycerskości wieśniaczej, 
Kawalerze Srebrnej Róży i  Carmen. Wraz z  alexem Szi-
lasi nagrała wszystkie pieśni Chopina. Otrzymała złotą 
płytę za ścieżkę dźwiękową do filmu Wiedźmin. Jest pro-
ducentką autorskiego monodramu Diva for Rent, którego 
premiera odbyła się w stołecznym Teatrze Polonia. Jurorka 
w  programie Bitwa na Głosy. Pisze felietony, angażuje się 
w działalność charytatywną. Założyła i prowadzi fundację  

STaRTSMaRT, zajmującą się edukacją dzieci oraz 
rozwijaniem ich potencjału językowego i  artystycznego.  
W ramach fundacji działają przedszkole i żłobek kOaLa.

Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez 
powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się – ze wszystkich sił – 
tego, czego pragnie.

PaULO COeLHO

Jak coś robię, to z pełnym przekonaniem, że wszystko jest możliwe. 
Zatrzymuję się jedynie po to, aby nabrać rozpędu. Działam 
z ogromną determinacją, siłą, wytrwałością. W swojej pracy nie 
uznaję zdania „tego nie da się zrobić”.

Dobry głos u śpiewaczki to tylko 20 procent sukcesu, cała reszta to 
ciężki – jak u sportowca – trening.

Alicja   Węgorzewska



Wanda    Wiłkomirska
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Legenda polskiej wiolinistyki. niezrównana wykonawczy-
ni utworów karola Szymanowskiego. Grała z  czołowymi 
orkiestrami świata pod batutą m.in. Ottona klemperera, 
Leonarda Bernsteina, kurta Masura, Zubina Mehty. Jako 
kameralistka występowała z  Marthą argerich, Danielem 
Barenboimem, Gidonem kremerem, Mischą Maisky’m oraz 
w  „Trio Wiłkomirskich” ze swoim rodzeństwem: pianist-
ką Marią i wiolonczelistą kazimierzem. Brała udział w in-
auguracji odbudowanej po wojnie Filharmonii narodowej 
w Warszawie, w otwarciu Barbican Hall w Londynie, pierw-
szym koncercie Sydney Symphony w Operze w Sydney. Do-
konała prawykonań utworów Grażyny Bacewicz, krzysz-
tofa Pendereckiego, augustyna Blocha, Włodzimierza  
kotońskiego i innych kompozytorów. 

Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe!

Każdy dzień zaczynam od słowa „dziękuję”.

Wanda    Wiłkomirska



Leszek     Wiśniewski
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artysta malarz. Uprawia malarstwo, tworzy ilustracje i pla-
katy. Jego prace zamieszczają takie czasopisma, jak „Trend”, 
„Profil”, „Best Seller”, „newsweek”, „Gesundheit”, „Playboy”, 
„The new york Times”. Swą twórczość eksponował na po-
nad 120 wystawach indywidualnych i  zbiorowych, organi-
zowanych w  europie, ameryce Północnej i  Południowej 
oraz w azji, uzyskując wiele prestiżowych nagród. Mieszka 
w austrii. Jest współpracownikiem Instytutu Badań Biogra-
ficznych w Vaudricourt (Francja). należy do Berufsvereini-
gung der Bildenden künstler Österreichs, Design austria 
i Związku Polskich artystów Plastyków.

Każdy człowiek, bez względu na osiągnięty sukces i uznanie, uważa 
przed śmiercią, że zmarnował życie. Młodość jest nam bowiem dana 
po to, żeby czynić głupstwa, a wiek dojrzały, aby ich żałować.

eRneST HeMInGWay

Być sobą, nie przeszkadzać innym, realizować swoje marzenia.

Tworzyć jak serce dyktuje.

Leszek     Wiśniewski



Zbigniew   Wodecki
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Ceniony wokalista, skrzypek, trębacz, kompozytor i aran-
żer. Sam mówi o  sobie, że jest „śpiewającym muzykiem”. 
Występował z zespołem ewy Demarczyk, grał w Piwni-
cy pod Baranami oraz w zespole anawa. Był skrzypkiem 
w  krakowskiej Orkiestrze Symfonicznej PRiTV oraz 
w  krakowskiej Orkiestrze kameralnej pod dyrekcją ka-
zimierza korda. Jako wokalista po raz pierwszy wystąpił 
w 1972 na festiwalu w Opolu. Wylansował takie przeboje, 
jak Zacznij od Bacha, Z tobą chcę oglądać świat (w duecie ze 
Zdzisławą Sośnicką), Izolda, Chałupy welcome to, Znajdziesz 
mnie znowu i Pszczółka Maja. Współpracował z Zenonem 
Laskowikiem i  kabaretem Tey. Wielkie uznanie zaskar-
bił sobie, prowadząc w  TVn program Droga do gwiazd 
i uczestnicząc w  jury Tańca z gwiazdami. Wywiad rzeka, 
przeprowadzony z  artystą przez Wacława krupińskiego, 
ukazał się w książce Pszczoła, Bach i skrzypce.

Jeśli będziesz żył wedle swojej natury, nigdy nie będziesz biedny; jeżeli 
wedle ludzkich mniemań – nigdy nie będziesz bogaty.

ePIkUR

Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się nudno, gdy umrzesz.
JULIan TUWIM

Żyj tak, jakby każdy dzień był ostatnim dniem twojego życia, i naucz 
się żyć chwilą, która trwa.

Zbigniew   Wodecki



Anna   Wojciechowska-Paprocka 
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absolwentka Wydziału Wzornictwa Przemysłowego aka-
demii Sztuk Pięknych w Warszawie. Malarka, projektantka 
form użytkowych. Prowadzi Studio aWP, specjalizujące 
się przede wszystkim w  grafice wydawniczej (projekty lo-
gotypów, plakatów, okładek książek, kalendarzy). Uprawia 
malarstwo akwarelowe i akrylowe, kreując światy na granicy 
fantazji i świadomości w kolorystyce sugerującej odwieczne 
przeplatanie się radości z nostalgią. W jej obrazach dominuje 
postać kobiety jako metamorfozy umieszczonej w  odreal-
nionej scenerii. Prace artystki można oglądać na wystawach 
indywidualnych i zbiorowych. 

Tylko szlachetne czyny są trwałe.
SOFOkLeS

Kobieta jest kresem i królową wszelkiego stworzenia; jest jego ozdobą, 
doskonałością i sławą.

HeInRICH CORneLIUS aGRIPPa

Piękno jest formą dobroci.
HeLen aDaMS keLLeR

Uśmiech to najpiękniejsza rzecz, jaką może dać człowiek człowiekowi. 

Anna   Wojciechowska-Paprocka 
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Wszechstronny artysta. Reżyser, dramaturg, pisarz, 
twórca komiksów. Zrealizował wiele przedstawień 
teatralnych, m.in. Ławeczkę, Miłość na Krymie, Garde-
robianego, oraz wiele spektakli telewizyjnych, m.in. Fer-
dydurke, Mistrza i  Małgorzatę, Burzliwe życie Lejzorka 
Rojtszwańca. autor sztuk Żelazna konstrukcja, Grzechy 
starości, Chryje z Polską, czyli rzecz o Stanisławie Wyspiań-
skim, Bułhakow. Producent, scenarzysta i reżyser seriali: 
Miasteczko, Miodowe lata, Pensjonat pod Różą, Doręczy-
ciel, inscenizacji dla najmłodszych, a  także takich fil-
mów, jak Ognisty anioł, Księżycowa droga, Ogród Luizy. 
Sporo książek napisał dla dzieci i  młodzieży, w  tym 
Syntezę, Brombę i innych, Tajemnicę szyfru Marabuta. 

W jaki sposób zabieram się do pracy? Najpierw zastanawiam się, czy 
jest ktoś, kto nie wykona jej lepiej ode mnie.

DenIS DIDeROT

Diabeł nie śpi z byle kim.
STanISŁaW JeRZy LeC

O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć.

LUDWIG WITTGenSTeIn

Kochaj i rób, co chcesz.
ŚW. aUGUSTyn

Łatwiej przeżywają gatunki, które się dopasowują, 
niż te, które się opancerzają.

HenRI BeRGSOn

A potem żyli długo i szczęśliwie.

Maciej   Wojtyszko
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Pisarz i scenarzysta, ceniony za niestandardowy sposób 
prezentowania historii i  podejmowanie intrygujących 
tematów. W  TVP realizował programy: Sensacje XX 
wieku, Archiwum XX wieku, To jest historia, tworzył rów-
nież widowiska o historii Polski: Powstanie wielkopolskie, 
Wojna polsko-bolszewicka, Katyń, Westerplatte, Epope-
ja ORP „Orzeł”. nagrywał audycje Sensacje XX wieku 
w  Radiu Zet. na podstawie jego scenariusza powstał 
serial Tajemnica twierdzy szyfrów. autor takich książek, 
jak: Sensacje XX wieku, Encyklopedia II wojny światowej, 
Twierdza szyfrów, Tamten okrutny wiek, Operacja Talos, 
Sieć – ostatni bastion SS, Testament Odessy, oraz artyku-
łów i felietonów w pismach „Focus Historia” i „Bluszcz”. 
Jego książki cieszą się dużym powodzeniem na rynku 
francuskojęzycznym.

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.
kS. Jan TWaRDOWSkI

Bogusław Wołoszański
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Znany i uznany reżyser, scenarzysta, producent, wykła-
dowca akademicki. autor esejów i  książek, m.in. Roz-
mowy o filmie amatorskim, Pora umierać, Między jarmar-
kiem a  salonem. Czołowy przedstawiciel europejskiego 
kina autorskiego, w  którym liczy się głównie literacka 
wypowiedź i  moralne przesłanie. Twórca filmów wy-
różniających się oryginalnością i  intelektualnym uję-
ciem tematu, jak: Struktura kryształu, Iluminacja, Barwy 
ochronne, Spirala, Kontrakt, Rok spokojnego słońca, Cwał, 
Brat naszego Boga, cykl Opowieści weekendowe, Persona 
non grata, Serce na dłoni, Rewizyta. Z filmów telewizyj-
nych na szczególną uwagę zasługują: Twarzą w  twarz, 
Zaliczenie, Za ścianą, Hipoteza. 

Żarty możnych są zawsze dowcipne. 
SZekSPIR

Jestem, jaki jestem (ale chcę być lepszy). 

Krzysztof    Zanussi
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Ceniona aktorka teatralna, filmowa i  telewizyjna, słynna 
Basia z  Pana Wołodyjowskiego. Występowała w  Teatrze 
Dramatycznym, Polskim, a  także w  kabarecie Dudek 
i kabarecie Pod egidą. Obecnie należy do zespołu Teatru 
ateneum. Wśród jej najlepszych ról są: Zofia Pawłowna 
w Mądremu biada, Jadwiga w Kronikach królewskich, Rosau-
ra w Życiu jest snem, tytułowa w Iwonie, księżniczce Burgun-
da, amelia w Mazepie, Wasylisa w Na dnie, Muszka w Ski-
zie, Ubica w  Ubu Królu. Świetnie wypada w  repertuarze 
szekspirowskim: jako kasia w Poskromieniu złośnicy, Ofelia 
w Hamlecie, Helena we Wszystko dobre, co się dobrze kończy, 
Porcja w Kupcu weneckim. największym wyzwaniem była 
dla niej rola Lady Makbet. napisała książki Kij w mrowi-
sko oraz Gustaw i ja – wzruszające wspomnienia o wspól-
nym życiu z mężem Gustawem Holoubkiem.

Istota wspomnień polega na tym, że nic nie przemija.
eLIaS CaneTTI

Myślę, że Pan Bóg złości się, gdy spacerując wśród liliowych pól, 
w ogóle ich nie zauważasz.

aLICe WaLkeR 

Życia nie mierzy się w minutach, ale w momentach. 
ROSe FITZGeRaLD kenneDy

Magdalena   Zawadzka










