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1. Cele projektu:

•	 Motywowanie	pozytywne	młodzieży	do	nauki,	
samokształcenia	i	rozwoju	osobistego.

•	 Rozwijanie	umiejętności	związanych	z	tech-
nologią	cyfrową.

•	 Rozszerzenie	wiedzy	na	temat	różnych	źródeł	
informacji.

•	 Rozwijanie	umiejętności	samodzielnego	selekc-
jonowania	i	opracowywania	informacji.	

•	 Rozwijanie	umiejętności		wartościowania	
tradycyjnych	i	cyfrowych	źródeł	informacji.		

•	 Rozwijanie	kompetencji	społecznych	w	kontak-
cie	z	wybitnymi	Polakami.

•	 Pogłębianie	poczucia	godności	narodowej.
•	 Rozwijanie	poczucia	godności	i	wspólnotowoś-

ci	z	własnym	środowiskiem	edukacyjnym.
•	 Pogłębianie	umiejętności	pokonywania	barier	

międzypokoleniowych.
•	 Tworzenie	mostów	międzypokoleniowych.
•	 Integracja	środowiska	uczniów	i	absolwentów	

XXI	LO	im.	H.	Kołłątaja.
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2. Uczestnicy projektu      
                                                                                                                                                      
		Wspólnota	Kołłątajowska	–	nauczyciele,	uczniow-
ie	i	absolwenci		XXI	LO	im.	H.	Kołłątaja.

Nauczyciele:                                                                                                                                          

Dr	Joanna	Stocka	-	koordynacja	działań	objętych	
projektem	
Jerzy	Bracisiewicz	-	konsultacja	listy	wybitnych	ab-
solwentów	XXI	LO	
Renata	Krecińska	–	Marzec	-	konsultacja	listy	wybit-
nych	absolwentów		XXI	LO	
Grażyna	Róziewicz	-		koncepcja,	dokumentacja	
wstępna,	realizacja	projektu

Uczniowie:                                                                                                                                            
                                                                                               
Uczestnicy	działań	objętych	projektem		min.:	
–	autorzy	biogramów,	ankieterzy,	autorzy	wy-
wiadów	-	patrz	część	4:	Realizacja	projektu																																																																																									
–	widzowie	galerii	wirtualnej	i	realnej																																																																																																																																										
     
                                                    
Absolwenci:                                                                                                                                           
                                                                                                  
Nauka:																																																																																																																																											
                                                                                                                        
Prof.	Barbara	Dąbrowska	
Doc.	dr	hab.	Dorota	Dziewulska
Dr	Mariusz	Górnicz
Prof.	Rafał	P.	Godoń
Prof.	Leszek	Małkiński	
Prof.	Tadeusz	Sałaciński	
Dr	hab.	Paweł	Skibiński	
Janusz	Sujecki	
Prof.	Paweł	Krzysztof	Swianiewicz
Prof.	Bogdan	Szczepankowski	
Dr	Bogna	Szymkiewicz	
Prof.	Piotr	Tomasik	
Prof.	Piotr	Węgleński																				
Kultura,	sztuka	i	media:									
Michał	Bielawski
Aleksandra	Boćkowska	
Dr	Anna	Karoń-Ostrowska	
Aleksander	Kunach	
Tomasz	Kwaśniewski	
Szymon	Majewski	
Michał	Marcinkowski	
Maciej	Margas	
Zuzanna	Patocka	
Aleksander	Pszoniak	
Paweł	Sawicki	

Polityka,	działalność	społeczna	i	samorządowa:	
   
Dr	Filip	Czernicki																																																																																																																																								
Piotr	Żbikowski																																																					

Przemysł,	handel,	ekonomia:

Zuzanna	Asztemborska	
Filip	Jasieński	
Dr	Karol	Kuhl	
Michał	Piotrowski	
Tadeusz	Winkowski	

Sport:

Dr	Michał	Rudolf	
Piotr	Winkowski	



WARSZAWA 2016

GALERIA VIPÓW KOŁŁĄTAJA8

3. Działania objęte projektem:

•	 Nawiązanie	przez	uczniów		kontaktu	z	VIP-ami.
•	 Zapoznanie	się	przez	uczniów	z	literaturą	pod-

miotu	VIP-ów.
•	 Zapoznanie	się	przez	uczniów	z	literaturą	przed-

miotu	na	temat	VIP-ów.
•	 Zapoznanie	się	z	dorobkiem	VIP-ów	i	ich	osi-

ągnięciami	na	poziomie	ogólnopolskim,	eu-
ropejskim	i	światowym.

•	 Opracowanie	i	autoryzacja	biogramów	VIP-
ów.

•	 Przeprowadzenie	wywiadów	z	VIP-ami.
•	 Wykonanie	fotograficznej	sesji	portretowej	z	

VIP-em	w	wybranym	przez	niego	otoczeniu	
maks.	6	zdjęć.

•	 Napisanie	reportażu	na	temat		życia	VIP-a	ok.	
500	słów.	

•	 Wykonanie	reportażu	fotograficznego	na	tem-
at	życia		VIP-a	maks.	6	zdjęć.			

•	 Realizacja	reportażu	filmowego	na	temat	życia	
VIP-a		długość:	3-5	minut.		

•	 Realizacja	prezentacji	multimedialnej	na	temat	
VIP-a		objętość:	20-25	slajdów.

•	 Otwarcie	GALERII	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	w	budyn-
ku	Liceum	przy	ul.	Grójeckiej	93.

•	 Otwarcie	WIRTUALNEJ	GALERII	VIP-ów	
KOŁŁĄTAJA	na	stronie	oficjalnej	liceum:	 
www.21lo.waw.pl.

•	 Przeprowadzenie	Konkursu	Wiedzy	o	VIP-ach	
Kołłątaja.

•	 Spotkania	z	VIP-ami	w	ramach	preorientacji	
zawodowej.
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4. Realizacja projektu  
w roku szkolnym 2015/2016: 

Grażyna	Róziewicz	oraz	uczniowie:	

Klasa	1c:																																																																																																																																														
                                                                                                           
Wiktoria	Bogiel	–Mikołajczyk
Klaudia	Brzozowa
Oliwia	Bukat
Konrad	Czarniecki	
Kalina	Domińska	
Sebastian	Gałuszka		
Mateusz	Grzesiuk
Kaja	Hoffman-Derlacka
Agnieszka	Jaślan
Paulina	Kamińska	
Michał	Kilanowicz		
Karolina	Kubicius
Julia	Kusiak
Tomasz	Kuźma
Maria	Magierowska
Joanna	Pawlikowska
Emilia	Skrzypczak
Aleksandra	Stasiowska
Kamil	Strzałkowski
Sylwia	Strzelecka
Marta	Styczek
Martyna	Szczepanik
Gabriela	Wawrynkiewicz
Andrzej	Wołkowicz
Bartosz	Wolny
Julia	Zaniewska
Gabriela	Zawiślak
Piotr	Żebrowski		

Klasa	2c:																																																																																																																																														
                                                                                                     
Karolina	Adach
Zuzanna	Brzeska
Klaudia	Chmielińska
Karolina	Cwyl
Julia	Dąbrowska
Maksymilian	Kalaciński
Zuzanna	Kawoń
Szymon	Klata
Aleksandra	Kołodziejak
Michalina	Kołodziejczyk
Żaneta	Krawczyk
Diana	Kulińska
Tomasz	Kurlej
Edyta	Latowska
Julia	Markiewicz
Martyna	Migdalska
Wiktoria	Podolecka
Olga	Przychocka
Zuzanna	Rybka
Martyna	Sadowy
Martyna	Świątkiewicz
Małgorzata	Sieńkowska
Alicja	Tokarska
Aleksandra	Wielgolewska
Matylda	Wolna
Jacek	Żebrowski																							
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Absolwentka	XXI	LO	z	1983	r.	Ukończyła	Politechnikę	
Warszawską	na	wydziale	Geodezji		i	Kartografii		ze	stopniem	
magistra	inżyniera.
Wybitna	tłumaczka	audiowizualna	z	ponad	25-letnim	doświ-
adczeniem,	wyszkolona	przez	praktykantów	dawnego	Studia	
Opracowań	Filmowych	i	ITI	Film	Studio.	Znana	autorka	napisów	
filmowych.	Wyszkoliła	kilkudziesięciu	tłumaczy	napisowych,	
prowadzi	warsztaty	z	napisów	i	z	podstaw	praw	autorskich	na	
studiach	podyplomowych	w	Szkole	Wyższej	Psychologii	Społec-
znej	i	kursy	w	Stowarzyszeniu	Tłumaczy	Polskich.	Ukończyła	kurs	
z	prawa	autorskiego	II	stopnia	przy	Światowej	Organizacji	Włas-
ności	Intelektualnej	w	Genewie.
Współautorka	Europejskiej	Normy	Napisów,	powstającej	we	
współpracy	ze	stowarzyszeniami	zagranicznymi.

DziAłAlność sPołecznA:

•	 Wiceprezes	Stowarzyszenia	Tłumaczy	Audiowizualnych	
(STAW),	które	powstało	wiosną	2007	roku	i	zrzesza	osoby,	
zajmujące	się	zawodowo	tłumaczeniem	i	opracowywa- 
niem	dialogów	do	filmów	w	postaci	voice-over,	napisów,	
dubbingu	i	audiodeskrypcji.

•	 Członek	Komisji	Rewizyjnej	Stowarzyszenia	Autorów	
ZaiKS,	które	powstało		w	1918	roku,	aby	wspólnie	chronić		
twórców.	Małgorzata	Balcerek		jest	od	wielu	lat	rzeczni- 
czką	odnowienia	tej	zasłużonej	instytucji.	Doprowadziła	 
do	wprowadzenia	w	ZAiKS-ie	wielu	reform,	jak	np.	prace	
nad	stworzeniem	systemu	dodatków	do	emerytury.	 
Od	1996	roku	przyczyniła	się	do	zmian	umów	dla	tłumaczy	
audiowizualnych	w	większości	firm	na	polskim	rynku,	tak,	
aby	zabezpieczyć	tłumaczom	prawo	do	tantiem.	

•	 Współzałożycielka		Związku	Zawodowego	Twórców	Kultury,	
którego	celami	są:	reprezentowanie	oraz	obrona	indy-
widualnych	i	zbiorowych	praw	i	interesów	zawodowych,	
społecznych			i	socjalnych	członków	Związku,	a	także	osób	
niezrzeszonych	na	zasadach	określonych	prawem,	a	także	
kształtowanie	aktywności	społecznej,	etyki	i	godności	
zawodowej,	statusu	twórców	kultury	oraz	ochrona	tych	
wartości. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	 Od	2007	roku	rozpoczęła	nową	formę	działalności	pub-
licznej,	pisząc	artykuły	interwencyjne	o	spółdzielni	WSM	
„Ochota”	w	„Informatorze	Ochoty	i	Włoch”.	Dopro- 
wadziły	one	do	zmian	w	zarządzaniu	spółdzielnią.	Obecnie	
Magdalena	Balcerek	pomaga	spółdzielni	uzyskać	prawa	
do	gruntów	i	ułożyć	współpracę	z	miastem.	Pomocny	
jest	tu	kierunek	studiów,	jaki	ukończyła	na	Politechnice	
Warszawskiej.	

WybrAne osiągnięciA zAWoDoWe:

•	 Napisy	lub	wersje	lektorskie	do	kin	i	znanych	stacji	telewizy-
jnych(TVN)	do	filmów	m.in.	do:	 
-	„Powrót	do	przeszłości”(	reż.	Robert	Zemeckis)	 
-	wszystkie	części	„Indiana	Jones”	(	reż.	Steven	Spielberg) 
-	trzy	części	„Seks	w	wielkim	mieście”	(	reż.	Darren	Star) 
-	kilka	sezonów	„Przyjaciele”	(	reż.	David	Crane,	 
Marta	Kauffman) 
-	kilka	sezonów	„Star	Trek”	(reż.		J.J.	Abrams) 
-	„Daredevil”	(	twórca:		Drew	Goddard)

•	 Tłumaczenie	na	angielski	wykładów	Jerzego	Zięby	-	 
hipnoterapeuty	klinicznego	w	Australii	i	USA

•	 Współtworzenie	programu	do	rozstawiania	Edlist,	którego	
używa	większość	profesjonalistów	w	Polsce

•	 Dyplom	z	zakresu	neuropatii	Policealnej	Szkoły 
dr.	Różańskiego

•	 Prowadzenie	strony	internetowej	odpornosc24.pl,	w	której	
pisze	o	zdrowym	odżywianiu.	

„Według	chińskiej	astrologii	mam	przynosić	innym	zdrowie	 
i	pieniądze.	Coś	w	tym	jest.	Przez	wiele	lat	miałam	problemy	
zdrowotne,	które	sprowadziły	na	mnie	współczesny	styl	życia	 
i	trochę	medycyna	akademicka.	Metody	znane	powszechnie	
nie	sprawdzały	się,	więc	zaczęłam	szukać	dalej.	Wyniki,	które	
uzyskałam	dzięki	wielu	mądrym	ludziom,	są	zdumiewające,	
zaś	wiedza,	którą	przy	okazji	zebrałam,	po	prostu	nie	powinna	
marnować	się	w	szufladzie.	Pomogłam	dobrą	radą	już	wielu	
znajomym	-	tak	jak	oni	pomogli	mnie.

MAgdAleNA 
BAlcereK

Fot.własność	M.	Balcerek
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Po	kilkunastu	latach	stosowania	coraz	prostszych	diet,	ziół,	
suplementów,	ćwiczeń	czikung	(qigong),	akupunktury,	masaży	 
i	osteopatii,	mogę	śmiało	ręczyć	za	skuteczność	metod	natural-
nych.	Jestem		w	lepszej	formie	niż	na	studiach.	Oprócz	wylecze-
nia	rozmaitych	schorzeń	cywilizacyjnych,	udało	mi	się	zaleczyć	
niedomykanie	się	płatka	zastawki	serca,	oraz	urosnąć	o	4	cm,	
co	teoretycznie	nie	jest	możliwe.	A	jednak!”

zAinteresoWAniA i UlUbione zAjęciA:

Medycyna	naturalna,	naturopatia	-	ukończony	
kurs	na	naturopatę	u	doktora	Różańskiego.	Do-
radzanie	ludziom,	jak	się	regenerować	i	wzmocnić	
nawet	pociężkich	chorobach,	gdyż	sama	to	zrobiła																																																																																																																																										

Ćwiczenia	czikung	(Qi-gong)	

Krav	maga	

Jazda	na	nartach																																																																																																																																										
                                                                                 
Nurkowanie																																																																																																																																												
                                                                                       
Kurs	masażu																																																																																																																																											
                                                                                             
Kurs	tańca	hula																																																																																																																																													
                                                                                   
Oglądanie	filmów	–	ulubione	gatunki	to	westerny	i	komedie

Czytanie	książek	–	ulubieni	autorzy:	Joanna	Chmielewska,	
Małgorzata	Musierowicz,	Stanisław	Lem,	Mark	Twain

Muzyka	klasyczna	i	filmowa

Podróże	-	zwiedziła	większość	krajów	europejskich	i	wiele	pozae-
uropejskich	np:.	USA,	Egipt,	Meksyk,	Hawaje,	Seszele,	RPA	

Języki	obce:
Angielski					 biegle	w	mowie	i	piśmie
Hiszpański		 komunikatywnie
Rosyjski	 	 biernie
Ukraiński	 	 biernie

   

„znAlAzłAm róWnoWAgę i ciągle się rozWijAm”
WyWiAD z mAgDAleną bAlcereK – mArzec 2016    
AUtor: oliWiA bUKAt

oliwia bukat: Jak wspomina Pani czasy w Liceum im. Hugona 
Kołłątaja? 

                                                                                                                      
magdalena balcerek:	Liceum	wspominam	bardzo	dobrze.	
Wiele	zawdzięczam	nauczycielom	tej	szkoły.	To	oni	zauważy-
li	we	mnie	potencjał			i	pomogli	mi	się	rozwijać	w	kierunku	
tłumaczeń.	Szczególne	podziękowania	należą	się	Profesorowi		
języka	angielskiego	-	Januszowi	Waltzowi	i	Profesor	Renacie	
Krecińskiej-	Marzec,	nauczycielce	języka	polskiego,	którzy		dosz-
kalali	mnie	

w	moich	zdolnościach	pisarskich.		Już	w	wieku	dziewiętnastu	lat	
zaczęłam	tłumaczyć	pierwsze	komiksy	i	książki.
Moją	wychowawczynią	była	pani	Anna	Kacprzak,	która	ze	
świętą	cierpliwością	znosiła	moje	niedouctwo	(nieraz	miałam	
wystawiane	zagrożenia	z	kilku	przedmiotów),	a	nawet	wysłała	
mnie	na	olimpiadę	chemiczną,	gdzie	poległam	ze	szczętem.	
Na	olimpiadzie	z	polskiego	zaszłam	dalej,	poległam	zaś	 
na	pytaniach	z	dziedziny	religii.

Zauważyłam, że zdobyte przez Panią wykształcenie nie za 
bardzo pokrywa się z tym, czym Pani się obecnie zajmuje. Wni-
oskuję, że nie od zawsze miała Pani w planach zostać tłumacz-
ką?

Pani	Oliwio,	moi	rodzice	są	geodetami,	od	dziecka	obser-
wowałam	jak	pracują,	częściowo	w	formie	wolnego	zawodu	
(pomiary	pól,	rysowanie	map)	i	wydawało	mi	się	to	ciekawe,	
urozmaicone	i	logiczne,	no		i	nie	tak	techniczne	jak	budown-
ictwo.	Uznałam,	że		na	Politechnikę	łatwiej	się	dostanę	niż	 
na	filologię	-	wtedy	wymagano	egzaminu	z	historii,	z	której	
byłam	bardzo	cienka	i	nie	chciałam	się	tego	douczać.	Studia	
były	dla	mnie	trudne,	ale	poszerzyły	mi	horyzonty.	Przydają	
się	do	tej	pory,	znajomość	żargonu	i	podstaw	matematyki	czy	
astronomii	bywa	bezcenna	dla	tłumacza.	Skończyły	się	czasy,	
kiedy	wystarczała	sama	znajomość	języka,	trzeba	mieć	wiedzę	
specjalistyczną	z	wielu	dziedzin,	rozumieć,	co	się	tłumaczy.

Czym się Pani obecnie zajmuje?

Od	25	lat	pomagam	prowadzić	rodzinną	firmę	GeoserV	 
(hurtowy	handel	narzędziami	budowlanymi		i	pomiarowy-
mi),	którą	obecnie	przejmuje	jako	prezes	moja	siostra,	Klara	
Katarzyna	Balcerek,	również	absolwentka	Kołłątaja.	Ukończyła	
geografię,	przez	wiele	lat	była	szefową	działu	w	TVN,	a	obecnie	
prowadzi	także	księgowość	-	jej	również	Kołłątaj	zapewnił	sol-
idne	wykształcenie.	Nadal	tłumaczę	filmy,	działam	społecznie	
we	wspólnocie	budynku,	w	spółdzielni	mieszkaniowej,	 
w	sprawach	autorów.	Zdobywam	trzeci		w	życiu	zawód,	natur-
opaty.	Trenuję	qigong	i	krav	maga.	Chciałabym	z	czasem	mieć	
więcej	czasu	dla	siebie		i	bliskich	oraz	rozwijać	się	jako	naturoter-
apeutka,	co	mnie	fascynuje.	

Co uważa Pani za swoją największą porażkę?                                                                                                                                         

Największa	porażka	-	wiele	razy	zainwestowałam	życzliwość	i	
pomoc	w	osoby	najwyraźniej	niewłaściwe.	Szkoda	czasu!

Co uważa Pani za swój największy sukces?

Największy	sukces	-	jestem	jedną	z	niewielu	osób,	jakie	znam,	
naprawdę	zadowolonych	z	tego	kim	są,	co	robią,	lubiących	
swoje	życie.	Znalazłam	równowagę	i	ciągle	się	rozwijam.	Nie	
rozumiem,	jak	niektórzy	mogą	mówić,	że	po	czterdziestce	
czy	pięćdziesiątce	to	już	niemalże	emerytura.	Ja	ciągle	
zaczynam	coś	nowego,	uczę	się.	Stan	zdrowia	i	kondycję	mam	
nieskończenie	lepsze	niż	w	liceum			czy	na	studiach.

Dziękuję za rozmowę.
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Źródła:																																																																																																																			
1.http://www.tlumaczeniainternetowe.pl/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=314:staw-sto-
warzyszenie-tumaczy-audiowizualnych&catid=50:organ-
izacje-i-stowarzyszenia-tumaczy&Itemid=41																																																																																																																																																																
2.	http://www.zaiks.org.pl/zaiks	
3.	http://www.zztk.pl/	
4.	http://www.odpornosc24.pl/index.php/about

Opracowanie	biogramu	i	wywiad:	Oliwia	Bukat																																																																																																																																												
Korekta,	redakcja	i	opracowanie	graficzne	tekstu:	Grażyna	
Róziewicz																																																																																																																													

Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	Grażyny	
Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwentka	XXI	LO	z	1955	roku.	Kardiolog.	Nauczyciel	
akademicki.	Profesor	doktor	habilitowany	nauk	medycznych		 
I	Wydziału	Lekarskiego	Akademii	Medycznej	w	Warszawie.	

nAjWAżniejsze  osiągnięciA nAUKoWe i zAWoDoWe:

•	 1961	–	1993	–	działalność	naukowa	i	praktyka	kardiolo- 
giczna	w		Klinice	Nadciśnienia	Tętniczego	i	Chorób	Naczyń	
Akademii	Medycznej	w	Warszawie																																																																																																																																							

•	 Prowadzenie	badań	naukowych	układu	krążenia,	
zwłaszcza	w	zakresie		elektrokardiografii	(EKG)	i	jej	metod	
pokrewnych	–	ambulatoryjnej	(holterowskiej)	EKG	oraz	
analogowej	i	widmowej	analizy	zmienności	rytmu	serca

•	 Prodziekan	na	I	Wydziale	Lekarskim	Akademii	Medycznej	 
w	Warszawie

•	 Prowadzenie		Studenckiego	Koła	Naukowego	 
w	Klinice	Nadciśnienia	Tętniczego	i	Chorób	Naczyń	
Akademii	Medycznej		w	Warszawie:	-		liczni	uczest-
nicy	Koła	pracujący	pod	kierunkiem	prof.	Dąbrowskiej	
zostali	laureatami	konkursów	na	Krajowych	i	Międzyn-
rodowych	Konferencjach	Studenckich	Kół	Naukowych																																																																																																																																								
-	pięciu	z	uczestników	Koła	to	aktualni	profesorowie	
medycyny	i	kierownicy	klinik

•	 Kontynuacja	praktyki	lekarza	kardiologa	w	leczeniu	ambu-
latoryjnym,		po	przejściu	na	emeryturę

•	 Prowadzenie	warsztatów	z	EKG	dla	lekarzy,	organ-
izowanych	przez	Wydawnictwo	Medycyna	Praktyczna

DziAłAlność PolitycznA W oPozycji Wobec reżimU KomU-
nistycznej PolsKi:

•	 W	1980	roku	-		jedna	z	założycieli	NSZZ	„Solidarność”	 
w	Akademii	Medycznej	w	Warszawie

•	 Członek	Komisji	Międzyzakładowej	NSZZ	„Solidarność”
•	 Redaktor	pisma	związkowego	NSZZ	„Solidarność”	w	Szpitalu	

Klinicznym	Akademii	Medycznej	przy	ul.	Oczki
•	 1981	-		Przewodnicząca	NSZZ		„Solidarność”	w	Akademii	

Medycznej	w	Warszawie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	 Po	wprowadzeniu	stanu	wojennego	na	wniosek	orga-
nu	zakładowego	PZPR	o:	„wyrzucenie	z	pracy”	została	
zawieszona	jako	pracownik	naukowy	Akademii	Medycznej		
w	Warszawie.	Oddelegowano	ją	na	stanowisko	lekarza	
kardiologa	w	Przychodni	na	Pradze.

•	 Mimo	prześladowań	kontynuowała	działalność	konspir-
acyjną	w	zdelegalizowanych	przez	reżim	komunistyczny	
strukturach	NSZZ	„Solidarność”	

WybrAne PUbliKAcje:

Podręczniki:                                                                                                                                          
                                                                                                 
•	 Dwa	podręczniki	akademickie	napisane	wspólnie	z	mężem,	

Andrzejem	Dąbrowskim,	które	miały	w	sumie	do	10	wydań:																																																																									
-	„Elektrokardiografia	praktyczna”		,	PZWL																																																																																																																																													
-	„Podręcznik	elektrokardiografii”,	PZWL																																																																																																																																													
-	„Słownik	lekarski	łacińsko-polski	i	polsko	łaciński”		

•	 3	wydania	Autorka	rozdziałów	w	paru	podręcznikach	z	
dziedziny	kardiologii																																																																																																																																					

•	 Współautorka	kilku	książek	monograficznych	dotyczących	
badań	elektrycznej	i	mechanicznej	pracy	serca

Artykuły:

Liczne	artykuły	z	dziedziny	EKG	publikowane	w		piśmie	Med-
ycyna	Praktyczna	oraz	w	jego	dydaktycznych	programach	
internetowych	–	ostatnio:	

•	 „100	„zagadek”	z	EKG	z	komentarzami”
•	 „The	electrocardiographic	diagnosis	of	left	septal	fascicular	

block”,		Eur.	J.	Cardiol.	1978,	6/5,	347
•	 „Influence	of	αlfa-adrenergic	blockade	on	ventricular	

arrhythmias,	QTc	interval	and	heart	rate	variability	in	phae-
ochromocytoma”																									(J.	of	Human	Hypertension	
1995,	9,	925)

BARBARA DĄBROwSKA 
(z domu Bober)

Fot.Własność	Barbary	Dąbrowskiej
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nAjWAżniejszA Wg Prof. DąbroWsKiej oPiniA o jej  
osiągnięciAch:  

	„Największą	satysfakcję	sprawiła	mi	rozmowa	z	nieznaną	mi	
lekarką	na	jakiejś	konferencji	naukowej	–	powiedziała,	że	była	
moją	studentką	na	ćwiczeniach	i	że	została	kardiologiem,	bo	
tak	ją	zainteresowały	wiadomości,	jakie	przekazywałam	grupie	
w	trakcie	zajęć.”

zAinteresoWAniA i UlUbione zAjęciA, UlUbieni AUtorzy:

„	Czytanie	książek!	W	młodości	-	„Martin	Eden”		Londona	i	
Turgieniew,	później	Conrad.	Długa	luka	w	czasie	studiów	i	pracy	
zawodowej	połączonej	z	prowadzeniem	domu	–	czas	na	czyta-
nie	miałam	wtedy	tylko	podczas	urlopów.
Potem	nastał	czas	Nabokova	(zwłaszcza	„Prawdziwe	życie	Se-
bastiana	Knighta”	i	„Ada,	czyli	żar”;	nie	„Lolita”!)	,	„Rodzina	Thi-
bault”	Martina	du	Garda,	polscy	pisarze	-	Andrzejewski,	Iwaszk-
iewicz,	Hen.	Ostatnio	trafiłam	na	dwie	niezwykle	oryginalnie	
skonstruowane	biografie:	Anny	Król	„Rzeczy”	(o	Iwaszkiewiczu)	
i	Renaty	Lis	„W	lodach	Prowansji”	(o	Buninie).	Może	XXI	wiek	
będzie	powrotem	do	matriarchatu	ze	względu	na	intelektualną	
dominację	kobiet?	Jeśli	jednak	chodzi	o	poezję,	zdecydowanie	
wolę	mężczyzn,	z	Leśmianem			na	czele.”	

Fot.Własność	Barbary	Dąbrowskiej

czAsy nAUKi W XXi lo:

Najważniejszy nauczyciel:

„	Był	to	profesor	Dancewicz,	który	w	8	klasie	(obecnie	
1.	licealnej)	uczył	nas	historii	starożytnej.	Zainteresowan-
ie	tą	epoką	pozostało	mi	do	dziś,	wzmożone	późnie-
jszym	odkryciem,	że	jeszcze	wcześniej	istnieli	Sume-
rowie.	To	Ceran,	do	którego	dotarłam	na	studiach	i	
Sitchin,	odkryty,	gdy	moje	dzieci	były	już	całkiem	duże.																																																																																																																																												
Niestety,	w	następnych	klasach	historia	była	niestrawna,	może	
dlatego,	że	jej	uczył	ktoś	inny,	a	podręczniki	były	nudne.”
Najbardziej	lubiani	koledzy	z	klasy	licealnej:																																																																																																																																							
„Tu	muszę	wymienić	równorzędnie	3	osoby:																																																																																																																																											
-		Krzyś	Łada,	z	którym	chodziłam	także	do	szkoły	podstawowej	i	
był	moim	sąsiadem	
„przez	płot”
-		Ignacy	Fonberg,	z	którym	lubiliśmy	omawiać	lektury	od	11	
klasy	do	czasu	jego	wyjazdu	na	stałe	do	USA	-	po	studiach
-		Wanda	Walkiewicz,	z	którą	siedziałyśmy	razem	w	ławce	przez	
wszystkie	lata	i	widywałyśmy	się	regularnie	parę	razy	w	roku	do	
Jej	śmierci	przed	paru	laty.	Krzyś,	niestety,	też	już	nie	żyje.”

Źródła:
1.	Ankieta	Grażyny	Róziewicz	wypełniona	przez	Barbarę	
Dąbrowską	–	wrzesień	2016	
2.	http://www.kkcmkp.pl/indexs.htm
3.	http://www.wydawnictwopzwl.pl/dla-lekarzy/kardiologia/
prd,podrecznik-elektrokardiografii,rid,9312.html	
4.Zdjęcia:	Archiwum	domowe	Barbary	Dąbrowskiej																

Opracowanie	biogramu,	korekta,	redakcja	i	opracowanie	
graficzne	tekstu:	 
Grażyna	Róziewicz	
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	Grażyny	
Róziewicz	 
GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwentka	XXI	LO	z	1980	roku.	Polski	neurolog	i	
neuropatolog.	Docent	doktor	habilitowany	me-
dycyny.	Adiunkt	w	Katedrze	i	Klinice	Neurologii	
Warszawskiego	Uniwersytetu	Medycznego.	Studio-
wała	na	Wydziale	Lekarskim	Akademii	Medycznej	
w	Warszawie,	na	Uniwersytecie	im.	Erazma	 
w	Holandii	oraz	na	University	of	California	 
i	University	of	Chicago	w	Stanach	Zjednoczonych.

WybrAne osiągnięciA zAWoDoWe:

•	 Docent	doktor	habilitowany	medycyny
•	 Adiunkt	w	Katedrze	i	Klinice	Neurologii	

Warszawskiego	Uniwersytetu	Medycznego
•	 Wieloletnie	doświadczenie	w	diagno-

zowaniu	i	leczeniu	pacjentów	z	chorobami	
układu	nerwowego	Wykłady	na	
Warszawskim	Uniwersytecie	Medycznym																																																																																																																																								
Prowadzenie		badań	naukowych

•	 Publikacje	wyników	badań	w	polskich	oraz	
międzynarodowych	czasopismach	medy-
cznych

•	 Prezentacja	wyników	badań	na	międzynar-
odowych	konferencjach	medycznych		na	
całym	świecie

•	 Dzielenie	się	doświadczeniami	z	lekarzami	
prowadzącymi	badania	w		dziedzinie	chorób	
małych	naczyń	mózgu

WybrAne PUbliKAcje:

2007	-	Andrzej	Szczudlik,	Anna	Członkowska,	Hubert	
Kwieciński,	Agnieszka	Słowik	„Udar	mózgu”,	Wy-
dawnictwo	Uniwersytetu	Jagiellońskiego,	2007.	
Współautorstwo	rozdziału	7:	„Cadasil	i	inne	dzie-
dziczne	choroby	powodujące	udar	mózgu”.

2005	-	Joanna	B.	Strosznajder,	Zbigniew	Czer-
nicki	„Mózg	a	niedokrwienie.	Patologia	układu	
nerwowego”,	Kraków	2005.	Współautorstwo	
rozdziałów	„o	zmianach	morfologicznych	w	nie-
dokrwieniu	mózgu”	oraz	„o	chorobach	naczyń	
krwionośnych	występujących	rodzinnie”.

2005	-	dr	hab.	n.	med.	prof.	nadzw.	Andrzej	
Friedman	„Choroba	Parkinsona,	mechanizmy,	
rozpoznawanie,	leczenie”,	Warszawa	2005,	 
wyd.	1.	Autorstwo	rozdziału	2.

Artykuł	„Zwyrodnienie	mózgu	z	gromadzeniem	
żelaza”.	Autorstwo.

Liczne	tłumaczenia	artykułów	medycznych.

języKi obce:

Angielski						–	biegle	w	mowie	i	piśmie

Hiszpański				–	biegle	w	mowie	i	piśmie

Rosyjski								–	komunikatywnie

zAinteresoWAniA i UlUbione zAjęciA:

Podróże	,	poznawanie	nowych	miejsc																																																																																																																																											
                                                                                                 
Pływanie	kajakiem																																																																																																																																									
                                                                                          
Wykonywanie	czynności	manualnych	np.	reperow-
anie	starych	rzeczy	

UlUbiony cytAt:

„	W	przyrodzie	nic	nie	ginie.”	

Fot.	własność				D.	Dziewulskiej			

DOROTA DzIEwuLSKA
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Fot.	Własność	D.	Dziewulskiej,	

30.04.1980.	Dorota	Dziewulska	-	pierwsza	kobieta	od	lewej	strony	w	ostatnim	rzędzie.			

czAsy nAUKi W XXi lo:
                                                                                                    
„SWoją Karierę ZaWDZięCZam – mięDZy innymi - 
nauCZyCielom Z Kołłątaja”

Wywiad z Dorotą Dziewulską – marzec 2016
Autor:	Mateusz	Grzesiuk                                                                                                                                         
                                                                                  
mateusz grzesiuk: Kogo uważa Pani za swojego 
najważniejszego nauczyciela z czasów licealnych? 

Dorota Dziewulska:	Najważniejszy		nauczyciel	 
z	czasów	nauki	w	XXI	LO	to	prof.	Renata	Krecińska,	
polonistka.	Byłam	w	klasie	matematyczno- 
fizycznej,	ale	to	właśnie	polonistka	wywarła	na	
mnie	największe	wrażenie.	Była	nietuzinkowym	
nauczycielem,	który	potrafił	przemycić	do	szty-
wnych	programów	szkolnych	różne	nowe	rzeczy.	

Kogo spośród klasowych kolegów  najbardziej Pani 
ceniła?

Najbardziej	cenioną	i	lubianą	osobą	z	klasy	liceal-
nej	była	Magda	Klukowska,	która	od	wielu	lat	
mieszka	w	Katarze	i	wykłada	język	angielski	na	uni-
wersytecie	w	Doha.	Magda	była	bardzo	oczytana	
i	miała	niebanalne	pomysły.	

najważniejsze wydarzenie podczas uczęszczania 
do liceum?

Najważniejsze	wydarzenie	z	czasów	nauki	w	XXI	Li-
ceum	to	obchody	Dnia	Chłopaka	w	II	klasie	liceal-
nej.	Zwykle	kupowało	się	z	tej	okazji	jakieś	maskotki	
albo	słodycze,	ale	my	postanowiłyśmy	uczcić	
naszych	panów	indywidualnie.	Każdy	z	nich	dostał	
inny	prezent	w	zależności	od	cech	osobowości.	 
I	tak	chłopak,	który	ciągle	przysypiał	na	lekcjach	
dostał	poduszkę,	a	kolega	o	bardzo	zachowaw 
 

czym	światopoglądzie	otrzymał		konserwę	mięsną	 
z	napisem	“Za	liberalne	poglądy”.	

Dlaczego akurat Kołłątaj? 

Bo	w	moich	czasach	było	to	dobre	liceum	 
i	-	co	bardzo	ważne	-	było	blisko	domu.	Nie	mu-
siałam	wcześnie	wstawać	i	dojeżdżać	do	szkoły,																													
a	gdy	czegoś	zapomniałam,	to	po	prostu	biegłam	
po	to	do	domu	na	długiej	przerwie.

Co spowodowało, że zaczęła się Pani interesować 
medycyną? 

Uważałam,	że	warto	robić	w	życiu	coś	sensowne-
go,	coś	co	nie	tylko	zaspakaja	własne	ambicje,	ale	
uwzględnia,	że	w	życiu	obok	nas	są	też	i	inni	ludzie.	
Do	tej	pory	bardzo	cenię	osoby,	które	robią	coś	
dla	innych	,	a	nie	tylko	dopisują	zera	do	swojego	
rachunku	w	banku.	

Czy jest ktoś, kogo uważa Pani za swój autorytet? 

Nie.	Nawet	z	racji	zawodowych	raz	po	raz	kwes-
tionuję	różne	“powszechne	prawdy”	i	opinie	
uznanych	autorytetów.

Gdyby nie obecny zawód, to kim Pani chciałaby 
zostać?  

Nie	wiem.	Nigdy	nie	chciałam	być	aktorką,	pio-
senkarką	ani	księżniczką,	co	jest	zwykle	marzeniem	
małych	dziewczynek.	Pamiętam,	że	w	przedszkolu	
chciałam	być	sprzedawczynią	w	sklepie	warzy-
wnym,	bo	bardzo	lubiłam	banany.	Słabość	do	
bananów	mi	pozostała.

Czy w Pani życiu ma miejsce stres? jeśli tak, jak 
sobie z nim Pani radzi?

Stres	jest	nieodłącznym	towarzyszem	lekarza:	stres	
związany	z	możliwością	popełnienia	błędu,	stres	
spowodowany	działaniem	pod	presją	czasu	i	zbyt	
małą	jego	ilością,	aby	pogodzić	życie	prywatne	 
i	zawodowe.	Z	wiekiem	i	nabywaniem	doświadcze-
nia	zawodowego	natężenie	stresu	nieco	zmniejsza	
się,	ale	całkowicie	nie	da	się	go	wyeliminować.	
Staram	się	jedynie	nie	przenosić	problemów	
zawodowych	do	domu	i	nie	robić	wszystkiego	 
w	ostatniej	chwili.

Co uważa Pani za swoje największe osiągnięcie? 

Hierarchia	moich	osiągnięć	nie	ma	kształtu	 
piramidy.	Te,	które	uważam	za	istotne,	mają	dla	
mnie	jednakową	wartość.	Za	jedno	ze	swoich	
osiągnięć	uważam	np.	fakt,	że	dałam	sobie	radę	
przebywając	sama	w	obcych	krajach	-	obcych	
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przede	wszystkim	kulturowo.	Wymaga	to	spostrzeg-
awczości,	elastyczności	i	zdolności	przystosowaw-
czych.	

Plany na przyszłość? 

Zacząć	ponownie	intensywnie	podróżować	po	
świecie.	Mount	Everest	już	nie	dla	mnie,	ale	tyle	
jest	miejsc,	które	chciałabym	zobaczyć.	To	miej-
sca,	których	nie	zdążyłam	jeszcze	zwiedzić	oraz	te,	
które	kiedyś	odwiedziłam	i	jestem	ciekawa	jak	się	
zmieniły.		

mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje i bardzo 
wpływa na nastrój człowieka.  Co Pani o tym  
sądzi?

Całkowicie	się	z	tym	twierdzeniem	zgadzam.	
Bardzo	lubię	muzykę...melodyjną.	To	zarówno	
klasycy,	jak	i	parafrazy	ich	utworów	wykonywane	
np.	przez	niezapomniany	duet	Marek	i	Wacek	czy	
orkiestrę	Glenna	Millera.	Lubię	tzw.	evergreeny,		
swingujące	utwory	z	lat		40-tych		i	50-tych	i	stare	
przeboje	z	czasów	młodości	mojej	babci.	Z	czasów	
własnej	młodości	pozostał	mi	zaś	sentyment	do	
utworów	grupy	Queen.		

Książka, film, teatr?

Jestem	z	tego	pokolenia,	które	czytało	i	nadal	z	
przyjemnością	czyta	książki.	Najbardziej	lubię	książki	
historyczne,	ale	dotyczące	pokojowych	aspektów	
życia:	zwyczajów,	mody	i	dnia	codziennego	 
w	dawnych	wiekach.		Lubię	pogodne	filmy	 
i	sztuki	teatralne,	które	dają	jednak	asumpt	do	
przemyśleń,	a	unikam	tych	ciężkich	-	psycholog-
iczno-psychiatrycznie	pogmatwanych	i	tych,	w	
których	przelewa	się	hektolitry	czerwonej	farby.

jakie cechy charakteru, Pani zdaniem, przydają się 
w zawodzie lekarza?

Empatia,	empatia	i	jeszcze	raz	empatia.	A	potem	
ciekawość	i	umiejętność	logicznego	myślenia.			

Dziękuję za rozmowę.

Źródła:

1.	Informacje	i	fotografie	przekazane	przez	Dorotę	Dziewulską

2.	Wywiad	i	ankieta	przeprowadzone	z	Dorotą	Dziewulską	przez	Mateusza	Grzesiuka	

–	marzec	2016

3.	http://pracownicy.wum.edu.pl/PeopleSearch/Default.aspx?TabKey=0&TaskItem-

Key=2&Screen=1&SummaryFilter=(%26(givenName%3dDorota*)(sn%3dDziewulska*))

Opracowanie	biogramu	i	wywiad:	Mateusz	Grzesiuk																																																																																																																																									

Korekta,	redakcja	i	opracowanie	graficzne	tekstu:	Grażyna	Róziewicz																																																																																																																																								

Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	Grażyny	Róziewicz	GALERIA	

VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO	z	1988	roku.	Profesor	pedagogiki	na	Uniwers-
ytecie	Warszawskim.	Adiunkt	oraz	prodziekan	Wydziału	Peda-
gogicznego.	Prodziekan	do	spraw	studenckich.	Przewodniczący	
Komisji	Programowej	oraz	redaktor	naczelny	„Kultury	Pedagog-
icznej”.	Doktor	habilitowany	w	Zakładzie	Pedagogiki	Ogólnej	 
i	Filozofii	Edukacji.

WybrAne PUbliKAcje:

	„Współczesne	problemy	anglosaskiej	filozofii	edukacji”,	[w:]	
„Tradycja	i	współczesność	filozofii	wychowania”,	red.	S.	Szto-
bryn,	M.	Miksza,	Impuls,	Kraków	2007,	str.	301-312

„Powaga	namysłu	a	polifonia	dyskursu	edukacyjnego:	rozważa-
nia	o	ogólności	pedagogiki”,	[w:]	„Teraźniejszość	jako	impuls	dla	
pytań	o	ogólność	pedagogiki”,	red.	E.	Rodziewicz,	 
A.	Kożyczkowska,	M.	Lewartowska-Zychowicz,	Fundacja	Rozwo-
ju	Uniwersytetu	Gdańskiego,	Sopot	2010,	s.	47-59

„	Między	myśleniem	a	działaniem.	O	ewolucji	anglosaskiej	
filozofii	edukacji”,	Wydawnictwa	Uniwersytetu	Warszawskiego,	
Warszawa	2012

„Miejsce	egzaminu	w	kształceniu	uniwersyteckim,	Rzeczy-
wistość	edukacyjna”,	t.	2.	„Wolność	a	wychowanie.	Problemy,	
dylematy,	kontrowersje”,	red.	S.	Sztobryn,	K.	Kamiński,	Wy-
dawnictwo	Naukowe	WSP	w	Łodzi,	Łódź	2014,	s.	261-270.

„Jak	dziś	oceniać	jakość	kształcenia	uniwersyteckiego?”,	
[w:]”	Wartościowanie	w	humanistyce.	Normatywność,	cynizm,	
ewaluowanie	w	pedagogice	i	edukacji”,	red.	M.	Jaworska	-	
Witkowska,	Wydawnictwo	Adam	Marszałek,	2015.	

Artykuły	w	czasopismach:	„Comparative	Education”,	„Journal	
of	Philosophy	of	Education”,	“Kultura	Pedagogiczna”,	“Kwartal-
nik	Pedagogiczny”,	“Paedagogia	Christiana”,	„Policy	Futures	in	
Education”,	„Przegląd	Filozoficzny”.

zAinteresoWAniA: 

•	 Filozofia	edukacji,	a	szczególnie	–	współczesna	anglosaska	
myśl	o	wychowaniu	i	kształceniu																																							

•	 Związki	między	hermeneutyką	filozoficzną	a	edukacją	
•	 Estetyczne	i	filozoficzne	aspekty	doświadczenia	edukacyj-

nego,	a	także	współczesna	kondycja	uniwersytetu

Źródła:	
1.	http://prabook.com/web/person-view.html?profileId=19568
2.	forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/about/editorial-
TeamBio/737
3.	https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/3931446/
4.	http://www.pedagog.uw.edu.pl/cgi/pracownicy.php?id=1
5.	https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/
osoby/pokazOsobe&os_id=62654	

Opracowanie	biogramu:	Kaja	Hoffmann-Derlacka
Korekta,	redakcja,	źródła	i	opracowan-
ie	graficzne	tekstu:	Grażyna	Róziewicz																																																																																																																																					
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	Grażyny	
Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016	

RAfAŁ PIOTR GODOń

Fot.	http://www.pedagog.uw.edu.pl/cgi/pracownicy.php?id=1
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Absolwent	XXI	LO	z	1987	roku.	Tłumacz	języka	niemieckiego	i	an-
gielskiego.		Doktor	nauk	humanistycznych.	Adiunkt	w		Katedrze	
Języków	Specjalistycznych		UW.	Ukończył	studia	magisterskie 
w	Instytucie	Lingwistyki	Stosowanej,	specjalność	nauczycielska	 
i	tłumaczeniowa		w	językach	angielskim		i	rosyjskim.	
Od	2004	roku	-	wykładowca,	a	następnie	adiunkt		w		Katedrze	
Języków	Specjalistycznych/	Instytucie	Kulturologii	i	Lingwistyki	
Antropocentrycznej	Uniwersytetu	Warszawskiego.	

osiągnięciA zAWoDoWe i nAUKoWe:  

•	 Praca	magisterska	na	temat	zapożyczeń	w	sztucznych	soc-
jolektach	na	podstawie	powieści	„A	Clockwork	Orange”	
Anthony’ego	Burgessa	i	jej	dwóch	przekładów		na	język	
polski

•	 1992	-	1993	-	lektor	języka	angielskiego	w	warszawskiej		
spółdzielni	„Lingwista”

•	 1993	-		2004	-	wykładowca	w	Instytucie	Rusycystyki	UW,	
lektor	j.	angielskiego

•	 Od	2004	roku	-	wykładowca	i	adiunkt	w		Katedrze	Języków	
Specjalistycznych		UW	.	Prowadzone	zajęcia: 
-	lektorat	j.	angielskiego	(IR) 
-	gramatyka	praktyczna	i	fonetyka	praktyczna	w	ramach	
PNJA 
-	tłumaczenia	naukowe 
-		tłumaczenia	medyczne 
-		gramatyka	kontrastywna		i	gramatyki	translacyjne 
-		seminarium	licencjackie 
-		seminarium	magisterskie

•	 2007	-		uzyskanie	stopnia	naukowego	doktora	nauk	 
humanistycznych		za	dysertację	doktorską	pt.	 
„Elementy	anglojęzyczne	w	polskich		i	rosyjskich	 
tekstach	medycznych”

DziAłAlność W  orgAnizAcjAch PolsKich i mięDzynAro-
DoWych:

•	 Od	1997	–	Członek	Międzynarodowej	Organizacji	Unifikacji	
Neologizmów	Terminologicznych,	przekształconej	później	 
w	Międzynarodową	Organizację	 
Terminologii	Specjalistycznej

•	 Od	2007	-	Prezes	Międzynarodowej	Organizacji	Terminologii	
Specjalistycznej

•	 Od	2004	–	Członek	Komitetu	Technicznego	nr	256	ds.	Termi-
nologii,	Innych	Zasobów	Językowych	i	Zarządzania	Treścią	
w	Polskim	Komitecie	Normalizacyjnym

•	 Od	2010	-		Wiceprzewodniczący	Komitetu	Technicznego	nr	
256	ds.	Terminologii,	Innych	Zasobów	Językowych	 
i	Zarządzania	Treścią	w	Polskim	Komitecie	Normalizacyjnym

•	 Aktywnie	współpracuje	z	Komitetem	Technicznym	nr	37	ISO	
(ISO	TC	37	„Terminology	and	other	language	and	content	
resources”)

•	 Redaktor	polskiego	wydania	normy	ISO	704	„Działalność	
terminologiczna.	Zasady	i	metody”

•	 Członek	Polskiego	Towarzystwa	Lingwistyki	Stosowanej

DziAłAlność tłUmAczenioWA oD 1991 roKU:

Stała	współpraca	z	biurami	tłumaczeń,	wydawnictwami	 
i	prestiżowymi		instytucjami	naukowymi.	Są	wśród	nich	m.in.:

•	 Muzeum	i	Instytut	Zoologii	PAN																																																																																																																																														
Instytut	Geografii	i	Przestrzennego	

•	 Zagospodarowania	PAN	
•	 Fundacja	„Promocja	Zdrowia”
•	 Wydawnictwo	Lekarskie	PZWL
•	 Wydawnictwo	„Libramed”
•	 Wydawnictwo	„Medical	Tribune”
•	 Wydawnictwo	„Medsportpress”

Fot.	www.ikla.uw.edu.pl

MARIuSz GóRnIcz
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DziAłAlność PoPUlAryzAtorsKA:

•	 Prelekcje	na	temat	tłumaczeń	medycznych	
m.in.	w	warszawskich	szkołach	średnich																																																																																																						
Warsztaty	na	Uniwersytecie	Gdańskim

•	 Udział		w	Festiwalu	Nauki	w	2013	roku
•	 Aktywność	na	forach	internetowych	dla	tłumaczy	i	osób	

uczących	się	języka	angielskiego

zAinteresoWAniA nAUKoWe:

Języki	specjalistyczne,	język	nauki,	język	medycyny
Nieterminologiczne	składniki	tekstów	specjalistycznych

Podejście	konfrontatywne	w	badaniach	 
nad	językami	specjalistycznymi

Funkcjonowanie	terminologii	poza	układem	komunikacji	spec-
jalista-specjalista

Zapożyczenia

WybrAne PUbliKAcje: 

Artykuły:

2013	Publikacja	pt.	„Report	of	the	Conference”	w	czasopiśmie	
LINGWISTYKA	STOSOWANA

2011	Publikacja	pt.	„MOTS	–	Terminologia	w	teorii	i	praktyce.	
Słowo	wstępne”	w	czasopiśmie	KOMUNIKACJA	SPECJALISTYCZ-
NA

2009	Publikacja	artykułu	pt.	„Tłumacz	tekstów	naukowych	 
a	eksperymenty.	Króliczki	z	ptasiego	mleczka”	w	czasopiśmie	
KOMUNIKACJA	SPECJALISTYCZNA

2010	Publikacja	artykułu	pt.	„Angielskie	ekwiwalenty	wyrazu	
‘badanie’	w	tekstach	medycznych”	w	czasopiśmie	LINGUA	
LEGIS

Książki:

2014	Redaktor	książki	pt.	„PN-EN	82079-1:2013-05	Przygotowan-
ie	instrukcji	użytkowania-			Opracowanie		struktury,	zawartość	
i	sposób	prezentacji	--	Część	1:	Zasady	ogólne	i	wymagania	
szczegółowe”	

2011	Współautor	podręcznika	pt.	“Explorer	Intermediate	Stu-
dent’s	Book”

2003	Współautor		książki	pt.	„Mowa	zależna	w	języku	angielskim	
w	ujęciu	leksykalnym”

czAsy nAUKi W XXi lo: 

„MOŻE	WŁAŚNIE	BRAK	IDEOLOGICZNYCH	NACISKóW	BYŁ	 
NAJWAŻNIEJSZY	PODCZAS	4	LAT	W	XXI	LO?”

WsPomnieniA mAriUszA górniczA – Wrzesień 2016

najważniejsi nauczyciele:  

„Pamiętam	wiele	nazwisk,	począwszy	od	prof.	Waltza	–	anglisty	
i	naszego	wychowawcy,	przez	prof.	Górskiego,	matematy-
ka,	i	prof.	Czaplę,	fizyczkę.	Jeżeli	chodzi	o	polonistów,	to	w	
pierwszych	dwóch	klasach	mieliśmy	co	roku	inną	osobę,	ale	 
od	3.	klasy	przejęła	nas	niedawno	zmarła	prof.	Pawłowska	i	do-
prowadziła	twardą	ręką	do	matury.	Pamiętam	obu	historyków,	
najpierw	prof.	Krawczyka,	którego	wszyscy	znali	jako	„Czajnika”,	
potem	prof.	Czaplickiego.	

Geografię	mieliśmy	przez	trzy	lata	–	prof.	Pasikowska	była	
naszym	postrachem.	Chemii,	również	przez	3	lata,	uczyła	prof.	
Kowalska.	Rusycystki	zmieniały	się	kilkakrotnie,	najdłużej	uczyła	
nas	prof.	Świderska.	Zajęcia	praktyczno-techniczne	prowadziła	
prof.	Korpus.

Pamiętam	też	prof.	Maculewicza,	emerytowanego	żołnierza,	
który	prowadził	przedmiot	o	nazwie	przysposobienie	obronne.	
Podczas	akademii	z	okazji	(chyba)	zakończenia	egzaminów	
maturalnych	to	on,	już	wtedy	na	emeryturze,	dostał	największe	
brawa.”
 
Koleżanki i koledzy:

								„Wychowawca	-	prof.	Waltz	był	uosobieniem	spokoju,	co	
nie	do	końca	można	było	powiedzieć	o	nas.	Od	pierwszej	klasy	
do	matury	siedziałem	w	ławce	ze	Sławkiem	Ceregrą,	który	
pozostał	moim	dobrym	kolegą	od	przedszkola	przez	pod- 
stawówkę	i	liceum	do	dzisiaj.	Sławek	ożenił	się,	z	nieżyjącą	już	
niestety	Ulą	Padarz,	ale	w	czasach	licealnych	jeszcze	nie	sym-
patyzowali	ze	sobą.	Oprócz	Sławka	i	mnie	w	klasie	było	jeszcze	
kilka	osób	ze	Szkoły	Podstawowej	nr	280:	zaraz	za	nami	siedzieli	
Marek	Stawarz	i	Tomek	Grzymkowski,	były	Dorota	Wyszkowska	 
i	Joasia	Wantuch,	Beata	Szafrańska	(tylko	rok),	 
Kasia	Kleszczewska,	Joasia	Ślubowska.	

W	matematyce	rywalizowałem	m.in.	z	Marcinem	Matuszewskim.		
Poza	konkurencją	pozostawała	Ela	Fajfer,	która	na	maturze	
pisemnej		z	matematyki	musiała	rozwiązać	wszystkie	5	zadań	
w	zestawie,	zamiast	jak	inni	wybrać	trzy.	Krzysiek	Gotfalski	-	jako	
może	jedyna	osoba	w	klasie	-	miał	przezwisko	niezwiązane	z	
nazwiskiem.	Wystarczyło,	by	raz	na	lekcji	matematyki	wyznał,	
że	do	odpowiedzi	doszedł	drogą	dedukcji,	by	natychmiast	
zyskał	przezwisko	Watson	(wymawiane	„po	polsku”,	tzn.	tak,	
jak	się	pisze).	Pewnym	oryginałem	był	Rafał	Kopicki,	dobrym	
kompanem	Darek	Knaflewski.	Rafał	Tomala	dał	się	poznać	
jako	zwolennik	heavy	metalu	i	wschodnich	sztuk	walki.	Zgraną	
paczkę	tworzyli	Rafał	Rosiński,	Sławek	Sokołowski	i	Jacek	
Sobolewski.	Rafał	(Darek)	Długaszek	i	Rafał	Szombara	byli	
wyciszeni.	Ich	przeciwieństwem	był	Michał	Szymański,	z	którym	
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często	porównywaliśmy	nasze	prywatne	listy	przebojów,	prow-
adzone	na	wzór	słynnej	wtedy	audycji	Marka	Niedźwieckiego	w	
Programie	III	PR.	
             
Dużo	pozytywnej	energii	wnosiły	koleżanki-nierozłączki	Kasia	Po-
tuszyńska	i	Beata	Kwiatkowska.	Silną	grupę	z	okolic	ul.	Filtrowej	
tworzyli	wspomniany	już	Michał	oraz	Krzysiek	Mycielski,	Piotr	
Tederko	i	Rafał	Wieczyński,	który	jest	zapewne	najbardziej	znany	
z	całej	naszej	klasy	jako	reżyser,	m.in.	monumentalnego	filmu	o	
księdzu	Jerzym	Popiełuszce,	a	wcześniej	–	także	w	latach	liceal-
nych	-	aktor.	Jeszcze	Wojtek	Antosiewicz	i	Gerard	Marczak,	który	
mimo	konieczności	noszenia	okularów	poszedł	w	ślady	swojego	
nieżyjącego	ojca												i	został	żołnierzem	zawodowym.	No	
i	Zdrojki:	Dorota	Gugała	i	Piotr	Zdrojewski	–	klasowa	para,	a	
później	małżeństwo.”

najważniejsze wydarzenia: 

„Nie	było	jednego	najważniejszego	wydarzenia.	Pamiętam	
różne	drobiazgi,	np.	że	pierwszą	lekcją	w	liceum	była	geo-
grafia	z	prof.	Pasikowską,	że	wrzesień	w	I	klasie	był	ciepły	i	na	
przerwach	wychodziliśmy	na	dziedziniec	i	trawnik	koło	boiska.	
Niektórzy	obrzucali	się	żołędziami	i	koledzy	ze	starszych	klas	
zwrócili	nam	uwagę,	a	my	wtedy	poczuliśmy,	że	to	już	nie	pod-
stawówka,	że	tu	trzeba	się	zachowywać	poważnie	–	co	jednak	
nie	okazało	się	do	końca	prawdą.				

Z	drugiej	klasy	zapamiętałem,	że	musieliśmy	chodzić	do	szkoły	
między	Bożym	Narodzeniem	a	Nowym	Rokiem	(zdaje	się,	że	w	
listopadzie	przez	kilka	dni	nie	było	lekcji	z	powodu	awarii).	W	
drugiej	klasie	pojechaliśmy	także	na	wycieczkę	do	Gdańska	
z	postojem	w	Malborku.	Pamiętam	m.in.	mecz	piłki	nożnej	na	
boisku	szkolnym	przed	jednym	z	noclegów	oraz	grupowy	spacer	
nadbałtycką	plażą.		Po	jakimś	czasie	dopiero	dowiedziałem	
się,	że	jednemu	z	kolegów,	który	z	nami	nie	pojechał,	jakiś	czas	
wcześniej	zmarł	ojciec.	Trzymał	to		w	tajemnicy,	w	każdym	razie	
przed	niektórymi.

Po	kolejnej	wycieczce,	tym	razem	do	Krakowa,	zaczęliśmy	
grywać	w	brydża	na	przerwach.	Wypatrzyła	nas	kiedyś	sama	p.	
dyrektor	Prokopczuk	i	energicznie	zakazała	gry.

Pamiętam	też	wybory	Miss	Szkoły.	Najpierw	były	wybory	
klasowe:	każda	klasa	mogła	zgłosić	dwie	kandydatki.	Prze-
prowadziliśmy	nasze	wybory,	a	następnie	wybrane	koleżanki	
zrezygnowały	z	uczestniczenia	w	Wielkim	Finale.	Zyskały	tym	u	
mnie	kilka	punktów.

W	trzeciej	klasie	pojechałem	kibicować	piłkarskiej	reprezen-
tacji	Polski	w	meczu	o	awans	do	finałów	mistrzostw	świata	na	
Stadionie	Śląskim	w	Chorzowie.	Opuściłem	kilka	dni	nauki,	o	co	
potem	miała	do	mnie	ogromne	pretensje	geografka.	Pierwszy	
i	jedyny	raz	w	życiu	czułem	się	zagrożony,	ale	wybroniłem	się	
przed	oceną	niedostateczną.	Teraz		-	jako	w	miarę	doświad-
czony	wykładowca	na	UW	-	myślę,	że	za	opuszczenie	nawet	
kilku	lekcji	nie	obraziłbym	się	na	ucznia	tak	długo.

„Profesor	nie	puścił,	ale	drzwi	puściły”(	parafraza	cytatu	z	fraszki	
Jana	Kochanowskiego	„O	doktorze	Hiszpanie”	–	przyp.GR)	–	tak											
na	kilka	tygodni	przed	maturą	Michał	Szymański	skomentował	
brak	zgody	prof.	Górskiego	na	pozostawienie	nas	w	sali	na	
przerwie	między	dwiema	lekcjami	matematyki.	Jak	widać,	
intensywnie	przygotowywaliśmy	się	do	matury	z	polskiego.	Od	
okresu	przedmaturalnego	datuje	się	także	moje	przywiązanie	
do	herbatników	„Holenderskich”,	którymi	raczyłem	się,	pokonu-
jąc	kolejne	„słupki”	równań	matematycznych.”

secyfika lat 80. XX-go wieku w Kołłątaju:

„Słowo	o	czasach,	w	których	byłem	licealistą	–	środek	lat	80.,	
kilka	lat	po	stanie	wojennym.		Nastroje	ogólnie	nie	były	wesołe.	
W	muzyce,	której	oczywiście	słuchaliśmy	namiętnie,	przeważały	
przygnębiające	teksty,	np.	„I	znowu	ktoś	przestawił	kamienie”	
Variete.	W	tym	wszystkim	w	liceum	nie	było	indoktrynacji,	na	le-
kcjach	historii	czy	j.	polskiego	nie	próbowano	przedstawiać		tzw.	
jedynie	słusznej	wersji	historii,	choć	historii	i	propedeutyki	nauki	
o	społeczeństwie	(obowiązkowy	egzamin	maturalny!)	uczył	
przewodniczący	szkolnej	komórki	PZPR.

Jedynie	na	lekcjach	chemii	mogliśmy	się	dowiedzieć,	że	„wtedy	
w	marcu	(1968)	właściwie	nie	wiedzieliśmy,	przeciwko	czemu	
protestujemy”.	Pamiętam	też	akademię	z	okazji	1	maja,	która	
ograniczyła	się	do	wygłaszania	cytatów	o	pracy	autorstwa	
pisarzy,	polityków,	ekonomistów,	co	było	na	owe	czasy	nieszab-
lonowym	rozwiązaniem.	Na	studiach	rozmawiałem	z	osobami	
z	innych	szkół																		i	miast,	i	słyszałem	o	obowiązku	uczest-
nictwa	w	pochodach	pierwszomajowych	i	innych	tego	typu	
uroczystościach.	W	Kołłątaju	tegonie	było.
Wspomniany	już	Rafał	Wieczyński	zajął	w	dniu	sportu	w	pierwszej	
klasie	trzecie	miejsce	w	biegu	na	średnim	dystansie	(bodajże	
2	okrążenia	wokół	ogrodzenia	terenu	szkoły),	zaskakując	tym	
naszego	wuefistę.	Również	Rafał,	który	dzielił	się	swym	talentem	
aktorskim,	m.in.	występując	w	kościołach,	został	pewnego	dnia	
pobity	przez	tzw.	nieznanych	sprawców,	którzy	złamali	mu	nos.	
Tak	przypominał	o	sobie	system.		

Zapamiętałem	także	podniesiony	głos	pani	dyrektor,	gdy	
podczas	wizytacji	na	lekcji	języka	polskiego	strofowała	kolegę,	
który	w	rozmowie	z	polonistką	mówił	o	zasługach	Kościoła	w	
historii	Polski.	Nie	słyszałem,	by	poza	tamtą	reprymendą	poniósł	
konsekwencje	swoich	poglądów.	

Może	właśnie	brak	ideologicznych	nacisków	był	najważniejszy	
podczas	4	lat	nauki	w	XXI	LO?”
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Źródła:
1.	www.ikla.uw.edu.pl
2.	www.usosweb.uw.edu.p
3.	http://bibliografia.icm.edu.pl/
4.	Ankieta	przeprowadzona	z	Mariuszem	Górniczem	przez	
Grażynę	Róziewicz	–	wrzesień	2016

Opracowanie	biogramu:	Paulina	Kamińska	
i	Grażyna	Róziewicz

Ankieta,	korekta,	redakcja	i	opracow-
anie	graficzne	tekstu:	Grażyna	Róziewicz																																																																																																																																					
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	Grażyny	
Róziewicz	
GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwentka	XXI	LO	z	1983	roku.	Profesor	doktor	habilitowany	i	
Dyrektor	Instytutu	Anglistyki	Uni- 
wersytetu	Warszawskiego.	Anglistka	i	szekspirolog.	Ukończyła	
Wydział	Nauk	Humanistycznych		na	 
Uniwersytecie	Gdańskim,	uzyskując	tytuł	doktora.	
Zajmuje	się	literaturą	i	kulturą	Renesansu,	ze	szczególną	uwagą	
na	dramat	elżbietański	i	poezję	metafizyczną.

osiągnięciA nAUKoWe i zAWoDoWe:

•	 Uzyskanie	tytułu	doktora	na	Uniwersytecie	Gdańskim	
•	 Praca	doktorska	poświęcona		związkom	literatury	rene-

sansowej	z	kartografią	tego	okresu	-	opisywała		powstanie	
współczesnej	“kultury	mapy”,	która	określa	nasze	sposoby	
porządkowania	i	przekazywania	wiedzy	przez	“wyznacza-
nie	granic”,	“określanie	pól”	i	precyzyjne	wyznaczanie	
systemu	odniesień

•	 Praca		habilitacyjna	na	temat	sporów	wokół	roli	poezji	 
w	państwie	protestanckim

•	 Uzyskanie	tytułu	doktora	habilitowanego	na	Wydziale	Nauk	
Humanistycznych	Uniwersytetu	Warszawskiego	

•	 2013	-	otrzymanie	tytułu	profesora
•	 Profesor	nadzwyczajny	oraz	Dyrektor	Instytutu	Anglistyki	Un-

iwersytetu	Warszawskiego		w	ramach	Wydziału	Neofilologii	
przy	ulicy	Hożej	69	w	Warszawie.	Koordynowane	przez	nią	
przedmioty	to: 
-	literatura	angielska 
-	poezja	angielska	XVII	wieku 
-	William	Szekspir 
-		współczesna	literatura	brytyjska 
-	kultura	renesansu 
-	oraz	poezja	i	dramat		w	Wielkiej	Brytanii				

•	 Prowadzenie	kursów: 
-	poświęconych	literaturze	renesansowej	i	teorii	literatury 
-	kursów	monograficznych	m.	in.	na	temat:		 	
Kultury	Renesansu,	Poetów	Metafizycznych,		 	
Ksiąg	Emblematów

•	 Prowadzenie	seminariów	magisterskich																																																																																																																																			
•	 Wykłady	dla	stypendystów	Krajowego	Funduszu	na	rzecz	

Dzieci
•	 Wykłady	dla	Akademii	Ruchu	Teatralnego	w	Gardzieni-

cach	

WybrAne PUbliKAcje:      

Jej	pierwszymi	artykułami,	które	się	ukazały	były	“John	Donne	
and		the	Seventeenth	Century	Maps,”		Studia	Anglica	 
Posnaniensia24,	(Zeszyt	tematyczny:	“Intertextuality	in	English	
and	American	Literature”)	z	1992	roku	oraz	“Theatrum	Orbis	 
Terrarumon	Jacobean	and	Caroline	Court	Stage,”	w:	Jerzy	
Limon	and	Jay	L.	Halio,	(red.),	International	Studies	in	Shake-
speare	and	His	Contemporaries.	Eastern	and	Central	European	
Studies		z	1993	roku.Pisze	także	recenzje		przedstawień	teatral-
nych.

KsiążKi:

Grzegorzewska,	M.	(2011).	Trop	innego	głosu	w	angielskiej	poezji	
religijnej	epok	dawnych.	Kraków:	TAiWPN	Universitas.

Grzegorzewska,	M.	(2007).	Kamienny	ołtarz.	Horyzonty	metafizy-
czne	w	dramacie	antycznym	i	tragedii	Szekspira.	Warszawa:	
Wydawnictwa	Uniwersytetu	Warszawskiego.

Grzegorzewska,	M.	(2006).	Scena	we	krwi.	Williama	Szekspira	
tragedia	zemsty.	Kraków:	TAiWPN	Universitas.

Grzegorzewska,	M.	(2003).	The	Medicine	of	Cherries.	English	Re-
naissance	Theories	of	Poetry.	Warszawa:	Instytut	Anglistyki	UW.

ArtyKUły: 

-	ponad	30	publikacji	dotyczących	renesansowych	dramatów	 
i	teatu	elżbietańskiego:

MAŁGORzATA 
GRzEGORzEwSKA 
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Grzegorzewska,	M.	(2014).	“‘Pictures	like	a	summer’s	cloud.’	The	
Phenomenology	of	the	Visual	in	William	Shakespeare’s	Plays	
and	on	the	Stage	of	Contemporary	Theatre”	w:	Michaela	Irimia	
i	Andreea	Paris	(red.),	Literature	and	the	Long	Modernity	(vol.	
176,	Internationale	Forschungen	zur	Allgemeinen	und	Ver-
gleichenden	Literatur),	Rodopi,	Amsterdam-New	York,	57-72.		
                                                                                                                  
Grzegorzewska,	M.	(2013).	„Przekształcić	doświadczenie	 
słabości	w	nadzieję.	O	Anatomii	Hamleta	Wladysława	Mat-
lakowskiego	(1850-1895),”	Prace	Komisji	Filologicznej	PAU	 
vol.	XI,	Kraków,	49-62.Grzegorzewska,	M.	(2013).	

“I	See	a	Voice,”	w:	Crossroads	in	Literature	and	Culture,	Jacek	
Fabiszak,	Ewa	Urbaniak-Rybicka	and	Bartosz	Wolski,	 
Springer,	3-10.

Grzegorzewska,	M.	(2012).	“The	War	of	‘Nothings’	in	The	Tragedy	
of	King	Lear”,	w:	Carla	Dente	and		Sara	Socini	(red.),	Shake-
speare	and	Conflict.	A	European	Perspective.	Palgrave/Mac-
millan,	55-65.

Grzegorzewska,	M.	(2012).	“The	Face	of	the	Other	in	Son-
nets	1-17”	w:	Jerzy	Limon,	Malgorzata	Grzegorzewska,	Jacek	
Fabiszak	(red.),	Shakesplorations.	Essays	in	Honour	of	Professor	
Marta	Gibińska.	Gdańsk,	155-165.

recenzje:

Grzegorzewska,	M.	(2012).	„Łowcy	piorunów”:	recenzja	przed-
stawień	Burzy	(reż.	O.	Korsunovas,	S.	Purcarete,	M.	Kleczewska,																																																									
I.	Gorzkowski),	Teatr	(12),	34-39.

Grzegorzewska,	M.	(2012).	„Bez	stygmatów”:	recenzja	przed-
stawienia	Ryszard	III	(reż,	Teatr	im.	Jaracza	w	Łodzi,	premiera),	
Teatr	(7-8),	68-71.

Grzegorzewska,	M.	(2012).	„Cena	funta	mięsa”:	recenzja	
przedstawienia	Opowieści	afrykańskie	(reż.	Krzysztof	Warlikowski,																																																		
Teatr	Nowy),	Teatr	(2),	14-17.

Grzegorzewska,	M.	(2011).	„Fałszowanie	Szekspira”:	recenzja	
przedstawień	Koriolan	(reż.	Rafał	Gietzky,	Teatr	Powszechny																																																											
im.	Zygmunta	Hübnera	w	Warszawie,	premiera	10	czerwca	
2011),	oraz	Wieczór	Trzech	Króli	(reż.	David	Jammett,	Teatr	Polski	
w	Warszawie,	premiera	18	czerwca	2011),		Teatr	(10),	25-27. Źródła:

1.	https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Anglistyki_Uniwersyte-
tu_Warszawskiego
2.	http://www.ia.uw.edu.pl/pracownicy/zaklady/zaklad-liter-
atury-angielskiej/210-prof-dr-hab-malgorzata-grzegorzewska
3.	http://www.ia.uw.edu.pl/images/pracownicy/dyrekcja/mal-
gorzata-grzegorzewska.jpg
4.	Fot.www.ia.uw.edu.pl

Opracowanie	biogramu:	Michał	Kilanowicz
Korekta,	redakcja	i	opracowanie	graficzne	tekstu:	Grażyna	
Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	Grażyny	
Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO		z		1974	roku.		Transplantolog	dziecięcy.	Pro-
fesor	doktor	medycyny.		Ukończył	studia	na	Akademii	Medy-
cznej	w	Warszawie.	Zawodowo	związany	z	Instytutem	„Pomnik	
–	Centrum	Zdrowia	Dziecka”		w	Warszawie,	gdzie	doszedł	do	
stanowiska	profesora	zwyczajnego	i	Kierownika	Kliniki	Chirurgii	
Dziecięcej	i	Transplantacji	Narządów.

osiągnięciA nAUKoWe i zAWoDoWe:

•	 Uzyskanie	stopnia	doktora
•	 Uzyskanie	stopnia	doktora	habilitowanego			w	oparciu	

o	rozprawę	zatytułowaną	„Ocena	współczesnych	spos-
obów	rozpoznawania	oraz	porównanie	wyników	operacji	
Rehbeina		i	zmodyfikowanej	operacji	Duhamela	w	leczeniu	
radykalnym	choroby	Hischprungau	dzieci”

•	 W	2002	roku	-	otrzymanie	tytułu	profesora	nauk	medy-
cznych

•	 Profesor	zwyczajny		Instytutu	„Pomnik	–	Centrum	Zdrowia	
Dziecka”		w	Warszawie

•	 Kierownik	Kliniki	Chirurgii	Dziecięcej	i	Transplantacji	
Narządów		w	Instytucie	„Pomnik	–	Centrum	Zdrowia	 
Dziecka”	w	Warszawie

•	 Kierownik	Katedry	Ratownictwa	Medycznego	Uniwersytetu	
Rzeszowskiego

•	 Od	2006	roku	-	Przewodniczący	Krajowej	Rady	Transplanta-
cyjnej		przy	Ministrze	Zdrowia

•	 Od	2008	roku	-	Krajowy	Konsultant	d/s	chirurgii	dziecięcej
•	 Członek	Zarządu	Polskiego	Towarzystwa	 

Chirurgów	Dziecięcych
•	 W	2010	roku	-	zajęcie	czwartego	miejsca	w	Rankingu	100	

Najbardziej	Wpływowych	Osób	w	Ochronie	Zdrowia	w	
Polsce,	opublikowanym	przez	dwutygodnik	 
„Puls	Medycyny”

nAjWięKsze osiągnięciA zWoDoWe:

1990	-	pierwsze	udane	przeszczepienie	wątroby	
1999	-	pierwsze	przeszczepienie	części	wątroby	od	żywego		
dawcy
2001	-	pierwsze	jednoczasowe	przeszczepienie	wątroby	i	nerki	
2002	-	pierwsze	przeszczepienie	wątroby	i	jelita

oDznAczeniA:

1996		-		Krzyż	Kawalerski	Orderu	Odrodzenia	Polski	„Polonia	
Restituta”

roDzinA:

Ojciec	-	profesor	Zygmunt	Henryk	Kali-
ciński		-		specjalista	chirurgii	dziecięcej																																																																																																																																					
Starszy	brat		-	Zygmunt	Kaliciński	-	specjalista	kardiochirurgii

“	[	Ojciec]	zaszczepił	nam	to,	że	człowiek	ma	jedną	twarz	 
i	w	każdych	warunkach	–	wojny	czy	komunizmu	–	musi	ją	zach-
ować.	Nie	wolno	się	sprzedać	za	byle	co.	Ojciec	powtarzał,	 
że	w	każdych	warunkach	można	zrobić	coś	dobrego	dla	Polski”	
-		powiedział		Piotr	Kaliciński	w	rozmowie	z	Magdaleną	Bajer.					

WybrAne PUbliKAcje:

Prof.	dr	n.	med.	Piotr	Kaliciński,	kierownik	Kl.	Chir.	Dz.	IP	CZD,	
„Postępy	w	chirurgii	dziecięcej”
 
Prof.	dr	n.	med.	Piotr	Kaliciński,	kierownik	Kl.	Chir.	Dz.	IP	CZD,	
„Kierunki	rozwoju	współpracy	Wojewódzkiego	Szpitala	 
Specjalistycznegow	Siedlcach	i	Akademii	Medycznej	 
w	Smoleńsku”.	Siedlce,	2007
 

Fot.	Adam	Guz/REPORTER

PIOTR  
JERzy KALIcIńSKI



GALERIA VIPÓW KOŁŁĄTAJA 27

WARSZAWA 2016

WybrAnA  PUbliKAcjA nA temAt Prof. PiotrA KAlicińsKie-
go:

„Chłopiec	z	Kosowa	uratowany	przez	lekarzy	z	Centrum	Zdrowia	
Dziecka”
Autorka:	Iwona	Dudzik,	2003-09-01

Źródło:	http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,34309,1645023.html

„Dwulatek	z	Kosowa	dzięki	warszawskim	lekarzom	ma	nową	
wątrobę.	-	Kiedyś	nam	pomagano,	dziś	my	możemy	pomóc.	
Przed	laty	polskie	dzieci	także	jeździły	na	operacje	za	granicę	
-	tłumaczy	transplantolog	prof.	Piotr	Kaliciński.	Albion	Berisza,	
syn	bezrobotnych	rolników	Albańczyków	z	Kosowa,	od	urodze-
nia	miał	kłopoty	z	wątrobą.	Życie	mógł	mu	uratować	tylko	
przeszczep	wątroby.	Ale	w	Kosowie	takich	operacji	się	nie	
wykonuje.	O	jego	losie	dowiedział	się	dr	Gani	Zeka,	kosowski	
lekarz	mieszkający	na	Śląsku.	Dr	Zeka	wiedział,	że	przeszczepy	
wątroby	wykonuje	Centrum	Zdrowia	Dziecka.	Poprosił	o	pomoc.	
Polscy	lekarze	pod	kierunkiem		prof.	Piotra	Kalicińskiego	zgodzili	
się	operować,	zrzekli	się	honorariów.”	

czAsy nAUKi W XXi lo:

W	okresie	nauki	w	liceum	był		utalentowanym	piłkarzem	 
w	kadrze	juniorów	Klubu	Gwardia	–	Warszawa.					

  

   

     

                         
Źródła:
1.	Wikipedia.pl
2.	http://www.szpital.siedlce.pl/?idk=25
3.	http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,34309,1645023.html
4.	Zdjęcie:	http://swiatlekarza.pl/prof-piotr-kalicinski/

Opracowanie	biogramu:	Maria	Magierowska	i	Grażyna	Rózie-
wicz
Wybór	publikacji,	korekta,	redakcja	i	opracowanie	graficzne	
tekstu:	
Grażyna	Róziewicz	
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	Grażyny	
Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO	z	1977	roku.	Fizyk.	Obecnie	Full	Professor	of	
Physics	and	Materials	Science	na	Uniwersytecie	w	Nowym	
Orleanie		w	Stanach	Zjednoczonych.		Laureat	Olimpiady	
Matematycznej.	Ukończył	Wydział	Fizyki	Technicznej	i	Matem-
atyki	Stosowanej	na	Politechnice	Warszawskiej	ze	specjalizacją	
Fizyka	Eksperymentalna.		

WybrAne osiągnięciA nAUKoWe:

•	 Doktorat	na	temat	zjawisk	magnetosprężystych	w	mate-
riałach	amorficznych	i	nanokrystalicznych		na	Oddziale	
Fizyki	Materiałów	Magnetycznych

•	 Adiunkt		na	Oddziale	Fizyki	Materiałów	Magnetycznych
•	 Otrzymanie		grantu	z	Polskiej	Akademii	Nauk	i	kolejnego	

-	od	Unii	Europejskiej		na	badania	“efektu	Barkhausena”	
w	Instytucie	Meteorologicznym	Physikalisch-Technische	
Bundesanstalt	w	Brunszwiku

•	 1996	-	uczestniczenie	w	Międzynarodowej	Konferencji	 
Intermag	w	Nowym	Orleanie	

•	 1997-2000		praca	nad	badaniami	cienkich	warstw	magne-
tycznych	w	Andvanced		Materials	Research	Institute

•	 Badania	w	Instytucie	Fizyki	PAN		-	praca	nad	laserem	 
na	swobodnych	elektronach	we	współpracy	z	laborato-
rium	fizyki	Deutsches	Elektronen-Synchrotron		i	ośrodkiem	
badawczym	w	Hamburgu

•	 Od	2000	roku		praca	w	University	of	Colorado	 
at	Colorado	Springs,	USA	nad	materiałami	magnetycznymi

•	 Od	2003	roku	objęcie	stałego	stanowiska		 
Assistant	Professor

•	 Otrzymanie	stałego	etatu	wykładowcy		i	pozycji	Associate	
Professor

•	 Od	kilku	lat	-		Full	Professor	of	Physics	and	Ma-
terials	Science		na	University	of	New	Orleans:																																																																																		
-	prowadzenie		badań-	prowadzenie	kursów	z	fizyki	i	mate-
riałoznawstwa	

•	 Zbudowanie		z		grantów	otrzymanych	w	USA	laboratorium	
wyposażonego	w	sprzęt	wartości	ponad	1	mln	dolarów 

•	 Wygłoszenie	około	50	referatów	naukowych	nakonferenc-
jach	międzynarodowych

•	 Zorganizowanie	kilku	konferencji	międzynarodowych
•	 Pełnienie	funkcji		“Session	Chair”	na	kilkunastu	sesjach	

naukowych
•	 Pełnienie	funkcji		edytora	IEEE	Transaction	of	Magnetics
•	 Pełnienie	funkcji	Członka	Educational	Committee	IEEE	

Magnetics	Society
•	 Pełnienie	funkcji		Student	Selection	Committee	Chair	 

i	Treasurer		oraz	organizowanie	Summer	School	w	Tohoku		
University	w	Japonii	dla	studentów		z	całego	świata	

WybrAne PUbliKAcje:                                                                                                                               

•	 Leszek	Małkiński,	“Advanced	Magnetic	Materials”		2012
•	 Ponad	100	artykułów	o	materiałach	magnetycznych	

czAsy nAUKi W XXi lo: 

„KARIERę	NAUKOWĄ	W	STANACH	ZJEDNOCZONYCH	
AMERYKI	ZAWDZIęCZAM	DOBREMU	WYKSZTAŁCENIU																																																																																																			
I	WYBITNYM		NAUCZYCIELOM	Z	LICEUM	 
IM.	HUGONA	KOŁŁĄTAJA”

Wywiad z profesorem leszkiem małkińskim - kwiecień 2016
Autor: Andrzej Wołkowicz

Andrzej Wołkowicz: Kiedy rozpoczynał Pan naukę w  liceum, to 
miał już Pan plany na życie? Wiedział Pan, kim chce być?      
  
leszek małkiński: Do	pewnego	stopnia	tak!	Nie	byłem	pewien,	
czy	zostanę	naukowcem	czy	inżynierem,	ale	zawsze	ciekawiło	
mnie	jak	świat	jest	zbudowany	i	jak	wszystko	działa.	Zawsze	
sprawiało	mi	satysfakcję,	jeśli	udało	mi	się	rozwiązać	jakieś	prob-
lemy	lub	zagadki	natury.

Fot.	http://www.uno.edu/amri/faculty-staff/malkinski.aspx

LESzEK  
MAŁKIńSKI
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Czy ma Pan jakąś zasadę, którą kieruje się Pan w życiu?

Starać	się	być	szczęśliwym,	robić	to,	co	się	lubi	i	nie	myśleć	
konwencjonalnie.		

Czy ma Pan hobby? Co Pana cieszy? Co sprawia Panu przyjem-
ność?

Zawsze	lubiłem	łucznictwo.	Jako	mały	chłopak	sam	robiłem	
sobie	łuk	i	strzały.	Teraz		mogę	sobie	pozwolić	na	profesjonalny	
sprzęt		i	czasami	strzelam	do	tarczy.	Lubię	również	 
“majsterkować”.	Po	huraganie	Katrina	praktycznie	sam	odbu-
dowałem	zalany	dom.

ma Pan ulubionych aktorów, ulubione filmy albo gatunki  
filmowe?

Lubię	filmy	historyczne,	popularno-naukowe,	filmy	akcji	i	ga-
tunek	“science	fiction”.	Co	tydzień	oglądam	jeden	lub	dwa	
nowe	filmy	i	trudno	byłoby	mi	wymienić	jakiś	jeden	film	lub	
aktora.	Z	przeszłości	pamiętam,	że	zrobił	na	mnie	wrażenie	film	
“Bruce	Lee	Wejście	Smoka”.	Zawsze	interesowałem	sie	sztukami	
walki.	Moja	żona	ma	zielony	pas	w	Karate	a	córka	-	czarny	pas	
w	“Taekwon-do”.

Kto jest  Pana ulubionym  pisarzem? jaka jest Pana ulubiona 
książka?  jakie  gatunki literackie Pan preferuje?

Przyznaję,	że	nie	mam	zbyt	dużo	czasu	na	czytanie	i	głównie	
czytam	literaturę	naukową.	Wśród	polskich	pisarzy	bardzo	
cenię	Stanisława	Lema	i	polecam	„Bajki	robotów”.	Pierwszy	raz	
zetknąłem	sie	z	jego	twórczością	w	liceum!	W	podstawówce	
czytałem	chętnie	książki	podróżnicze	Alfreda	Szklarskiego	 
i	„Winnetou”.	Mam	teraz	bliskich	przyjaciół	Apaczy,	ale	oni	
nigdy	o	takim	wodzu	nie	słyszeli!	

jaka była Pana największa porażka w życiu, a co uważa Pan  
za swój największy sukces?

Największy	sukces	w	życiu	to	fakt,	że	znalazłem	wspaniałą	żonę.		
Największa	porażka	-	że	nie	udało	mi	sie	przekonać	córki,	żeby	
została	naukowcem.

Czy utrzymuje Pan kontakt z Polską? interesuje się jej  polityką?  
a może wydarzeniami kulturalnymi?                               

Naturalnie,	że	interesuję	się,	co	się	dzieje	w	Polsce.	Codziennie	
sprawdzam	wiadomości	z	Polski	w	Internecie.	Co	roku	lub	co	
dwa	lata	odwiedzam	rodzinę	w	Polsce.	Za	polityką	-	ani	polską	
ani	amerykańską		-	nie	przepadam.	Zawsze	planuję	wybrać	się	
do	Opery	Warszawskiej,	ale	kiedy	przyjeżdżam	do	Polski	w	lecie,	
to	trafiam	na	sezon	wakacyjny.		

miał Pan ulubionych nauczycieli w liceum? Pamięta Pan 
jeszcze ich nazwiska?

Fakt,	że	udało	mi	się	zrobić	karierę	naukową	w	Stanach	
Zjednoczonych	Ameryki	zawdzięczam	dobremu	wykształce-

niu.	Już	w	szkole	podstawowej	brałem	udział	w	Olimpiadzie	
Matematycznej.	Jako	jej	laureat		dostałem	sie	bez	egzaminów	
wstępnych	do	Liceum	im.	Kołłątaja.	Muszę	tu	zaznaczyć,	że	w	
mojej	klasie	było	kilku	olimpijczyków.	Kilku	z	nas		zrobiło	kariery	
naukowe.	Na	przykład	profesor		Wojciech	Wiślicki.
Atmosfera	przyjaźni,	a	zarazem	konkurencji	wśród	kolegów	
sprzyjała	postępom	w	nauce.	Nie	byłoby	jednak	sukcesu	bez	
wspaniałych	nauczycieli.	Miałem	zaszczyt	uczęszczać	do	klasy,	
którą	uczyli	profesorowie:	Jan	Ruta	-	fizyka,	Andrzej	Walendziak	
i	Tadeusz	Goszczyński	-	matematyka,	Renata	Krecińska-Marzec	
-	język	polski	i	Małgorzata	Kosewska	-	angielski.	Wszyscy	byli	
bardzo	wymagający		i	stawiali	nam	wysoko	poprzeczkę.	Prof.	
Jan	Ruta	zachęcał	nas	do	czytania	książek	z	fizyki,	które	w	USA	
są	używane	na	studiach.		Prof.	Krecińska	pozwoliła	mi	rozwinąć	
umiejętności	pisarskie,	które	wykorzystuję	przy	publikacjach	
moich	artykułów	i	aplikacjach	o	granty,		a	dzięki	nowatorskim	
metodom	Prof.	Kosewskiej	nie	miałem	żadnych	kłopotów	
językowych,	kiedy	podjąłem	pracę	w	USA.		Nasze	liceum	
zapewniło	dynamiczny	rozwój	intelektualny	nie	tylko	mnie,	ale	
wielu	moim	kolegom,	którzy	dostali	się	na	różne	uczelnie	i	po	ich	
ukończeniu	zrobili	kariery	w	przemyśle,	nauce	i	w	instytucjach	
rządowych.	Na	przykład		wspólny	kolega	mój	i	mojego	brata	-	
Andrzej	Wawro	jest	profesorem	w	Instytucie	Fizyki	PAN,	i	zawsze	
kiedy	odwiedzam	Polskę	wpadam	na	pogawędkę	do	jego	
biura.	

Czy nadal ma Pan kontakt z innymi  kolegami lub koleżankami  
z liceum? jakie ma Pan związane z nimi wspomnienia?

W	liceum	im.	H.	Kołłątaja	miałem	szczęście	spotkać	
wspaniałych	kolegów.		Do	ścisłego	grona	przyjaciół	należeli	
Sławomir	Szewczykowski,	Tomasz	Ślusarczyk,	Piotr	Komiarzyk,	
Grzegorz	Szcześ,	Wojciech	Wiślicki,	Jacek	Głowacki,	Jerzy	Stęp-
niak,	Dariusz	Kolucki,	Anna	Bochenek,	Ewa	Kosińska,	 
Mariusz	Witkowski	i	wielu	innych.		Te	przyjaźnie	zrodziły	się	na	
prywatkach,	wycieczkach	szkolnych	i	wspólnych	wyprawach	
w	Tatry	i	w	Bieszczady.	Myślę,	że	najbardziej	w	pamięci	utkwiły	
mi	wycieczki	szkolne	-	szczególnie	wyprawa		w	Bieszczady.
Z	moim	bratem	i	Piotrem	Komiarzykiem	wybraliśmy	się	nawet	 
na	wyprawę	auto-stopem	po	Bułgarii.	Co	ciekawe,	mój	młodszy	
brat	oraz	młodsi	bracia	Grzegorza	Szczesia	i	Sławka	Szew-
czykowskiego	chodzili	do	tej	samej	szkoły,	więc	nasze	grono	
wspólnych	przyjaciół	było	imponujące.	Żona	mojego	kole-
gi		-	Grzegorza	Szczesia	-	została	Matką	Chrzestną	mojej	córki,	
Kingi.	Obecnie	Kinga	ma	20	lat	i	studiuje	biochemię	na	New	
South	Wales	University	w	Sydney	w	Australii	w	ramach	wymiany	
międzynarodowej	z	jej	Uniwersytetem	w	USA.		Kiedy	się	wybi-
erała	w	podróż,	skontaktowałem	się	z	Tomkiem	Ślusarczykiem,	
który	wyemigrował	na	stałe	do	Australii.	Jego	rodzina	z	ochotą	
zajęła	się	moją	córką		i	pomogła	się	jej	zagospodarować	 
w	Sydney.	To	tylko	próbka	jak	trwałe	są	przyjaźnie,	które	zrodziły	
się	w	Kołłątaju.		

Dziękuję Panu Profesorowi za rozmowę.



WARSZAWA 2016

GALERIA VIPÓW KOŁŁĄTAJA30

Źródła:

1.	http://www.uno.edu/amri/faculty-staff/malkinski.aspx																																																																																																																																													
2.	http://www.intechopen.com/
books/advanced-magnetic-materials																																																																																																																						
3.	Ankieta	i	wywiad	przeprowadzone	z	Leszkiem	Małkińskim		
przez	Andrzeja	Wołkowicza	–	kwiecień	2016

Opracowanie	biogramu	w	oparciu	o	korespondencję	mailową	
z	Leszkiem	Małkińskim:	Andrzej	Wołkowicz	
Korekta,	redakcja	i	opracowanie	graficzne	tekstu:	Grażyna	
Róziewicz	
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	Grażyny	
Róziewicz	
GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO	z	roku	1977.	Profesor		nadzwyczajny,		dr	hab.	
inż.	na	Wydziale	Inżynierii	Produkcji	Politechniki	Warszawskiej.	
Ukończył	studia	na	Wydziale	Mechanicznym	Technologicznym.	

WybrAne osiągnięciA nAUKoWe i zAWoDoWe:

•	 1985	–	Projekt	frezu	kształtowego	i	przyrządu	obróbkowe-
go	do	nacinania	kanałków	wpustowych.	Praca	nau-
kowo-badawcza	wykonana	dla	ZM	URSUS

•	 Komputeryzacja	projektowania	specjalnych	narzędzi	
skrawających.	Komputeryzacja	obliczeń	frezów	ślima-
kowych	do	wałków	o	zarysie	foremnym

•	 Uogólniona	metoda	komputerowej	symulacji	obróbki	 
i	oceny	dokładności	wykonania	przekładni	stożkowych.	
Praca	naukowo-badawcza	wykonana	w	ramach	GRANT	
KBN

•	 Komputerowa	symulacja	kształtowania	trudnych	powier-
zchni	w	narzędziach.	Praca	naukowo-badawcza	wykona-
na	w	ramach	GRANT	KBN

•	 1993	-	Grant	Dziekański:	Komputerowe	wspomaganie	noży	
tokarskich	kształtowych.	Politechnika	Warszawska

•	 2000/2001	–	Grant	Dziekański:	Symulacja	kształtowania	
powierzchni	bocznych	zębów	cykloidalnych	przekładni	
stożkowych.	PW

•	 2001/2002	–	Grant	Dziekański:	Procesy	pomiarowe	w	SPC.	
Politechnika	Warszawska

•	 2003	-	Grant	Rektorski:	Metrologia	w	zarządzaniu	jakością.	
Politechnika	Warszawska

WybrAne PUbliKAcje:

Autor	kwartalników	dla	Polskiej	Akademii	Nauk.	Wydał	blisko	80	
publikacji.		Jedną	z	najistotniejszych	jest	monografia	 
„Statystycznego	Kierowania	Procesami”,	czyli	SPC,	która	przetłu-
maczona	na	język	angielski	zyskała	status	znaczącej	publikacji	
światowej.

Sałaciński	T.:	„Statistical	Process	Control”	OWPW.	Warszawa,	
2015.

Sałaciński	T.	i	inni:	„Optymalizacja	produkcji	w	czasach	kryzysu”	
Wiedza	i	Praktyka.	Warszawa,	2012.

Sałaciński	T.:	„SPC	-	Statystyczne	sterowanie	procesami	produk-
cji”.	OWPW.	Warszawa,	2009																																																																																																																																		

Sałaciński	T.:	„Elementy	metrologii	wielkości	geometrycznych.	
Przykłady	i	zadania”	OWPW.	Warszawa,	2013.																																																																																																			

Sałaciński	T.,	Misiak	J.:	„Ćwiczenia	laboratoryjne	z	metrologii”	
OWPW.	Warszawa,	2015.																																																																																																																																											

Sałaciński	T.:	„Podstawy	symulacji	kształtowania	i	współpra-
cy	powierzchni	zębów	przekładni	zębatych	stożkowych”	
OWPW,	Prace	Naukowe,	Mechanika	z.200.	Warszawa,	2003.																																																																																																																																												
                                                                                                                                  
Zarębski	I.,	Sałaciński	T.:	„Designing	of	non-circular	gears”	Archi-
wum	Budowy	Maszyn.	Warszawa,	 
2008.																																																																																																																				

Zarębski	I.,	Sałaciński	T.:	“Designing	and	WEDM	manufac-
turing	of	non-circular	gears”	Zbiór	referatów	na	międzynar-
odową	konf.	nauk.-tech.	APE	2007.	Warszawa,	2007.																																																																																																																																												
                                                                                                                                       
Sałaciński	T.:	„Simulation	of	shaping	and	verifying	of	bevel	
gears”	Zagadnienia	Eksploatacji	Maszyn.	Polska	Akademia	
Nauk.	Komitet	Budowy	Maszyn.	Z.	2(142)	VOL.	40.	Radom,	2005.																																																																																																																																												
                                                                                                                       
Sałaciński	T.:	„Sześć	Sigma	–	najwyższa	jakość	w	zasięgu	ręki”	
Wiedza	i	Praktyka.	Warszawa,	2006.																																																																																																								

Koć	A.,	Sałaciński	T.:	„Problemy	technologiczne	kształtowa-
nia	i	sprawdzania	zębów	krzywoliniowych	w	przekładniach	
stożkowych”		Mechanik	nr	5-6,	2001.

TADEuSz  
SAŁAcIńSKI

Fot.http://members.chello.pl/t.slacinski/
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WybrAne nAgroDy:

•	 1992	-	Wyróżnienie	pracy	doktorskiej	przez	Radę	Wydziału	
Inżynierii	Produkcji

•	 1993	-	Nagroda	Indywidualna	Stopnia	II	Rektora	PW	za	
osiągnięcia	naukowe

•	 1996	-					Nagroda	Zespołowa	Stopnia	II	Rektora	PW	za	
osiągnięcia	naukowe

•	 1996	-					Nagroda	Indywidualna	Stopnia	II	Rektora	PW	za	
osiągnięcia	dydaktyczne

•	 2002	-					Nagroda	Zespołowa	Stopnia	II	Rektora	PW	za	
osiągnięcia	naukowe

•	 2005	-					Nagroda	Indywidualna	Stopnia	I	Rektora	PW	za	
osiągnięcia	naukowe

•	 2009	-					Laureat	Nagrody	„Złota	Kreda”	dla	Naj-
lepszego	Wykładowcy	Wydziału	Inżynierii	Produkcji	PW																																																																																																																																															
                                                   

 motto życioWe:     
                                      
„Źródłem	sukcesu	firmy	jest	człowiek.”

Prof.	Sałaciński:	„Firmy,	które	nie	stawiają	na	człowieka…	 
w	zasadzie	mogą	nawet	splajtować,	za	to	dobrze	prosperują	te,	
które	stawiają	na	człowieka,	czyli	traktują	go	podmiotowo,	 
a	nie	przedmiotowo.	Kluczem	do	jakości	są	ludzie.	To	jest	
właśnie	moja	sentencja	-	podejście	do	człowieka	w	sposób	
pragmatyczny.	Rozumiem	przez	to	podejście	do	pracownika	 
w	sposób	i	humanitarny	i	humanistyczny,	czyli	traktowanie	
człowieka	jako	istoty	mającej	swoje	problemy	i	przychodzącej	 
z	nimi	do	pracy	tak	jak	uczniowie	przychodzą	do	szkoły	 
z	własnymi	problemami,	których	nauczyciele	 
nie	zawsze	rozumieją”.	

zAinteresoWAniA i UlUbione zAjęciA:

Muzyka	rockowa	lat	70-tych:	Yes,	Pink	Floyd,	Gen-
esis,	Wishbone	Ash,	Status	Quo,	Deep	Purple																																																																																																												
Informatyka,	która	była	związana	z	braki-
em	dedykowanych	pakietów	komputerowych																																																																																																																												
Historia	starożytnego	Egiptu

roDzinA:

Żona	Danuta	i	syn	Witold

języKi obce:

Rosyjski
Angielski
Niemiecki

czAsy nAUKi W XXi lo:

„	POZYTYWNIE	WSPOMINAM	LICEUM	IM.	HUGO-
NA	KOŁŁĄTAJA	I	POLECAM	JE	MŁODYM	LUDZIOM,																																																																		
DĄŻĄCYM	DO	ROZWOJU	INTELEKTUALNEGO.”

najważniejsi nauczyciele:

„Na	moje	życie	bardzo	duży	wpływ	miał	nauczyciel	fizyki,	
Pan	Profesor	Ruta,	którego	–	zarówno	ja	jak	i	reszta	mo-
jej	klasy	-	uważaliśmy	za	zbyt	wymagającego,	gdyż	często	
wprowadzał	zadania	ze	stopnia	akademickiego.	Ale	umiał	
za	to	bardzo	dobrze	tłumaczyć.	Nie	tyle	zmuszał	uczniów	
do	nauki,	co	ich	inspirował	swoją	pasją.	Zachęcał	do	myśle-
nia,	co	w	fizyce	jest	bardzo	ważne.	Dzięki	temu	wszyscy	
koledzy	i	koleżanki	z	mojej	klasy	dostali	się	po	ukończeniu	
liceum	na	politechnikę.	Najgorszą	oceną	z	fizyki		w	klasie	
była	3.	Według	dawnej	skali:	2-5	oznaczało	to	zaliczenie.																																																																																																																																						
                                                                                                                                         
„	Do	dziś	najlepiej	znam		język	niemiecki,	gdyż	wykładała	go	
moja	wychowawczyni	Pani	Profesor	Korejwo.	Po	wyjściu	z	jej	
lekcji	ludzie	faktycznie	znali	niemiecki.”				

najbardziej lubiani koledzy:                                                                                                                                         
                                                                                                                      
„Jednym	z	jego	najlepszych	przyjaciół	z	czasów	liceum	był	
Krzysztof	Margis,	obecnie	główny	księgowy	w	Urzędzie	Dziel-
nicowym	na	ulicy	Grójeckiej.		Znaliśmy		się	przez	8	lat	pod-
stawówki	a	w	liceum	pogłębiliśmy		przyjaźń	z	dzieciństwa.	
Miłe	wspomnienia	łączą	się	z	całą	dawną	klasą	C	-	matem-
atyczno-fizyczną.	Byliśmy	bardzo	zgraną	grupą.”

Źródła:																																																																																																																																															
1.	http://members.chello.pl/t.slacinski/
2.	http://www.zaoios.pw.edu.pl/zaoios-site/?q=node/29																																																																																																																											
3.	Ankieta	przeprowadzona	z		Tadeuszem	Sałacińskim	przez	
Sebastiana	Gałuszkę	–	kwiecień	2016

Opracowanie	biogramu:	Sebastian	Gałuszka	
i	Grażyna	Róziewicz
Korekta,	źródła,	redakcja	i	opracowanie	graficzne	tekstu:	
Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	Grażyny	
Róziewicz	
GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO	z	1992	roku.	Doktor	habilitowany	nauk	human-
istycznych	w	zakresie	historii,	specjalność:	historia	nowożytna.		
Zajmuje	się	m.in.	historią	najnowszą	Polski	i	Hiszpanii.	Autor	wielu	
publikacji	naukowych.	Ukończył	studia	w	Instytucie	Historycznym	
Uniwersytetu	Warszawskiego.	

WybrAne osiągnięciA nAUKoWe i zAWoDoWe:  

•	 1997–2001	-	doktorant	w	Instytucie	Historycznym	Uniwersyte-
tu	Warszawskiego

•	 1999	-	stażysta	Uniwersytetu	Nawarry	w	Pampelunie
•	 2000	-	stypendysta	Ministerstwa	Spraw	Zagranicznych	

Hiszpanii
•	 Od	2001	roku	-	adiunkt	w	Instytucie	Historycznym	Uniwer-

sytetu	Warszawskiego
•	 Pracownik	Instytutu	Studiów	Strategicznych	i	Badań	nad	

Polityką	w	Wyższej	Szkole	Biznesu	-	National-Louis	University	
w	Nowym	Sączu

•	 Współpraca	z	Muzeum	Historii	Polski: 
-	pełnienie	funkcji		Zastępcy	Dyrektora	MHP 
-	pełnienie	funkcji	Kierownika	Działu	Badawczego		MHP

•	 2014	-	uzyskanie	tytułu	doktora	habilitowanego		w	zakresie	
historii,	specjalność:	historia	nowożytna

•	 Członek	redakcji	“Kwartalnika	Konserwatywnego”
•	 Od	18	maja	2010		-		Dyrektor	Muzeum	Jana	Pawła	II	i	Pry-

masa	Wyszyńskiego	mianowany	na	mocy	dekretu	Arcy-
biskupa	Warszawskiego	Kardynała	Kazimierza	Nycza

•	 Pracownik	naukowy	Instytutu	Historycznego	Uniwersytetu	
Warszawskiego

•	 Przewodniczący	Towarzystwa	Oświatowo-Naukowego

WybrAne PUbliKAcje:

Paweł	Skibiński,”Rządzący	i	rządzeni.	Rozmowa	z	prof.	Roma-
nem	Michałowskim,	“Nowe	Państwo”,	nr	50	1996

Paweł	Skibiński,	“Między	Roszkowskim	a	Nałęczem.	Z	czego	
uczyć	się	historii	Polski?”,	“Nowe	Państwo”		1996

Paweł	Skibiński	“Francisco	Franco	i	jego	system.	O	tzw.	“faszyz-
mie	hiszpańskim”,	“Nowe	Państwo”,	nr	6,	1997

Paweł	Skibiński,	“Wspomnienia	narodowego	demokraty,	 
rec.:	W.	Wasiutyński”,	“Prawą	stroną	labiryntu”	1997

Paweł	Skibiński,	“Franco	bez	przekłamań”,	“Nowe	Państwo”,	 
nr	25,1997

Paweł	Skibiński,	„	Polak-Hiszpan	dwa	bratanki,	czyli	demokra-
tyzacja	po	hiszpańsku”,	“Wiedza	i	Życie”,	s.8-12;	IV	1998

Paweł	Skibiński,	“Faszyzm	prawdziwy	i	mniemany”,	“Wiedza	 
i	Życie,	s.	10-14;	V	1998

	Paweł	Skibiński,	“Dlaczego	Polska	powinna	być	państwem	uni-
tarnym?”,	“Kwartalnik	Konserwatywny”,	nr	3,1998	,	s.	36-41;	 
Rec.:	M.	J.	Chodakiewicz

Paweł	Skibiński,”Niespodziewane	skutki	jednego	wybuchu.	Rok	
1898	i	jego	konsekwencje”,	“Mówią	Wieki”,		t.41,	nr9,	1998	 
s.	15-19

Paweł	Skibiński,	“Dlaczego	warto	wiedzieć	czym	jest	naród	pol-
ski?”,	“Kwartalnik	Konserwatywny”,	nr	5,	1999,	s.	121-126;	
Paweł	Skibiński,		“Bizancjum	na	Zachodzie.	Niemcy	w	historiozofii	
Feliksa	Koniecznego”,	“FRONDA”,	nr	17/18,	1999	s.	28-48;	

Paweł	Skibiński,		“O	krok	bliżej	prawdziwej	Hiszpanii”.	Recenzja	
z	książki	T.	Miłkowskiego	i	P.	Machcewicza:	“Historia	Hiszpanii”,	
Ossolineum,	Warszawa	1999	(tekst	opublikowany	na	stronie	
internetowej	www.historia.uw.edu.pl)

Paweł	Skibiński,		“ETA-niechciane	dziecko	Sabino	Arany”,	2000	
“Mówią	Wieki”,t.43,	s.	26-32

Paweł	Skibiński,		“Katolicyzm	a	la	Franco”,	2000,	Nowe	Państwo,	
n.	15,.,	s.	31-32

PAwEŁ  
SKIBIńSKI

	Fot.www.polskiadio.pl			
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Paweł	Skibiński,		“Działalność	polityczna	Władysława	Rey-
monta”,	w:	„Władysław	Reymont	–	pisarz	anachroniczny	czy	
współczesny?”	w:	„Reymont.	Dwa	końce	wieku.”,	red.	M.	
Swat-Pawlicka,	2001

Paweł	Skibiński,		“Paragwaj.	Czyli	zgubne	skutki	megalomanii.”,	
2001	„Nowe	Państwo”,	nr	48	

Paweł	Skibiński,		“PRL	–	przeszłość	nie	dość	dobrze	znana.”,	
zbiorowy	artykuł	recenzyjny	,	„Kwartalnik	Konserwatywny”,	2001,	
nr	7,	,	s.	160-168

Paweł	Skibiński,	“Sobór	jakiego	nie	znamy...”,	artykuł	rec.:	
Ralph	M.	Wiltgen	SVD,	„Ren	wpada	do	Tybru.	Historia		Soboru	
Watykańskiego	II.”,	,	w:	„Znak”,	nr	9/2002,	s.	136-142

Paweł	Skibiński,	“Hiszpanie	pod	Leningradem”,	w:	„Mówią	
Wieki”,	nr5,2002	,	s.	18-23.

Paweł	Skibiński,	“Wojna	domowa	w	Hiszpanii	-	wojna	religijna”,	
w:	„Christianitas”,	2002,	nr	11-12,	s.	125-144.

Paweł	Skibiński,	“Antyklerykalizm	czy	antykatolicyzm	hiszpański”	
w:	„Studia	polsko-hiszpańskie	XX	w.”,	Warszawa	2002;

Paweł	Skibiński,	“Tradycja	wiecznie	żywa.	Ruch	karlistowski	
pomiędzy	trzecią	wojną	karlistowską	a	hiszpańską	wojną	 
domową”,	Glaukopis,		2005

Paweł	Skibiński,	“Pielgrzymki	Jana	Pawła	II	do	Ojczyzny	(1979-
2002)	i	ich	kontekst	historyczny”,	Teologia	Polityczna,	2006

Paweł	Skibiński,	(Rec.:)	V.	Carcel-Ortí,	“	Mrok	nad	ołtarzem.	
Prześladowanie	kościoła	w	Hiszpanii	w	latach	1931-1939”,	 
Przegląd	Humanistyczny,	2006

zAinteresoWAniA i UlUbione zAjęciA:

historia
słuchanie	muzyki	barokowej
polityka	-	obserwowanie

UlUbieni AUtorzy:

Giovanni	Guareschi
Zofia	Kossak	
Kazimierz	Wierzyński
Konstanty	Ildefons	Gałczyński	(	wybrane	utwory)

UlUbione filmy: 

“	Łowca	Jeleni”
“Fiszer	King”

czAsy nAUKi W XXi lo:

“W	ZNACZNEJ	MIERZE	ZAWDZIęCZAM	TO,	CO	RO-
BIę	TERAZ,	NAUCZYCIELOM	I	KOLEGOM	Z	KOŁŁĄTAJA.																																																																																																					
TO	BYŁY	DOBRE	CZASY,	DOŚĆ	OPTYMISTYCZNE.”

najważniejszy nauczyciel:

„Jerzy	Bracisiewicz	-	wychowawca	i	nauczyciel	historii.	Dwukrot-
nie	przygotowywał	mnie	do	Olimpiady	Historycznej.	Był	
człowiekiem,	który	nas	kształtował,	formował,	woził	po	Europie:	
Petersburg,	Lwów,	Wilno”.			
                                                                                                       
najbardziej cenieni i lubiani koledzy z XXi lo:   
 
„Karol	Żakowicz	-		obecnie	Zastępca	Dyrek-
tora	Kancelarii	Prezesa	Rady	Ministrów.																																																																																																																			
Ksiądz	dr	Michał	Kwietliński	-	obecnie	prefekt	szkoły	“Strumienie”	
w	Józefowie.	Wybitny	erudyta	-	historyk	sztuki	z	trzema	fakultet-
ami	i	tytułem	doktorskim.	Do	dziś	pozostają	moimi	najlepszymi	
przyjaciółmi.	Mam	do	nich	absolutne	zaufanie.	Nigdy	się	 
na	nich	nie	zawiodłem.”	

najważniejsze wydarzenie z czasów nauki  
w XXi lo:
    
“Całe	cztery	lata	w	Kołłątaju	były	bardzo	ważne.	Nie	jestem	 
w	stanie	wskazać	jednego	wydarzenia.”	

Źródła:
1.	http://ihuw.pl/instytut/o-instytuc-
ie/pracownicy/dr-hab-pawel-skibinski																																																																																																																											
2.	https://pl.wikipedia.org/wiki/Paweł_Skibiński
3.	Ankieta	z	Pawłem	Skibińskim	przez	Aleksandrę	Kołodziejak		-	
marzec	2016
4.	Zdjęcie:	www.polskieradio.pl
Opracowanie	biogramu:	Aleksandra	Kołodziejak
Korekta,	redakcja	i	opracowan-
ie	graficzne	tekstu:	Grażyna	Róziewicz																																																																																																																																
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO	z	1978	roku.	Historyk,	varsavianista.	 
Specjalista	w	sferze	judaików.	Wieloletni	Sekretarz	Stowarzysze-
nia	Zespół	Opiekunów	Kulturowego	Dziedzictwa	Warszawy	
“ZOK”.	Pracownik	Muzeum	Warszawy.	Ukończył	Wydział	 
Politologii	na	Uniwersytecie	Warszawskim.																																																

nAjWięKsze osiągnięciA zAWoDoWe:

zrealizowane	w	Stowarzyszeniu	Zespół	Opiekunów	Kulturowego	
Dziedzictwa	Warszawy	„ZOK”:
•	 Doprowadzenie	do	objęcia	ochroną	4	autentycznych	

kamienic	przy	ul.	Próżnej	7,9,12,14	–	jedynego	zwartego	
fragmentu	zabudowy	dawnej	żydowskiej	Warszawy

•	 Zachowanie	dawnego	muru	Getta	przy	ul.	Waliców	11.		
Mur	został	wkomponowany	w	narożny	budynek	z	restaura-
cją,	będący	częścią	kompleksu	zabudowań	Mennicy

•	 Zachowanie	odkrytego	przez	Stowarzyszenie	Domu	 
Modlitwy	cadyka	Altera	przy	ul.	Żelaznej	57

•	 Uratowanie	od	zburzenia	poprzez	wpis	do	rejestru	zabytków		
budynku	mieszczącego	pozostałości	żydowskiego	Domu	
Modlitwy	z	XIX	wieku	przy	ul.	Targowej	50/52,	który	stał	się	
częścią	kompleksu	Muzeum	Warszawskiej	Pragi.

•	 Powstrzymanie	rozbiórki	kamienicy	przy	Chmielnej	18	-	
siedziby	słynnego	Zakładu	Litografii		Artystycznej	Rodziny	
Główczewskich

•	 Zachowanie	na	ul.	Śniadeckich,	Wspólnej	i	Mokotowskiej	
historycznego,	przedwojennego	bruku	z	kostki	bazaltowej																																										
z	kamieniołomów	w	Janowej	Dolinie	a	także		odtworzenie	
historycznej	nawierzchni	z	autentycznej	kostki	brukowej	
granitowej	na	ul.	Poznańskiej	dzięki		stałej	współpracy	 
z	Zarządem	Terenów	Publicznych	Dzielnicy	Śródmieście.

 

WybrAne PUbliKAcje: 

Autor	bardzo	wielu	tekstów	poświęconych	historii	miasta,	
zamieszczanych	m.in.	w	tygodniku	“Stolica”		oraz	w	“Kronice	
Warszawy.	Około	300	publikacji	historycznych,	książek,	 
artykułów,	przyczynków,	broszur.	W	tym	najważniejsze:

Janusz	Sujecki,	„Szkoła	na	Ochocie”,	Mówią	Wieki	Nr	5/1978	–	
pierwszy	opublikowany	artykuł		na	temat	budynku	XXI	LO																																																																																												

Janusz	Sujecki,	„PPS	Proletariat	wobec	Bundu	i	kwestii	żydowskiej	
w	latach	1900	–	1906”,	Warszawa	1989																																																															

Janusz	Sujecki	„Próżna.	Ocalona	ulica	żydowskiej	Warszawy”,	
Warszawa	1993																																																																																																																		

Janusz	Sujecki,	„Nie	zostawimy	skansenu…oko-
liczności	zburzenia	zabytkowej	stajni	dawnego	
browaru	Junga	w	Warszawie”,	Warszawa	1995																																																																																																																																													
                                                                                                              
Janusz	Sujecki,	„Piątka	z	panoramy	Pragi”,	Warszawa	2015

zAinteresoWAniA i UlUbione zAjęciA:

Ratowanie	zabytków	Warszawy
Muzealnictwo	-	odnajdowanie,	odrestaurowywanie	i	ochrona	
zabytków		
Kolekcjonowanie	izolatorów	telefonicznych
W	wolnym	czasie	lubi,	wraz	z	żoną,	bawić	się	ze	swoimi	kotami:	
Kamilem,	Lucyną,	Frajtką	i	Antoniną

języki obce:

Angielski	–	dobrze	w	mowie	i	piśmie
Hebrajski	–	posługiwanie	się	alfabetem	hebrajskim

JAnuSz SuJEcKI

Fot.www.youtube.com
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Fot.	Własność	Janusza	Sujeckiego		

czAsy nAUKi W XXi lo:   

„Z	NAJWIęKSZYM	SENTYMENTEM	I	NOSTALGIĄ	
WSPOMINAM	NAUCZYCIELKę	JęZYKA	POLSKIEGO																																																															
PANIĄ	RENATę	KRECIńSKĄ-MARZEC.	JEJ	LEKCJE	BYŁY	 
WYJĄTKOWO	INTRESUJĄCE.	ROZWIJAŁY		 
I	UCZYŁY	SAMODZIELNEGO	MYŚLENIA.”
    
Ulubiony nauczyciel:

„Mimo	że	uczęszczałem	do	klasy	o	kierunku	biologiczno-chem-
icznym,	z	największym	sentymentem	i	nostalgią	wspominam	
nauczycielkę	języka	polskiego	panią	Renatę	Krecińską-Marzec.	
Jej	lekcje	były	wyjątkowo	intresujące.	Rozwijały		 
i	uczyły	samodzielnego	myślenia.”

Koleżanki i koledzy:

„Przyjazna	i	zgrana	społeczność	Kołłątaja	sprawiła,	że	do	dziś	
wspominam	z	ogromnym	sentymentem	czasy	liceum.	Na-
jbardziej	ceniłem		kolegę	z	klasy,	Piotra	Szachnowskiego,	który	
został	wybitnym	lekarzem	i	wyjechał	do	USA	.”

 

najważniejsze wydarzenie:

Zdobycie	tytułu	Finalisty	Olimpiady	Historycznej	w		1978	roku.

ciekawe zajęcia:                                                                                                                                         
                                                                                                              
Lekcjie	chemii.

Inspiracje:

„Budynek	naszej	szkoły	przy	ul.	Grójeckiej	93	i	jego	niezwykła	
historia	stały	się	przedmiotem	moich	pierwszych	badań		nad	
zabytkami	Warszawy.	Zaowocowały	artykułem	w	czasopiśmie	
„Mówią	Wieki”,	opublikowanym	w	ostatniej	klasie	liceum.	

najzabawniejsze wydarzenie:

„Zabawna	sytuacja	miała	miejsce,	gdy	przygotowywałem		
w	szkole	swoją	autorską	wystawę	starej	książki,	promującą	
najciekawsze			zasoby	ówczesnej	biblioteki	szkolnej.	W	trakcie	
przypinania	liter,	z	których	miał	powstać		tytuł	wystawy,		zos-
tałem	poproszony	do	wychowawczyni	i	na	chwilę	przerwałem	
pracę.	Po	powrocie	zastałem	wokół	gabloty	liczne	grono	śmie-
jących	się	uczniów	i	nauczycieli,	zaintrygowanych	tematem	
wystawy.	Źródłem	zamieszania	okazał	się	być	niedokończony	
napis,	który		brzmiał	:„WYSTAWA	STAREJ	K”.”
 

Źródła:
1.	http://www.warszawa-stolica.pl/index.php?page=pisza
2.	http://jaron.salon24.pl/225969,relacja-z-festiwalu-kultury-zy-
dowskiej-warszawa-2010
3.	Wikipedia
4.	https://zokdw.wordpress.com/
5.	Zdjęcie	aktualne:	www.youtube.com
6.	Zdjęcie	z	czasów	młodości	–	prywatne	archiwum	Janusza	
Sujeckiego
7.	Ankieta	przeprowadzona	z	Januszem	Sujeckim	przez	Aleksan-
drę	Kołodziejczyk	–	marzec	2016

Opracowanie	biogramu:	Aleksan-
dra	Kołodziejczyk	i	Grażyna	Róziewicz																																																																																																																													
Korekta,	redakcja	i	opracowanie	graficzne	tekstu:	 
Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	
Grażyny	Róziewicz	
GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent		XXI	LO	z	1980	roku.	Profesor	nauk	ekonomicznych	
i	geograf.	Specjalista	w	zakresie	polityki	lokalnej	i	finansów	
samorządowych.	Ukończył	studia	geograficzne	na	Wydziale	
Geografii	i	Studiów	Regionalnych	Uniwersytetu	Warszawskiego.

WybrAne osiągnięciA zAWoDoWe i nAUKoWe:

•	 1998	-	uzyskanie	habilitacji	w	zakresie	nauk	ekonomicznych	
na	Akademii	Ekonomicznej	w	Poznaniu

•	 1995-2001	-	kierowanie	Programem	Wspierania	
Samorządów	Lokalnych	Brytyjskiego	Funduszu	Know	How

•	 1998-2001										-	profesor	w	Instytucie	Ekonomii	Katolickie-
go	Uniwersytetu	Lubelskiego

•	 2001	do	2004					-	profesor	w	Centrum	Europejskich	Studiów	
Regionalnych	i	Lokalnych	Uniwersytetu	Warszawskiego

•	 W	2004	roku	utytułowany	profesorem	nadzwyczajnym	Un-
iwersytetu	Warszawskiego	na	Wydziale	Geografii	i	Studiów	
Regionalnych

•	 Od	2006	roku				-		Kierownik	Zakładu	Rozwoju	i	Polityki	
Lokalnej	Wydziału	Geografii	i	Studiów	Regionalnych	UW

•	 W	2010	roku	otrzymał	od	Prezydenta	RP	tytuł	profesora	
nauk	ekonomicznych

•	 2010	-	2015	-	Doradca	Społeczny	ds.	Samorządu	Tery-
torialnego	na	mocy	decyzji	Prezydenta	RP	Bronisława	
Komorowskiego

DośWiADczeniA W DziAłAlności KrAjoWej 
i mięDzynAroDoWej:

•	 2001	-		2002	-	Sekretarz	w	Regional	Studies	Association
•	 2005	-		2010		-	Przewodniczący	Executive	Committee	
•	 Pełnienie	funkcji	jednego		z	redaktorów	czasopisma	„Urban	

Research	and	Practice”		
•	 Udział	w	programach	brytyjskiego	ministerstwa	ds.	rozwoju	

międzynarodowego	na	Ukrainie
•	 Pełnienie	funkcji		Członka	Steering	Committee	of	the	Local	

Government	and	Public	Service	Initaitive
 

WybrAne PUbliKAcje:

Książki:

Paweł	K.	Swianiewicz,	„	Finanse	samorządowe:	koncepcje,	
realizacja,	polityki	lokalne”,	Warszawa	2011

Paweł	K.	Swianiewicz,	„	Błędne	rondo	marginalizacji?	Jednost-
ki	pomocnicze	samorządu	w	zarządzaniu	dużymi	miastami”,	
Warszawa	2013.	Współautorki:	J.	Krukowska,	M.	Lackowska,	A.	
Kurniewicz	Paweł	

K.	Swianiewicz,		„Polityka	podatkowa	władz	lokalnych	w	
Polsce”,	Warszawa	2015.	Współautor:		J.	Łukomska

Artykuły w czasopismach w języku angielskim:

Paweł	K.	Swianiewicz,	„	The	politics	of	Local	Tax	Policy	Making	In	
Poland”,	Journal	of	Public	Administration	and	Policy

Artykuły w innych  językach:

Paweł	K.	Swianiewicz,	„	Auf	dem	Weg	ins	Vereinte	Europa:	Dez-
entralisierung	und	komunale	Selbstverwaltung	in	Polen”,	Europa	
communal	2/2003	

Artykuły w czasopismach w języku polskim:

Paweł	K.	Swianiewicz,	„	Reformy	terytorialne-europejskie	doświ-
adczenia	ostatniej	dekady”,	Samorząd	Terytorialny			nr	6/2015

języKi obce:

Angielski
Rosyjski
Macedoński

PAwEŁ 
KRzySzTOf 
SwIAnIEwIcz

Źródło:	http://www.radio.kielce.pl/pl/przeglad-548/_post/26948
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roDzinA:

Żona
Dwie	córki
Trzech	synów

zAinteresoWAniA i UlUbione zAjęciA:

Turystyka	górska
Wspinaczka
Sport
Kibicowanie	Polonii
Fascynacja	Bałkanami

Zdjęcia	z	czasów	licealnych	ze	zbiorów	rodzinnych	P.K.	Swianiewicza

czAsy nAUKi W XXi lo:

„ULUBIONYM	PRZEDMIOTEM	BYŁA	MATEMATYKA”

Wywiad z Pawłem Krzysztofem swianiewiczem – marzec 2016
Autorka: żaneta Krawczyk

żaneta Krawczyk: Których nauczycieli Kołłątaja najlepiej Pan 
Profesor wspomina?

Paweł K. swianiewicz:	Byli	to	Pani	Renata	Krecińska	–	Marzec	
-	polonistka	a	zarazem	moja	wychowawczyni,	Pan	Górski	-	
nauczyciel	matematyki	oraz	Jan	Ruta-	fizyk.

Których kolegów ze szkoły najlepiej Pan pamięta?

Dwie	osoby,	które	bym	wybrał	to	Madga	Rostron	i	Ola	Hnatiuk.	
Chciałbym	dodać,	że	do	Kołłątaja	nie	chodziłem	od	samego	
początku.	Przeniosłem	się	tu		w	listopadzie,	w		trzeciej	klasie.	 
Nie	zdążyłem	się	zaprzyjaźnić		w	tej	szkole,	ponieważ	utrzymy-
wałem	kontakt	ze	znajomymi	z	poprzedniego	liceum.	Najlepiej	
wspominam	te	dwie	koleżanki,	spędzałem	z	nimi	dużo	czasu.	

najgorszy przedmiot szkolny?

Chemia.	Mogę	dodać,	że	ulubionym	przedmiotem	była	
matematyka.

jakie najważniejsze wydarzenie z czasów liceum zostało Panu  
w pamięci?

Sylwester	w	zimę	stulecia.	W	tym	czasie	na	Warszawę	spadły	
ogromne	zwały	śniegu.	Lekcje	odwołano	a	my	–	uczniowie	-	
zostaliśmy	zatrudnieni	do	odśnieżania	stolicy.	
Drugim	wydarzeniem	była	katastrofa	samolotu	„Mikołaj	Koper-
nik”.	Wiosna,	radosny,	słoneczny	dzień.	14	marca	1980	roku.		
I	nagle,	około	dwunastej,	siedząc	w	szkole,	usłyszeliśmy	nie	
milknące	sygnały	syren	wozów	strażackich	i		karetek	pogot-
owia.	Okazało	się,	że	tego	dnia	rozbił	się	samolot	lecący 
z	Nowego	Jorku.	To	są	dwa	zdarzenia,	które	mi	się	nasuwają	 
na	myśl.

Czy Pańskie studia były ciężkie?

Nie.	Tylko	dwa	przedmioty	były	trudne:	geologia	i	kartografia.	
Kartografia	dlatego,	że	nie	mam	takich	zdolności,	aby	 
odpowiednio	rysować	różnego	typu	mapy.	Poza	tym	 
to	nie	były	ciężkie	studia.

ulubiony autor?

Ciężko	powiedzieć.	Mogę	powiedzieć,	że	z	autorów,	z	którymi	
spotkałem	się	w	szkole,	lubiłem	tylko	Norwida.	Nie	przepadałem	
za	Słowackim	i	Mickiewiczem.	Jednak	nie	można	powiedzieć,	
że	Norwid	był	moim	ulubionym	poetą.	 
Chyba	nie	mam	ulubionego.
 
ulubiony film lub książka?

Mam	dwa	ulubione	filmy,	bardzo	stare.	Pierwszy	to	„Casablan-
ca”	a	drugi	-	trochę	nowszy,	bo	z	lat	90	-	„The	Bridges	of	Madi-
son	Country”.	Wybrać	książkę	jest	mi	trochę	trudniej.		Natomiast	
jeśli	chodzi	o	lektury	szkolne,	to	zachwyciłem	się	„Chłopami”	
Władysława	Reymonta.	Uważam,	że	to	jest	genialna	książka.	
Przeczytałem	całą,	bardzo	mi	się	podobała.	Jeżeli	chodzi	 
o	literaturę	piękną	to		wybrałbym	też	„Imię	Róży”	Umberto	Eco.	
Jednak	projekcja	filmowa	różni	się	od	książki.	To	 
zupełnie	coś	innego.

Czy  ogląda Pan telewizję, na przykład seriale?

Oczywiście.	Ostatnio	spodobały	mi	się	dwa	polskie	seriale.	
Pierwszy	to	„Ranczo”	i	wiąże	się	to	z	tym,	że	zajmuję	się	 
badaniem	samorządów,	a	tam	jedną	z	głównych	postaci	
jest		wójt.	Uważam,	że	ten	serial	doskonale	oddaje	atmosferę	
społeczności	lokalnej	-	wiejskiej.	Drugi	serial	to	„Dziewczyny	ze	
Lwowa”.	Zauważyłem,	że	język,	którym	się	posługiwali	aktorzy,	
to	nie	był	ukraiński.	Co	prawda	nie	mówię	po	ukraińsku,	ale	
świetnie	rozumiem	wszystko	w	tym	języku.	Mimo	tego,	że	język	
był	trochę	zafałszowany,	to	pozostałe	realia	tego	filmu	mi	się	
podobały.
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Czy mógłby Pan opowiedzieć coś o swojej rodzinie?

Miałem	20	lat	jak	poznałem	swoją	żonę.	Wzięliśmy	ślub	dwa	lata	
później.	Mamy	trzech	synów	i	dwie	córki.		Najmłodszy	syn	ma	
17	lat		a	najstarszy	-	32.	Najstarszy	syn	zrobił	doktorat	z	filozofii.	
Najmłodszy	-	gra	na	trąbce,	kończy	szkołę	muzyczną.	19-	letnia	
córka	interesuje	się	śpiewem	operowym	i	chciałaby	zdawać	 
do	Akademii	Muzycznej.	Jeżeli	chodzi	o	zwierzęta,	to	mamy	 
w	domu	trzy	koty.

lubi Pan podróżować?

Bardzo	często	podróżuję	zawodowo.	Odwiedziłem	już	około	50	
krajów.	Lubię	podróże	zagraniczne,	ale	mało	turystyczne.	 
Uwielbiam	odwiedzać	takie	miejsca,	gdzie	nie	spotyka	się	
turystów.	Przykładem	mogą	być	Bałkany	-	chodząc	po	górach	
spotyka	się	tylko	pasterzy.	Chciałbym	jeszcze	zobaczyć		 
Australię	i	Nową	Zelandię.

Życzę Panu spełnienia tych marzeń i dziękuję za rozmowę.

Zdjęcia	z	czasów	licealnych	ze	zbiorów	rodzinnych	P.K.	Swianiewicza

Profesor	Swianiewicz	z	autorką	wywiadu	–	Żanetą	Krawczyk	–	marzec	2016

Źródła:
1.	Wikipedia
2.	Wywiad	autorski	Żanety	Krawczyk	z	Pawłem	Krzysztofem	
Swianiewiczem

Opracowanie	biogramu	i	wywiad:	Żaneta	Krawczyk	
Korekta,	redakcja	i	opracowanie	graficzne	tekstu:	
Grażyna	Róziewicz																																																																																																																																						
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO	z	1955	roku.	Profesor	nauk	pedagogicznych.	
Nauczyciel	niesłyszącej	młodzieży	i	nauczyciel	akademicki,	
przez	wiele	lat	zatrudniony	na	Uniwersytecie	Kardynała	Stefana	
Wyszyńskiego	w	Warszawie	i	w	Wyższej	Szkole	Pedagogicznej	 
w	Łodzi.	Ostatnio	pracuje	na		stanowisku	profesora		zwyczajne-
go	w	Społecznej	Akademii	Nauk.
Ukończył	magisterskie	studia	matematyczne	oraz	podyplo-
mowe	studia	logopedyczne	i	surdopedagogiczne.

WybrAne osiągnięciA nAUKoWe:

•	 Doktorat	w	Akademii	Pedagogiki	Specjalnej	w	Warszawie
•	 Uzyskanie	tytułu	doktora	habilitowanego	w	zakresie	peda-

gogiki	specjalnej	na	Uniwersytecie	im.	Adama	Mickiewicza		
w	Poznaniu

•	 2010	-	uzyskanie		tytułu	naukowego	profesora
•	 Prowadzenie	gościnnie	zajęć	z	zakresu	surdopedagogiki	 

i	surdologopedii		nauczelni		macierzystej
•	 Prowadzenie	gościnnie	zajęć	na: 

-Uniwersytecie	Marii	Curie-Skłodowskiej	w	Lublinie 
-Uniwersytecie	Gdańskim,	Uniwersytecie	Warszawskim 
-Uniwersytecie		Przyrodniczo-Humanistycznym	w	Siedlcach

•	 Pełnienie	funkcji		polskiego	i	światowego	eksperta	 
w	zakresie	języka	migowego

•	 Stworzenie			systemu	kształcenia	w		zakresie	 
języka	migowego

•	 Wykonanie	pierwszego		w	Polsce		opisu	systemu	
językowo-migowego	dla	celów	nauczania	

DziAłAlność sPołecznA:

Będąc	osobą	słabosłyszącą,	propaguje	prawo	ludzi	 
niepełnosprawnych	do	podmiotowości.

•	 Od	1960	roku	jest	związany	ze	środowiskiem	niesłyszących
•	 1991-2006	-	Wiceprezes	Polskiego	Związku	Głuchych
•	 1996-1998	-	Rzecznik	praw	obywateli	niepełnosprawnych	

przy	Krajowej	Radzie	Osób	Niepełnosprawnych
•	 Wieloletni	rzeczoznawca	MEN	ds.	środków	dydaktycznych

•	 Przez	kilka	kadencji	-	Wiceprezydent	Krajowej	Rady	Osób	
Niepełnosprawnych

•	 Wiceprzewodniczący	Towarzystwa	Pomocy	Głuchoniew-
idomym

•	 Przewodniczący	Polskiej	Rady	Języka	Migowego	–	organu	
doradczego	Ministra	Rodziny,	Pracy	i	Polityki	Społecznej

•	 Członek	Honorowy	Polskiego	Związku	Głuchych,	Polskiego	
Komitetu	Audiofonologii	i	Katolickiej	Misji	dla	Niesłyszących

•	 Współzałożyciel	kilku	organizacji	skupiających	osoby	z	nie-
pełnosprawnością	i	działających	na	ich	rzecz,	w	tym: 
-	Krajowej	Rady	Osób	Niepełnosprawnych			 
-	Towarzystwa	Pomocy	Głuchoniewidomym	 
-	Krajowej	Rady	Oświaty	Specjalnej				 
-	Stowarzyszenia	Popierania	Edukacji	Niepełnosprawnych	 
„	Hefajstos”

•	 Współinicjator	i	organizator	letnich	szkół	języka	migowe-
go	dla	nauczycieli	dzieci	niesłyszących	oraz	dla	osób	
duchownych

•	 Współpracownik	wielu	gremiów	zajmujących	się	prob-
lematyką	osób	z	różnymi	rodzajami	niepełnosprawności

•	 W	latach	70-tych,	80-tych	i	90-tych	XX	wieku	współpra-
cował	z	Telewizją	Polską	przy	redagowaniu	i	prowadzeniu	
programów	dla	niesłyszących.

WybrAne PUbliKAcje:

Autor	i	współautor	460	publikacji,	w	tym	57	książek,	283	ar-
tykułów	i	referatów	na	zjazdach	i	kongresach,	36	programów	
nauczania	i	81	scenariuszy	filmów	dydaktycznych.	Jego	
pierwsza	książka	ukazała	się	w	1966	roku.

Bogdan	Szczepankowski,	„Oczy	pomagają	słyszeć”,	 
Warszawa	1973

Bogdan	Szczepankowski,	„Zarys	historii	stowarzyszeń	głuchonie-
mych	1876-1946”,	Warszawa	1976								

Bogdan	Szczepankowski,	„	Fonetyka		akustyczna,	audytywna 
i	wizualna;	Wybrane	zagadnienia”,	Warszawa	1985

Fot.Własność	B.	Szczepankowskiego

BogdAN  
SzczEPAnKOwSKI 
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Bogdan	Szczepankowski,	„Podstawy	języka	migowego”	Warsza-
wa	1988,	1994

Bogdan	Szczepankowski,	„Polski	język	migowy.	Opis	ling-
wistyczny”(współaut.	z	Jackiem	Perlinem),	Warszawa	1992

Bogdan	szczepankowski,	„Język	migowy	w	zakładzie	pracy”,	
Warszawa	1992

Bogdan	Szczepankowski,	„Szkolny	słownik	języka	migowego”,	
Bydgoszcz	1994

Bogdan	Szczepankowski,	„Niesłyszący	-	głusi	–	głuchoniemi.	
Wyrównywanie	szans”,	Warszawa	1999

Bogdan	Szczepankowski,	„Słownik	liturgiczny	języka	migowe-
go”,	Katowice	2000

Bogdan	Szczepankowski,	„Język	migowy	w	terapii”	 
(współaut.	z	Dorotą	Koncewicz),	Łódź	2008,	2012

Bogdan	Szczepankowski,	„Wspomaganie	rozwoju	dziecka	
niesłyszącego	-	audiofonologia	pedagogiczna”,	 
Warszawa	2009

języKi obce:

Rosyjski	-	biegle	w	mowie	i	w	piśmie	

Polski	język	migowy	-	biegła	znajomość	i	tytuł	eksperta

Angielski	-	poziom	podstawowy

Włoski	-	poziom	podstawowy

zAinteresoWAniA i UlUbione zAjęciA :

Rajdy	samochodowe:

W	latach	1978-2004	brał	czynny	udział	w		rajdach.	Wielokrotny	
zwycięzca,	zdobywca	licznych	pucharów	i	nagród.
Od	2004	roku	zajmował	się	organizacją	i	prowadzeniem	rajdów

Kolekcjonowanie	instrumentów	muzycznych

Doskonalenie	od	pół	wieku	języka	migowego	i	umiejętności	
posługiwania	się	nim

Oddany	miłośnik	zwierząt,	w	szczególności	kotów	
Poezja.			

W	1999	roku	został	wydany	tomik	poezji	Profesora	Bogdana	
Szczepankowskiego	pt.	„Dziewczynie	ze	snów”.

Na	wydanie	czeka	kolejny	cykl	poetycki.
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czAsy nAUKi W XXi lo:
 
O	WYJĄTKOWYCH	NAUCZYCIELACH	XXI	LICEUM	OGóLNOKSZ-
TAŁCĄCEGO	IMIENIA	HUGONA	KOŁŁĄTAJA”

Wywiad z Profesorem bogdanem szczepankowskim – maj 2016
Autorka: Diana Kulińska

Diana Kulińska: jak Pan Profesor wspomina swoich nauczycieli z 
XXi lo im. Hugona Kołłątaja?

bogdan szczepankowski:	Chciałbym	opowiedzieć	o	czterech	
osobach	–	wyjątkowych	nauczycielach	naszej	Szkoły.
 

Pani	Zofia	Kaczyńska,	niemal	drugi	patron	szkoły.	Poświęciła	jej	
całe	swoje	życie	zawodowe.	Pracowała	w	szkole	od	1923	roku,	
a	więc	niemal	od	jej	powstania,	nieprzerwanie	do	roku	1962.	
Trzykrotnie,	choć	przez	krótkie	okresy,	była	dyrektorką	szkoły.	
Przez	wiele	lat,	także	w	okresie	naszej	nauki		pełniła	funkcję	
wicedyrektorki.	W	okresie	II	wojny	światowej	organizowała	 
i	sama	prowadziła	tajne	nauczanie.	Ocaliła	i	uratowała	dla	
powojennej	szkoły	wiele	pomocy	naukowych.	Uczyła	nas	
biologii.	Pamiętamy	ją	jako	znakomitą	nauczycielkę,	całym	
sercem	oddaną	swym	uczniom,ale	także	uwielbianą	przez	nich.

Pan	Jerzy	Buyno.	Uczył	nas	języka	polskiego.	Pracował	w	szkole	
od	1934	roku	aż	do	śmierci	w	1956	roku.	Oczywiście	 
z	przerwą	wojenną,	w	czasie	której		najpierw	uczestniczył	w	
obronie	Warszawy.	Później,	odpowiednio	przeszkolony	w	Wielkiej	
Brytanii,	w	1944	roku	został		zrzucony	na	terytorium	okupowanej	
Polski	na	spadochronie	jako	tzw.	cichociemny	i	walczył	w	Armii	
Krajowej	w	randze	oficera	VII	batalionu	77	pp.	Po	wojnie	 
powrócił	do	szkoły	i	znów	uczył	języka	polskiego.	W	1955	roku,	
kiedy	odchodziliśmy,	został	dyrektorem	szkoły.	W	kwietniu	1956	
roku	z	niewiadomych,	choć	zapewne	dziś	łatwych	do	odgad-
nięcia	przyczyn,		zrezygnował	z	pracy	w	szkole,	a	28	czerw-
ca	nagle	zmarł,	pozostając	w	naszej	pamięci	jako	wybitna	
osobowość.

Pani	Cecylia	Baćmaga	–	nauczycielka	łaciny	i	nasza	wychow-
awczyni,	starsza	od	nas	zaledwie	o	kilka	lat.	Byliśmy	jej	pierwszy-
mi	wychowankami	i	pewnie	dlatego	po	ukończeniu	szkoły	
zaprzyjaźniliśmy	się	na	całe	życie	i	utrzymywaliśmy	kontakty,	aż	
do	ostatniego	pożegnania	w	2003	roku.	Przyszła	do	naszej	szkoły	
w	1953	roku.	W	latach:	1973	-	1984	była	jej	dyrektorem.	 
W	międzyczasie	przez	kilka	lat	pełniła	funkcję	dyrektorem	
nowego	wówczas	liceum	na	Okęciu.	Miłośniczka	kultury	
antycznej,	poprzez	łacinę	potrafiła	rozbudzić	w	nas	podobne	
zainteresowania.	To	o	niej	napisała	nasza	klasowa,	później	nie	
tylko	klasowa	poetka,	dziś	profesor	nauk	medycznych	Barbara	
Dąbrowska:

...gdyby w muzeum w Warszawie przebudziła się Pallada  
i przyszła do naszej szkoły mity greckie opowiadać  
nikt bogini by nie słuchał, każdy woli słuchać pani...

No	i	jako	ostatni	–	szczególna	postać	w	historii	naszej	Szkoły	–	
nauczyciel	matematyki,	pan	Leon	Ostrowski,	znany	bardziej	
jako	„Krwawy	Leon”.	Stworzył	sobie	taki	szczególny	„image”.	
Roztaczał	wokół	siebie	atmosferę	grozy,	ale	kochał	nas	i	my	
kochaliśmy	jego,	choć	oczywiście	baliśmy	się	również.	Uczył	 
w	naszej	szkole	od	1949	do	1970	roku.	Znów	najlepszą	 
charakterystyką	jest	fragment	wiersza	naszej	Koleżanki:

Ty stoisz przy tablicy, ty po klasie kroczysz,
twe ręce to tangensy, sinusami – oczy.
Kiedy mówisz, że nieuk jest nie do zbadania –
Twe słowa to liniowe splątane równania.
Ty stoisz przy tablicy, toczysz okiem krwawym
„Trzeba tępić bezwzględnie tępoty przejawy!”
Trzeba wkuwać w te pały jak się „x” oblicza,
jak dodawać sinusy „ – Galanty – tablica!
Kołakowski – zadanie! Kamiński – sprawdzenie!
Zakrzewski – chodź z zeszytem, dowiedź to twierdzenie!
Nie umiesz? Siadaj, dwója! – Gdzie praca domowa?
Zakrzewski! Jesteś nieuk! Wilczak! – Rób od nowa!”
Sypią się złote myśli, mkną tuziny dwójek,
z tych ciężkich chwil życiowych dzwonek nas ratuje.
Widzimy groźne tyły Krwawego Leona
i już – męki skończone i pieśń też skończona.

Pięknie Pan Profesor opowiedział o swoich nauczycielach.  
a jak Pan wspomina kolegów?

Może	przytoczę	fragment	ze	swojego	przemówienia	na	50-lecie	
matury,	które	obchodziliśmy	w	szkole	w	2015r.	„	O	kolegach	
trudno	pisać,	a	szczególnie	trudno	kogoś	wyróżniać.	Tworzymy	
wyjątkowo	zwarty	zespół	przyjaciół,	często	się	spotykamy	 
(niestety	także	na	pogrzebach).	Wszystkim	życzę,	aby	wspom-
nienia	szkolne	nie	zginęły	i	aby	kultywować	te	znajomości”.

Dziękuję za udzielenie wywiadu.
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Źródła:
1.http://www.wsp.lodz.pl/news-215.html
2.	http://lubimyczytac.pl/autor/41176/bogdan-szczepankowski-	
dane	na	stronie	zamieszczone	na	podstawie:	Wikipedia:	sylwet-
kaprof.	B.	Szczepankowskiego
3.	Kajetana	Maciejska-Roczan,„Bogdan	Szczepankowski”,	Kwar-
talnik	„Świat	Ciszy”	III/2013
4.	http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/82540.	Autor:	oprac.	
Magdalena	Gajda,	fot.	Piotr	Stanisławski,	16.02.2011
5.	https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogdan_Szczepankowski.	Tekst	
udostępniany	na	licencji	Creative	Commons.

Opracowanie	biogramu	i	wywiad:	Diana	Kulińska
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 
Grażyny	Róziewicz	
GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016Korekta,	redakcja	 
i	opracowanie	graficzne	tekstu:	Grażyna	Róziewicz
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Absolwentka	XXI	LO	z	1983	roku.	Ordynator	Kliniki	Chirurgii	
Naczyniowej	w	Centralnym	Szpitalu	Klinicznym	w	Warszawie.	
Wykładowca	Wydziału	Biologiczno-Rolniczego	Uniwersytetu	 
Rzeszowskiego.	Ukończyła	Wydział	Lekarski	Akademii	 
Medycznej	w	Warszawie.

WybrAne osiągnięciA nAUKoWe i zAWoDoWe:                                                                                                                                     

•	 Uzyskanie	tytułu	doktora	nauk	medycznych
•	 Diagnostyka	i	leczenie	chorób	tętnic	i	żył	wszystkimi	

dostępnymi	metodami
•	 Wykonywanie	w	pełnym	zakresie	operacji	tętnic	i	żył,	

zarówno	metodami	klasycznymi	jak	 
i	wewnątrznaczyniowymi

•	 Wykonywanie		zabiegów	skleroterapii	żył
•	 Bogate	doświadczenie	zawodowe		uzyskane	dzięki	prak-

tyce	w	Polsce	i	w	Europie
•	 Wieloletnia	nauka	w	różnych	oddziałach	chirurgii	ogólnej,	

a	następnie	naczyniowej		w	Polsce	i	w	Europie
•	 Udział	w	licznych	konferencjach	naukowych	polskich	i	

międzynarodowych
•	 Uzyskanie	specjalizacji	zawodowych	w	zakresie: 

-	chirurgia	ogólna 
-	chirurgia	naczyniowa 
-	angiologia

•	 Współpracownik		Wydziału	Biologiczno-Rolniczego	Uniwer-
sytetu	Rzeszowskiego

•	 Ordynator	Kliniki	Chirurgii	Naczyniowej	w	Centralnym	 
Szpitalu	Klinicznym	w	Warszawie

WybrAnA nAgroDA:

2008	-	Nagroda	Zespołowa	Naukowa	I	Stopnia	JM	Rektora	WUM		
za	publikację	pt.	“Latrogenic	aortic	coarctat”			
2016	-	Nagroda	Indywidualna	Naukowa	II	Stopnia	JM	Rektora	
Uniwersytetu	Rzeszowskiego		

WybrAnA oPiniA PAcjentA o osiągnięciAch Dr mAłgor-
zAty szosteK: 

“Pani	dr	Szostek	to	naprawdę	wspaniały,	cudowny	człowiek	i	le-
karz	z	prawdziwym	powołaniem.	Nie	spotkałam	takiego	drugie-
go	lekarza,	chociaż	byłam	już	w	niejednym	szpitalu.	Do	tej	pory	
wszyscy	są	zdziwieni,	że	przeżyłam,	zawdzięczam	to	oczywiście	
Pani	doktor	Szostek	i	jej	zespołowi.	Przeszłamu	niej	operacje 
najpierw	tętniaka	aorty	piersiowej	a	rok	później	operacje	 
tętniaka	aorty	brzusznej.	Mogę	śmiało	powiedzieć,	że	Pani	 
doktor	dokonuje	takich	cudów	na	co	dzień	a	przy	tym	jest	
zawsze	uśmiechnięta.	Bardzo	dziękuję	Pani	doktor	za	dar	życia	 
i	wszystkim	gorąco	ją	polecam.	 
Życzę	jej	wszystkiego	co	najlepsze.	R.	C.”	

Źródła:
1.	https://www.znanylekarz.pl/malgorzata-szostek/chirurg-chiru-
rg-naczyniowy/warszawa
2.	https://ranking.abczdrowie.pl/d/5291,malgorzata-szostek
3.	http://www.ur.edu.pl/wydzialy/biologiczno-rolniczy/o-wyd-
ziale/pracownicy
4.	www.ur.edu.pl/file/95307/Nagrody%20Rektora%2018.01.2016

Opracowanie	biogramu:	Tomasz	Kurlej	i	Grażyna	Róziewicz
Korekta,	redakcja	i	opracowan-
ie	graficzne	tekstu:	Grażyna	Róziewicz																																																																																																																															
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	
Grażyny	Róziewicz	
GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016																																																																												

Fot.	https://www.znanylekarz.pl/malgorzata-szostek/chirurg-chirurg-naczyniowy/warszawa

MAŁGORzATA 
SzOSTEK 
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Absolwentka	XXI	LO	z		1976	roku.	Doktor	psychologii.	Pracuje	
w	Instytucie	Stosowanych	Nauk	Społecznych	Uniwersytetu	
Warszawskiego.	Od	wielu	lat	prowadzi	prywatną	praktykę	 
psychoterapeutyczną.	

WybrAne osiągnięciA nAUKoWe i zAWoDoWe:

•	 Licencja	terapeutyczną	i	trenerską	wydaną	przez	Research	
Society	of	Process	Oriented	Psychology	w	Zurychu

•	 Nauczanie	psychologii	zorientowanej	na	proces	w	ramach	
Studium	Psychoterapii	i	Psychologii	Procesu

•	 Prowadzenie	warsztatów	szkoleniowych	i	rozwojowych	 
w	Polsce,	USA,	Austrii,	Niemczech,	Izraelu	i	we	Włoszech

•	 Udział	w	licznych	konferencjach	naukowych	w	kraju	 
i	za	granicą

PUbliKAcje KsiążKoWe:

2016	„Dlaczego	tak	trudno	jest	odejść.	Narracje	kobiet	doświ-
adczających	przemocy”.	Autorka	książki.

2013„Psychologia	Procesu.	Teoria	i	praktyka.”	Redaktorka	
(wznowione	i	zmienione	wydanie	antologii	z	2003	roku)

2008	„Deeper	into	the	Soul.	Beyond	Dementia	and	Alzheimer’s	
towards	Forgetfulness	Care”.	Współautorka	książki.

2006	„Zranione	stany	świadomości.	O	bólu,	złości	i	nieświdomym	
używaniu	siły	w	relacjach”.	Autorka	książki.

2003	„Po	drugiej	stronie	kłopotów.	Psychologia	procesu	w	teorii	 
i	praktyce”.	Redaktorka	antologii.

zAinteresoWAniA i UlUbione zAjęciA:

Człowiek,	z	jego	unikalnym	doświadczaniem	świata	i	siebie
Podróże
Sztuki	wizualne
Moda
Joga
Narty
Zabawa	z	psem

UlUbione filmy:

„Kabaret”
„Czekolada”
„Gwiezdne	wojny”-	oryginalna	trylogia

UlUbionA KsiążKA:

Antoine	de	Saint-Exupery,	„Mały	Książę”	

UlUbiony cytAt – motto życioWe:

„Dobrze	widzi	się	tylko	sercem.	Najważniejsze	jest	niewidoczne	
dla	oczu”	A.de	Saint-Exupery	„Mały	Książę”

roDzinA:

Dwie	24-letnie	córki	

człoWieK, Który ją insPirUje:

Kiedy	zapytano	o	to	jej	córki	w	podstawówce,	odpowiedziały,	
że	dla	mamy	wzorem	jest	mistrz	Yoda...	i	coś	w	tym	jest.	Ale	
poza	tym	wiele	osób:		Babcia	Maryla,	rodzice,	córki,	twórca	
psychologii	procesu	Arny	Mindell.

BOGnA SzyMKIEwIcz

	Foto:własność	prywatna
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języKi obce:

Angielski				 -	biegle	w	mowie	i	piśmie	
Rosyjski		 	 -	dobrze	w	mowie	i	piśmie
Niemiecki		 -	dobrze	w	mowie	i	piśmie
Francuski		 -	dobrze	w	mowie	i	piśmie

czAsy nAUKi W XXi lo:

najważniejsi  nauczyciele:

„Renata	Krecińska	–	Marzec	-	przede	wszystkim	dlatego,	że	
pokazywała	nam	drogę	do	odnajdywania	sensu	życia;	była	
znakomitą	polonistką,	poprzez	literaturę	pokazywała	świat	 
w	jego	przeróżnych	odsłonach.

Tadeusz	Dumała	–	nauczyciel	matematyki	i	wychowawca;	
reprezentował	jakiś	rodzaj	wewnętrznej	siły;	na	różne	sposoby	
pokazywał	nam	to,	co	nieoczywiste,	i	uczył	samodzielnego	
myślenia.”

najbardziej lubiana i ceniona koleżanka z klasy licealnej:

„Kasia	Kolendarska	–	przyjaźnimy	się	do	dziś;	jedna	z	najbardziej	
prawdziwych	wewnętrznie	osób,	jakie	znam,	pełna	ciepłej	
mądrości.”

najważniejsze wydarzenie z okresu nauki w XXi lo:

„Odejście	ze	szkoły	naszego	wychowawcy	Tadeusza	Dumały	
po	trzeciej	klasie,	niezrozumiałe	i	trudne	dla	nas.	A	potem	
sprawowanie	„wychowawstwa”	przez	samorząd	klasowy.”

„MIMO	ŻE	JESTEM	BARDZO	ZADOWOLO-
NA	Z	TEGO,	CO	ROBIę,	NIE	PRZESTAJę	SZUKAĆ.																																																																																						
I	MOIM	MARZENIEM	JEST,	BY	TAK	ZOSTAŁO.”

Wywiad z bogną szymkiewicz  - marzec 2016
Autorka: julia markiewicz

julia markiewicz: Dlaczego akurat psychologia? Co Panią na-
jbardziej fascynuje w tej dziedzinie?

bogna szymkiewicz:	Psychologia	nie	była	dla	mnie	oczy-
wistym	wyborem	„od	zawsze”.	Wcześniej	myślałam	o	chemii	
i	archeologii	–	jak	bardzo	dziwnie	by	to	nie	brzmiało,	bo	w	
końcu	dziedziny	dość	odległe.	W	czasach	licealnych,	kiedy	
próbowaliśmy	zrozumieć,	o	co	chodzi	w	życiu,	okazało	się,	że	
umiem	słuchać	innych.	Co	więcej,		że	sprawia	mi	to	satysfak-
cję.	I	chciałam	lepiej	zrozumieć,	co	się	dzieje	w	wewnętrznych	
światach	ludzi.	

na jakim profilu była Pani w liceum? Czy to właśnie szkoła  
nakierunkowała Panią na zawód dziś wykonywany?

Nie.	Byłam	w	klasie	o	profilu	matematyczno-fizycznym.	
Uczyłam	się	niemieckiego	a	maturę	zdawałam	z	angielsk-
iego.	A	na	studia	-	dodatkowo	egzamin	z	biologii.	Myślę,	że	
kiedy	zaczynałam	naukę	w	liceum,	nie	miałam	pojęcia	czego	
szukam.	

Skąd czerpie Pani inspiracje do dalszych działań?

Moja	praca	sama	w	sobie	jest	nieustającym	źródłem	inspiracji.	
Każde	spotkanie	terapeutyczne	wnosi	coś	nowego	również	dla	
mnie.	
Inspirują	mnie	podróże,	filmy,	książki,	wystawy,	a	przede	
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wszystkim	moje	córki	i	tłumy	młodych	ludzi,	które	dzięki	nim	prze-
wijają	się	przez	mój	dom.

największy sukces?

Studia	psychologiczne	nie	dały	mi	podstaw	do	pracy	prak-
tycznej.	Później	szukałam	metod	psychoterapii,	które	by	do	
mnie	przemawiały.	Wielkim	odkryciem	była	dla	mnie	psycholo-
gia	procesu	Arnolda	Mindella.	Miałam	dużo	szczęścia,	ale	też	
dużo	determinacji	i	udało	mi	się	zrobić	dyplom	w	tej	dziedzinie,	
mimo	że	w	tamtych	czasach	szkolenie	za	granicą		i	zdawanie	
egzaminów	w	Szwajcarii	wydawało	się	równie	niemożliwe	co	
podróż	na	Marsa.
Ale	największym	sukcesem	jest	dla	mnie	to,	że	się	przyjaźnię	 
z	moimi	dorosłymi	córkami.	

największa porażka?

Dużo	ich	było,	mniejszych	i	większych...	Na	przykład,	kiedy	
próbowałam	zarabiać	pieniądze,	robiąc	kanapki	w	barze	
w	Londynie,	na	oczach	tłumu	ludzi	przecięłam	sobie	palec	i	
zalałam	całą	ladę	krwią	:)	Na	egzaminie	na	studia	byłam	tak	
zdenerwowana,	że	napisałam	najgorsze	wypracowanie	 
w	swoim	życiu,	na	szczęście	poprawiłam	się	na	ustnym.	Itd,	itp…

jaką zasadą kieruje się Pani w życiu codziennym?

Być	w	zgodzie	ze	sobą.	

jakie ma Pani marzenia na przyszłość?

To	się	zmienia.	Co	kilka	lata	zadaję	sobie	pytanie	„kim	
chciałabym	być	jak	dorosnę”.	Bo	mimo	że	jestem	bardzo	zad-
owolona	z	tego,	co	robię,	nie	przestaję	szukać.	 
I	moim	marzeniem	jest,	by	tak	zostało.		

jaką radę, korzystając z własnego doświadczenia, dałaby Pani 
wszystkim licealistom, którzy jeszcze nie do końca wiedzą, co 
chcą robić w życiu?

Po	pierwsze	żeby	się	nie	martwili,	że	nie	wiedzą!	Myślę,	że	to	zu-
pełnie	naturalne.	Warto	szukać	tego,	co	Was	intryguje,	zacieka-
wia	i	dodaje	energii.	Ważne	jest,	żeby	próbować	i	sprawdzać,	
a	nie	tylko	czekać	na	to,	że	pojawi	się	nagłe	olśnienie	i	będzie-
cie		wiedzieli,	dokąd	iść.	A	przede	wszystkim,	żeby	nie	bać	się	
marzeń!

Wybrana publikacja o książce bogny szymkiewicz:     

Bogna	Szymkiewicz,		„Zranione	stany	świadomości.	O	bólu,	złoś-
ci	i	nieświadomym	używaniu	siły	w	relacjach”,		Wydawnictwo	
Psychologii	i	Kultury	ENETEIA,	Warszawa	2006.	
Źródło:	www.xorceria.pl					

  „Każdy, kto w konfrontacji z psychologią zorientowaną na 
proces drapie się w głowę z myślą “ale o co chodzi?” - pow-
inien sięgnąć po tą książkę. Ze wszystkich opracowań, z jakimi 
miałem do czynienia, w moich oczach to właśnie wyróżnia się 

od strony organizacji, klarowności i jednocześnie przystępności 
materiału.	Dzieje	się	tak	głównie	dzięki	licznym	przykładom,	 
z	dużym	wyważeniem	dozowanym	dokładnie	tam,	gdzie	są	por-
zebne	do	zilustrowania	wprowadzanych	pojęć	i	objaśnianych	
mechanizmów	zachowań.	Wartość	tego	opracowania	nie	jest	
jedynie	informacyjna.	Z	każdego	zdania	bije	osobiste	ciepło,	
które	znam	z	kontaktu	bezpośredniego	z	Autorką.		To	doskonała	
wizytówka	jej	kompetencji	i	metaumiejętności	terapeutycznych.	
Czyli	-	mówiąc	bez	używania	specjalistycznych	terminów	-	cie-
pła,	współodczuwania	i	dobrej	energii.To	się	daje	odczuć	 
z	każdym	kolejnym	słowem,	a	lekturę	odbiera	się	jak	naprawdę	
kojącą	terapię.																																																																																																	

Przybliżenie	zrozumienia	krajobrazu	bolesnych	przeżyć,	 
a	najczęściej	wręcz	zamkniętych,	wyizolowanych	i	odrębnych	
światów,	skrystalizowanych	wokół	traum	-	to	ambitny	cel	jaki	
udało	się	w	tej	książce	osiągnąć.	Zagmatwane,	skomplikowane	
relacje,	w	których	ofiara	staje	się	bezwzględnym,	terroryzującym	
wszystkich	dookoła	Katem	-	nie	kończąc	na	zemście	na	swoim	
mniej	lub	bardziej	wyimaginowanym	Prześladowcy	-	krok	po	
kroku	rozbierane	są	z	mrocznych	zasłon	oraz	mgieł,	a	ich	sens	
istnienia,	cel	oraz	funkcje	stają	się	w	końcu	jasne.	Wybrane	pro-
cesy	terapeutyczne,	spisane	krok	po	kroku,	ułatwiają	odkrycie	
w	sobie	podczas	lektury	tych	wyklętych	i	wyrzuconych	poza	
nawias	własnego	ego	aspektów	osobowości	i	ról	społecznych.	

Tezą	przewodnią,	którą	dzięki	temu	udaje	się	wykazać,	jest	
między	innymi	obecność	w	zbiorowej	nieświadomości	tych	
ról	–	zarówno	na	płaszczyźnie	mitologicznej	i	uniwersalnej,	jak	
i	zależnych	od	specyfiki	mniejszych,	lokalnych	społeczności.	
Wszyscy	je	w	jakimś	stopniu	w	sobie	mamy,	jak	maski	w	garde-
robie.	Czy	je	zakładamy,	jak,	po	co	i	dlaczego	-	to	już	inna	
kwestia.
Dzięki	klarownie	wyłożonej	terminologii	i	pojęciom	psychologii	
pracy	z	procesem,	udaje	się	spowolnić	te	zjawiska	-	zazwyczaj	
szybsze,	niż	mrugnięcie	wewnętrznego	oka	naszego	umysłu.	
Trening	cierpliwości	i	rozwijania	umiejętności	współodczuwania	
dokonuje	cudu	transformacji	mrocznych	testów	skojarzenio-
wych	Rorschacha	w	nas	samych.	Obrazy	naszych	dom-
niemanych	prześladowców	zmieniają	się	w	same	archetypy	ról,	
które	spełniały	w	naszym	życiu	jakąś	potrzebną	funkcję.	 
To my sami wzięliśmy udział w przedstawieniu, grze czy transak-
cji psychicznej, na której mocy w ogóle mogły się zadziać 
bolesne wydarzenia, które potem w sobie nosimy i oskarżamy 
wszystkich dookoła, zamiast	skonfrontować	się	z	własnym,	zam-
kniętym	wewnątrz	bólem.	W	tym	procesie	chowania	głowy	w	
piasek	-	chronimy	się	przed	podjęciem	odpowiedzialności	 
za	swoje	nieświadome	działania.	

Ból	jednak	obraca	się	w	przemoc	w	niezwykle	nieraz	przewrot-
ny	i	niezauważalny	dla	nas	samych	proces.	Wraz	z	naszymi	
społecznymi	rolami	bowiem	mamy	określone	rangi	i	przywileje,	
z	których	płynie	siła	psychicznego	oddziaływania.	Jeśli	nie	
jesteśmy	jej	świadomi,	możemy	w	bardzo	szybki	i	niezauważal-
ny	dla	siebie	sposób	zacząć	zachowywać	się	w	sposób,	który	
nieuchronnie	dla	drugiej	osoby	staje	się	wyrazem	agresji,	ranią-
cym	komunikatem	czy	nadużyciem	władzy,	wywołującym	bunt,	
przerażenie	lub	wręcz	(domniemany)	kontratak.	Nie	chronią	



WARSZAWA 2016

GALERIA VIPÓW KOŁŁĄTAJA48

przed	tym	najlepsze	nawet	techniki	kontroli	i	transformacji	
emocji,	słów	czy	gestów	-	czasem	przewrotnie	one	też	dokłada-
ją	się	do	siły	oddziaływania	roli	nieświadomego	agresora.	 
Celowo rozdzielam tutaj “rolę agresora” od kolokwialnego 
“my”- bo to rozdzielenie jest kluczowe w procesie uświadamia-
nia, a później integracji, transformacji i ostatecznego uzdrowie-
nia toksycznych relacji.                                                                                          

Dzięki	“wyjściu	z	roli”	i	“stanięciu	obok”,	a	następnie	odwróceniu	
ról	można	się	otworzyć	na	uświadomienie	i	współodczuwan-
ie,		a	w	efekcie	realne	zrozumienie,	zamiast	intelektualnego	
teoretyzowania	i	naiwnego	marginalizowania	problemów,	bądź	
skłaniania		do	“dobrodusznego	doradzania”.	Jest	to	wyraźnie	
podkreślone	i	książka	ta	bardzo	starannie	sprowadza	czytel-
ników	do	swojego	wnętrza,		w	dół	z	utwardzonej	intelektualiz-
mami	“puszki	mózgowej”.	

Mnie samemu lektura tej książki przyniosła doświadczenie 
oczyszczającego katharsis. To nie jest oczywiście terapia sama 
w sobie - raczej bilet i zaproszenie do niej.	Takiej	głębokiej	po-
dróży	-	w	dół	norki	króliczej	do	Krainy	Czarów,	gdzie	tyranem	jest	
ktoś,	kto	wydawał	się	reprezentować	jakości	miłości	 
a	ktoś,	kto	dosłownie	dłubie	się	mrokach	okazuje	się	być	czysty	
wewnętrznie	-	mogę	tylko	życzyć	wszystkim,	którzy	zdecydują	się	
poświęcić	wieczór	na	zapadnięcie	się	głęboko	w	siebie,	mając	
“Zranione	stany	świadomości”	w	rękach.		 
W szczególności polecam ją tym, którym wydaje się, że już 
tylko “LSD Psychotherapy” może im pomóc.	Wszyscy	adepci	
astrologii,		czy	innych	form	dywinacji	również	niezmiernie	skorzys-
tają	z	tej	wiedzy,	bo	pomoże	im	ona	uporządkować	i	spojrzeć	
na	nowo	na	chaotyczny	krajobraz	różnorodnych	teorii	i	szkół.	
Taka	delikatność	i	troska	w	potraktowaniu	materiału	psycholog-
icznego	komunikacyjnego	jest	również	w	materiałach	o	NVC 
czyli	“Porozumieniu bez przemocy”.	Książka	Bogny	Szymkiewicz	
również	bardzo	pomaga	w	zrozumieniu	roli,	pochodzenia	i	funk-
cji	tej	formy	komunikacji.”

Źródła:
1.	http://www.bogna.eu/
2.	Zdjęcia	–	archiwum	prywatne	Bogny	Szymkiewicz
3.	Wywiad	autorski	Julii	Markiewicz	z	Bogną	Szymkiewicz	–	
marzec	2016
4.	www.xorceria.pl		

Opracowanie	biogramu	i	wywiad:	Julia	Markiewicz
Wybór	recenzji	o	książce	Bogny	Szymkiewicz,	korekta,	redakcja	 
i	opracowanie	graficzne	tekstu:	Grażyna	Róziewicz																																																						
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	
Grażyny	Róziewicz	
GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO	z	1980	roku.	Profesor	nauk	teologicznych.	
Polski	duchowny	katolicki.	Dziekan	Wydziału	Teologicznego	
Uniwersytetu	Kardynała	Stefana	Wyszyńskiego	w	Warszawie.	
Specjalizuje	się	w	katechetyce	i	teologii	pastoralnej.		Ukończył	
Papieski	Wydział	Teologiczny	w	Warszawie.

WybrAne osiągnięciA nAUKoWe i zAWoDoWe:

•	 Rozwinięcie	teorii	korelacji	nauczania	religii	z	edukacją	
szkolną

•	 Uczestnictwo	w	roku	2001	oraz	kierowanie	w	roku	2010	pro-
jektami	stworzenia	Podstawy	programowej	katechezy	wraz																																		
ze	stworzeniem	w	roku	2001	Biura	Programowania	Kat-
echezy	przy	Konferencji		Episkopatu	Polski

•	 Profesor		Uniwersytetu	Kardynała	Stefana	Wyszyńskiego	 
w	Warszawie	i	Papieskiego	Wydziału	Teologicznego

•	 Dziekan	Wydziału	Teologicznego	UKSW
•	 Kierownik	Katedry	Liturgiki	Pastoralnej	w	Instytucie	Liturgiki	 

i	Homiletyki	UKSW
•	 Kierownik	Katedry	Katechetyki	Fundamentalnej	i	Historii	

Katechezy	UKSW
•	 Kierownik	Studiów	Doktoranckich	na	Wydziale	Teologicz-

nym	UKSW
•	 Wykładowca	Wyższego	Metropolitalnego	Seminari-

um	Duchownego	w	Warszawie	i	Wyższego	Seminarium	
Duchownego	Diecezji			Warszawsko	-		Praskiej

•	 Koordynator	Biura	Programowania	Katechezy	przy	Komisji	
Wychowania	Katolickiego	Konferencji	Episkopatu	Polski	

•	 Konsultor	Komisji	Wychowania	Katolickiego	KEP
•	 Przewodniczący	Zespołu	Komisji	Wychowania	KEP	ds.Eg-

zaminu	Maturalnego	z	Religii
•	 Przewodniczący	Zespołu	Komisji	Wychowania	Katolickiego	

KEP	ds.	Nowelizacji	Programów	Katechetycznych
•	 Konsultor	Rady	Naukowej	KEP
•	 Wiceprezes	Warszawskiego	Towarzystwa	Teologicznego
•	 Przewodniczący	Komitetu	Głównego	Olimpiady	Teologii	

Katolickiej	
 

WybrAne PUbliKAcje:

Autor	licznych	publikacji	książkowych	i	ponad	100	artykułów.

„Idźcie	na	cały	świat:	podręcznik	do	nauki	religii	dla	klasy	VIII	
szkoły	podstawowej,	1998			

„Nauczanie	religii	w	publicznym	liceum	ogólnokształcącym	
wobec	założeń	programowych	polskiej	szkoły”,	1998

„Słowo	blisko	ciebie:	podręcznik	do	nauki	religii	dla	I	klasy	gim-
nazjum”,	1999

„Tak	niech	świeci	wasze	światło:	poradnik	dla	nauczyciela	religii	
w	III	klasie	gimnazjum”,	2001

„Religia	w	dialogu	z	edukacją:	studium	na	temat	korelacji	
nauczania	religii	katolickiej	z	polską	edukacją	szkolną”	2004

„Dom	na	skale:	podręcznik	do	nauki	religii	dla	klasy	II	gimnaz-
jum”,	2005

„Tak	niech	świeci	wasze	światło:	podręcznik	do	nauki	religii	dla	
III	klasy	gimnazjum”,	2006

„Twoje	Słowo	światłem	na	mojej	drodze:	podręcznik	do	naucza-
nia	religii	w	I	klasie	gimnazjum”	2012

„Twoje	Słowo	światłem	na	mojej	drodze:	poradnik	metodyczny	
do	nauczania	religii	w	I	klasie	gimnazjum”	2012

„Ty	ścieżkę	życia	mi	ukażesz:	podręcznik	do	nauki	religii	dla	II	
klasy		gimnazjum”	2013

„Ty	ścieżkę	życia	mi	ukażesz:	poradnik	metodyczny	do	naucza-
nia	religii	w	II	klasie		gimnazjum”	2013

„Wy	jesteście	światłem	świata:		podręcznik	do	nauczania	religii	
w	klasie	III		gimnazjum”	2014

PIOTR TOMASIK

	Foto.	Własność	Piotra	Tomasika
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„Wy	jesteście	światłem	świata:		poradnik	metodyczny	do	
nauczania	religii	w	III	klasie	gimnazjum”	2014

KsiążKi nAUKoWe reDAgoWAne:

„W	trosce	o	dobre	podręczniki.	Vademecum	dla	autorów	 
i	recenzentów	podręczników	katechetycznych”,		2003

„Rodzina	–	szkoła	–	Kościół.	Korelacja	i	dialog”,	2003

„Abyśmy	podtrzymywali	nadzieję.	Księga	jubileuszowa	ku	czci	
ks.	prof.	Romana	Murawskiego	SDB”,		2005

WybrAne nAgroDy i oDznAczeniA:

Medal	Komisji	Edukacji	Narodowej	Srebrny	Medal	 
za	Długoletnią	Służbę

języKi obce:

Angielski
Rosyjski
Włoski
                                                                      
zAinteresoWAniA i UlUbione zAjęciA:

Chodzenie	po	górach
Rzym
Muzyka	klasyczna,	zwłaszcza	Chopin
Duszpasterstwo
Katechetyka

UlUbionA literAtUrA:

Literatura	piękna,	zwłaszcza	powieści	historyczne

UlUbieni AUtorzy:

Mickiewicz,	Słowacki,	Sienkiewicz	,Tolkien,	Raspail,	 
ks.	Twardowski,	Wencel	

Źródła:
1.	https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Tomasik_(duchowny)
2.	http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?r-
type=opis&objectId=88632&lang=pl
3.	http://teologia.uksw.edu.pl/node/673
4.	Ankieta	przeprowadzona	przez	Grażynę	Róziewicz	w	ramach	
Projektu	GVK	2016

Opracowanie	biogramu:	Grażyna	Róziewicz	i	Olga	Przychocka																																																																																																																																							
Korekta,	redakcja	i	opracowan-
ie	graficzne	tekstu:	Grażyna	Róziewicz																																																																																																																																
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent		XXI	LO	z	1977	roku.	Profesor	fizyki	w	Instytucie	 
Fizyki	Polskiej	Akademii	Nauk.
 
WybrAne osiągnięciA nAUKoWe:

•	 Profesor	fizyki	w	Instytucie	Fizyki	Polskiej	Akademii	Nauk	
na	Oddziale	Fizyki	Magnetyzmu	w	Zespole	Heterostruktur	
Magnetycznych

•	 2016		„Modern	trends	in	physics	reasearch”	-	prowadzenie		
seminariów	na		Wydziale	Fizyki	Uniwersytetu	im.	Adama	
Mickiewicz	w	Poznaniu		

WybrAne PUbliKAcje:

„Magnetic	phases	in	Pt/Co/Pt	films	induced	by	single	and	mul-
tiple	femtosecond	laser	pulses”:	J.	Kisielewski,	Z.	Kurant,	I.Sveklo,	
M.	Tekielak,	A.	Wawro,	A.	Maziewiski

„Polarized	neutron	reflectivity	and	X-ray	scattering	measure-
ments	as	tools	to	study	properties	of	Pt/Co/Pt	ultrathin	layers	
irradiated	by	femtosecond	laser	pulses”:	W.	Szuszkiewicz,	F.	Ott,	
J.	Kisielewski,	I.	Sveklo,	E.	Dynowska,	R.	Minikayev,	Z.	Kurant,	R.	
Kuna,M.	Jakubowski,	A.	Wawro,	R.	Sobierajski,	A.	Maziewski

„Structural	investigation	of	ultrathin	Pt/Co/Pt	trilayer	films	under	
EUV	irradiation”:	E.	Dynowska,	J.B.	Pelka,	D.	Klinger,	R.	Minikayev,	
A.	Bartnik,	P.	Dluzewski,	M.	Jakubowski,	M.	Klepka,	A.	Pietruczik,	
O.H.	Seeck,	R.	Sobierajski,	I.	Sveklo,	A.	Wawro,	A.	Maziewski
„Żonglowanie	atomami”,	Wiedza	i	Życie	,	9/1999

Źródła:
1.http://www.ifpan.edu.pl/sdvs/pl/on3.4.html
2.	http://www.fizyka.amu.edu.pl/dla-pracownika/con-
tent-wf-pracownika/295255-seminaria-modern-trends-in-phys-
ics-research-prof.-andrzej-wawro
3.	http://archiwum.wiz.pl/1999/99092500.asp
4.	Zdjęcie:	www.edulandia.pl

Opracowanie	biogramu,	korekta,	redakcja	i	opracowanie	 
graficzne	tekstu:	Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016

AnDRzEJ 
wAwRO

Fot.www.edulandia.pl	
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Absolwent	XXI	LO	z	1956	roku.	Polski	biolog	i	genetyk.	Były	rektor	
Uniwersytetu	Warszawskiego.	Pracownik	Instytutu	Biochemii	 
i	Biofizyki	Polskiej	Akademii	Nauk.	Członek	Towarzystwa	 
Naukowego	Warszawskiego	i	Polskiej	Akademii	Nauk.		

WybrAne osiągnięciA nAUKoWe i zAWoDoWe: 
 
•	 1961	-	ukończenie	studiów	na	Wydziale	Biologii	i	Nauk	 

o	Ziemi	Uniwersytetu	Warszawskiego
•	 1965	-	uzyskanie	stopnia	doktora	nauk	biologicznych	 

w	zakresie	biologii,	specjalność:	mikrobiologia
•	 Wprowadzenie	w	Polsce			w	latach	70-tych	XX	wieku	

metod	inżynierii	genetycznej
•	 1974	-	uzyskanie	stopnia	doktora	habilitowanego		nauk	 

biologicznych	w	zakresie	biologii,	specjalność:	 
mikrobiologia

•	 Staże	naukowe	w	Wielkiej	Brytanii	(John	Innes	Institute),	USA	
(Massachussets	Institute	of	Technology,	MIT)	 
i	Francji	(Paris	XI)

•	 Uzyskanie	tytułu	naukowego	profesora	nauk	biologicznych
•	 1982	-	objęcie	stanowiska	profesora	nadzwyczajnego
•	 1989	-	objęcie	stanowiska	profesora	zwyczajnego
•	 Funkcje	sprawowane	na	Uniwersytecie	Warszawskim: 

-	Dyrektor	Instytutu	Genetyki	 
i	Biotechnologii	UW 
-	Wicedyrektor	Instytutu	Botaniki	UW 
-	Prorektor	UW 
-	Rektor	UW	-	przez	dwie	kolejne	kadencje

•	 2010	–	powołanie	w	skład	Rady	Programowej	Polskiego	
Radia	z	rekomendacji	klubu	parlamentarnego	PO

•	 Wieloletnia	organizacja			wykładów	publicznych	 
w	Audytorium	Starej	Biblioteki	Uniwersytetu	Warszawskie-
go.	Jego	gośćmi	byli	min.	Dalaj	Lama,	Zbigniew	Brzeziński,	
Wacław	Havel

•	 Pełnienie	funkcji	profesora	zwyczajnego	w	Instytucie	 
Biochemii	i	Biofizyki	Polskiej	Akademii	Nauk

•	 Pełnienie	funkcji	Dyrektora	Centrum	Nowych	
Technologii	Uniwersytetu	Warszawskiego																																																																																																																																				
                                             

WybrAne oDznAczeniA:

•	 2002	-	odznaczony	brazylijskim	Krzyżem	Komandorskim	
Orderu	Krzyża	Południa

•	 2005	-	odznaczony	Krzyżem	Komandorskim	Orderu	
Odrodzenia	Polski	Odznaczony	tytułem	 
„Doctor	honoris	causa”	uniwersytetów: 
-	w	Sofii	-	Bułgaria	 
-	w	Ivanofrankiwsku	-	Ukraina 
-	w	Arequipie	-	Peru 
-	w	Podgoricy-	Montenegro

PUbliKAcje:

Ponad	100	publikacji	z	genetyki	i	biologii	molekularnej	w	
prestiżowych	czasopismach	naukowych	m.in.	w	„Nature”	
Kilka	podręczników	akademickich

WybrAne osiągnięciA sPortoWe:

W	czasach	studenckich	grał	w	siatkówkę	w	reprezentacji	UW
 

fot.:	http://www.uw.edu.pl/uniwersytet/historia/poczet-rektorow/piotr-weglenski/

PIOTR węGLEńSKI 
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języKi obce:

Angielski
Rosyjski

UlUbiony AUtor:

Michał	Bułhakow

UlUbione filmy:

„Ojciec	chrzestny”
„Mamma	mia!”

zAinteresoWAniA i UlUbione zAjęciA:

Czytanie	książek
Gra	w	tenisa
Zwiedzanie	wystaw	malarskich

czAsy nAUKi W XXi lo:

najważniejsi nauczyciele: 

„	Pani	Kaczyńska	–	nauczycielka	biologii	i	Pan	Leon	Ostrowski,	
zwany	przez	nas	„krwawym	Leonem”.	Oboje	byli	bardzo	 
wymagający,	ale	niezwykle	sprawiedliwi	i	przyjaźnie	nastawieni	
do	uczniów.”

najbardziej ceniony kolega z klasy: 
   
„Bohdan	Ofierski,	bliski	przyjaciel,	partner	wielu	dyskusji	 
i	towarzysz	wypraw	kajakowych	i	górskich.”

najważniejsze wydarzenie z czasów nauki 
w XXi lo:    

„Kilka	meczów	siatkówki	wygranych	przez	reprezentację	liceum,	
której	byłem	kapitanem.”

“Źle się Dzieje, gDy Do nAUKi mieszA się religiA i PolityKA”     
WyWiAD z Prof. Piotrem WęgleńsKim - frAgmenty

Autor: michał fal
Źródło:	http://natemat.pl/59287,60-rocznica-odkrycia-struktury-dna

„W	sześćdziesiątą	rocznicę	opisania	struktury	DNA	o	genetyce	
rozmawiamy	z	prof.	Piotrem	Węgleńskim	

–	Idę	o	zakład,	że	gdyby	w	Polsce	zrobić	ankietę	z	pytaniem	
“Czy	na	śniadanie	jadł	pan	dzisiaj	geny?”,	to	odpowiedź	
byłaby:	“Nigdy,	skąd!	Do	ust	bym	nie	wziął”	–	mówi	prof.	Piotr	
Węgleński	w	wywiadzie	z	okazji	60.	rocznicy	odkrycia	struktury	
DNA	[…]przez	Jamesa	Watsona	i	Francisa	Cricka.	

michał fal: Panie profesorze, media na całym świecie 25 
kwietnia wspominając o rocznicy opisania struktury Dna pisały 
o “podwójnej helisie, która zmieniła świat”. jakie znaczenie dla 

nauki i świata miało odkrycie jamesa Watsona i Francisa Cricka 
z 1953 roku? 

Prof. Piotr Węgleński:	Odkrycie	Watsona	i	Cricka	było	swoistym	
kamieniem	węgielnym	pod	wszystkie	późniejsze	dokonania	
genetyki.	To	na	nim	zbudowaliśmy	naszą	wiedzę	o	tym,	że	 
materiał	dziedziczny	jest	zbudowany	właśnie	z	DNA,	to	dzięki	
niemu	wiemy	coraz	więcej		na	temat	tego,	jak	DNA	się	powiela,	
jak	funkcjonuje,	jak	determinuje	wszystkie	nasze	cechy.	Sukces	
Watsona	i	Cricka	legł	też	u	podstaw	wielu	praktycznych	zasto-
sowań	współczesnej	genetyki:	od	medycyny,	przez	kryminal-
istykę,	po	genealogię	i	biotechnologię.

mówi pan o praktycznych zastosowaniach, które przynoszą 
ludzkości korzyści, ale wiele osób zwraca uwagę, że rozwój  
genetyki niesie wiele zagrożeń i wątpliwości,  
chociażby etycznych.

To	prawda,	wątpliwości	pojawiały	się	od	początku.	Sam	byłem	
uczestnikiem	konferencji	w	Asilomar	w	1974	roku,	na	której	 
to	omawiano	kwestię	zagrożeń	wynikających	z	inżynierii	 
genetycznej.	

Skąd wziął się pomysł, że mogą być jakieś zagrożenia? 

Stąd,	że	pół	roku	wcześniej	Paul	Berg	i	grupa	uczonych	z	Kalifor-
nii	dokonała	pionierskiego	doświadczenia,	w	którym	połączyła	
DNA	wirusa	wywołującego	nowotwory	u	małp	z	DNA	bakterii	
Escherichia	coli,	czyli	pałeczki	okrężnicy,	którą	każdy	z	nas	ma	
w	przewodzie	pokarmowym.	Wtedy	wydało	się	możliwym,	że	 
w	laboratoriach	będzie	można	spowodować,	że	rak	stanie	 
się	choroba	zakaźną.	

Co więc postanowiono zrobić?

Ogłoszono	półroczne	moratorium	na	doświadczenia	z	ma-
nipulacjami	DNA	i	zorganizowano	konferencję	w	Asilomar	
gdzie,	w	gronie	ok.	150	genetyków	i	pewnie	z	500	dziennikarzy,	
zastanawialiśmy	się,	co	złego	i	co	dobrego	można	osiągnąć	
poprzez	tego	typu	badania.	
Watson,	jeden	z	odkrywców	DNA,	który	był	wówczas	doradcą	
rządu	Stanów	Zjednoczonych	ds.	broni	bakteriologicznej,	pow-
iedział	wtedy	coś	takiego:“Gdybym	mógł	wam	powiedzieć,	 
co	my	mamy	w	naszych	magazynach,	to	byście	się	zupełnie	
nie	przejmowali	potencjalnymi	groźbami	wynikającymi	z	manip-
ulacji	genetycznej.	W	składach	jest	tyle	rozmaitych	świństw,	 
że	każdego	z	nas	na	tej	planecie	można	zabić	na	osiem	
różnych	sposobów,	a	Rosjanie	prawdopodobnie	mają	kilka	 
razy	tyle	co	my”	(śmiech).

Czy ten argument was przekonał?

Na	konferencji	omawiano	najrozmaitsze	scenariusze	zagrożeń	
i	ostatecznie	doszliśmy	wtedy	do	wniosku,	że	potencjalne	korzyś-
ci	przewyższają	potencjalne	ryzyka	i	że	należy	iść	dalej	
z	tymi	nowymi	technologiami,	tyle	że	z	zachowaniem	ostrożnoś-
ci.	Ustalono,	że	doświadczenia	powinny	być	tak	przeprow-
adzone,	żeby	najbardziej	niebezpieczny	element	 
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doświadczenia...nie	uciekł	z	laboratorium	(śmiech).	
Od	tego	czasu	minęło	już	prawie	40	lat,	a	nie	było	nigdy	ani	
jednego	przypadku,	żeby	coś	złego	wynikło	z	manipulacji	gene-
tycznych,	natomiast	wynikło	bardzo	dużo	dobrego.

ale chyba obaw związanych z manipulacją genami jest ciągle 
dużo. Weźmy chociażby Gmo.
ten strach jest głęboki, a dodatkowo podsycają go niekompe-
tentni naukowcy, fanatycy, organizacje takie jak Greenpeace, 
które bardzo często mają szlachetne cele, ale akurat  
w przypadku Gmo przesadzają. te obawy są zupełnie nieuzas-
adnione, a lista korzyści, które już dziś mają jak najbardziej rzec-
zywisty wymiar, jest bardzo długa: weźmy pod uwagę choćby 
ogromną masę leków i szczepionek... 

Cukrzycy	nie	protestują	przecież,	że	dostają	insulinę	GMO.	To	
jest	ludzka	insulina,	a	poprzednio	otrzymywali	świńską,	na	którą	
niektórzy	reagowali	źle.	Dziś	bardzo	dużo	leków	jest	opartych	 
na	tych	technologiach.	Natomiast	rośliny	GMO	napotykają	
duży	opór.

Skąd się bierze ten strach? 

Myślę,	że	już	sama	nazwa	–	„żywność	genetycznie	modyfikowa-
na”	–	jest	niefortunna,	a	co	więcej	nieścisła.	Tej	żywności	nikt	
nie	modyfikuje	genetycznie.	Modyfikowane	są	tylko	rośliny,	
z	których	się	otrzymuje	żywność	i	paszę.	Gdybyśmy	mieli	 
w	sklepie	napis	„żywność	chemicznie	modyfikowana”,	też	
byśmy	jej	nie	lubili.	
Strach	wynika	przede	wszystkim	z	niewiedzy,	z	tego,	że	ludzie	nie	
wiedzą,	na	czym	owe	manipulacje	polegają.	Do	tego	docho-
dzą	księżycowe	pomysły,	że	jeżeli	zjemy	taką	zmodyfikowaną	
roślinę,	a	nawet	mięso	z	kurczaka,	który	był	karmiony	taką	
rośliną,	to	jakiś	gen	“przeskoczy”	do	nas	tak,	że	i	my	zostaniemy	
“zmienieni”.	Zawsze	mówię,	że	od	tysięcy	lat	jemy	wołowinę	
i	nie	urosły	nam	rogi,	a	przynajmniej	nie	z	tego	powodu,	
że	ją	jemy	(śmiech).

ale wielu naukowców twierdzi, że Gmo może 
być zagrożeniem?

Nie	ma	takich	naukowców!	Są	to	pseudonaukowcy,	co	więcej	
jest	ich	niewielu	[…].	
Tymczasem	trzeba	pamiętać,	że	dzięki	manipulacjom	 
genetycznym	doprowadziliśmy	do	tego,	że	mamy	tak	 
fantastyczne	odmiany	roślin,	jak	np.	pszenica	meksykanka,	
którą	wynalazł	Norman	Borlaug.	Za	jej	odkrycie	dostał	Pokojową	
Nagrodę	Nobla,	bo	z	jej	pomocą	udało	się	w	Indiach	przeprow-
adzić	“Zieloną	Rewolucję”,	która	zapobiegła	klęskom	głodu	 
w	tym	ogromnym	kraju.	Żeby	wykarmić	osiem	miliardów	ludzi	 
na	świecie	musimy	posługiwać	się	nowymi	technologiami.	
Niestety	często	przypominanie	o	tym	jest	jak	rzucanie	 
grochem	o	ścianę.

Zostawmy teraz Gmo. W jakich jeszcze obszarach życia odkry-
cie Dna dało konkretne rezultaty?

Głównie	w	medycynie.	W	2003	opisano	ludzki	genom,	a	teraz	
już	od	dziesięciu	lat	w	tysiącach	laboratoriów	badamy,	które	
geny	za	co	odpowiadają.	Staramy	się	przede	wszystkim	
zidentyfikować	geny	odpowiedzialne	za	ludzkie	choroby.	
Wydaje	się,	że	największe	znaczenie	będą	miały	badania	DNA	
w	związku	z	nowotworami.	Wiemy	coraz	więcej	o	tym,	mutacje	
których	genów	powodują	choroby	nowotworowe.	Jest	już	pew-
na	liczba	tzw.	szczepionek	nowotworowych,	które	powodują,	
że	pewne	geny	są	wyciszane	albo	“naprawiane”.	
W	przyszłości	genetyka	będzie	bardzo	skutecznym	narzędziem	
w	walce	z	rakiem.	Każdy	z	nas	będzie	mógł	poznać	zestaw	
swoich	genów,	pełną	sekwencję	trzech	miliardów	nukleotydów	
w	swoim	DNA.	Na	podstawie	tej	informacji	lekarz	będzie	
w	stanie	określić,	gdzie	są	nasze	słabe	punkty,	czy	odzied-
ziczyliśmy	jakąś	chorobę	genetyczną	i	na	co	powinniśmy	
zwracać	uwagę	w	naszej	diecie.[…]

a jak wyglądają, w świetle stanu dzisiejszej wiedzy naukowej na 
ten temat, takie pomysły, które po raz pierwszy wyobraźnią ludzi 
zawładnęły w czasie pokazywania filmu „Park jurajski”? 
nie dalej jak miesiąc temu czytałem, że naukowcy w Poznaniu 
postanowili zająć się przywróceniem do życia tura, gatunku 
który wyginął. Czy tego typu działania to tylko science fiction?

“Park	Jurajski”	to	jest	science	fiction,	bo	ten	limit,	kiedy	
“kawałki”	DNA	można	odzyskać	i	ustalić	sekwencje,	to	jest	
właśnie	kilkaset	tysięcy	lat.	Przypomnijmy,	że	dinozaury	wyginęły	
65	mln	lat	temu.	Natomiast	w	przypadku	takich	stworzeń	jak	
mamut,	tur,	które	wyginęły	stosunkowo	niedawno	i	których	
szczątki	są	często	świetnie	zachowane,	można	odtworzyć	 
całe	DNA.	
Teoretycznie	możnaby	więc	zabawić	się	w	taką	inżynierię	gene-
tyczną,	że	wprowadzamy	do	komórki	jajowej	żyjącego	obecnie	
stworzenia	blisko	spokrewnionego	z	turem	informację	
genetyczną	sprzed	tysięcy	lat.	Nie	wiem	jednak	czy	warto	
wkładać	duże	pieniądze	w	to,	żeby	odtworzyć	jakiś	gatunek.
Chciałbym teraz zapytać o zarzuty, jakie genetyce stawia 
religia. Pojawiają się głosy, że genetyka jest jakiegoś rodzaju 
ingerencją w prawa natury, w dzieło boskiego stworzenia. jak 
Pan się zapatruje na te kwestie?

Jestem	przeciwny,	żeby	z	nauką	wiązać	wiarę	i	politykę.	Wydaje	
mi	się,	że	to	bardzo	źle	wpływa	na	naukę.	Nie	oznacza	to,	że	
naukowców	nie	obowiązuje	etyka	–	oczywiście	mają	oni	swój	
kodeks	etyczny,	niezwiązany	religią.
Poza	tym	przypominam	sobie	moją	rozmowę	z	rabinem,	 
o	którym	mówiłem	wcześniej.	Zapytałem	go,	czy	klonowanie	
owieczki	Dolly	jest	w	jakimś	sensie	sprzeczne	z	jego	przekona-
niami	religijnymi?	On	powiedział	coś,	co	bardzo	bym	zalecał	
także	naszym	księżom:	“Jeśli	Bóg	dał	człowiekowi	możliwość	
klonowania,	to	wiedział,	co	robi	i	to	się	na	pewno	nie	odbywa	
poza	jego	wolą”.	To	było	podejście	wierzącego	człowieka,	
wierzącego	w	istnienie	Boga.	Mam	więc	nadzieję,	że	za	jakiś	
czas	Kościół	wycofa	się	z	tak	sztywnego	stanowiska	wobec	
niektórych	spraw	naukowych.
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na koniec chciałbym zapytać, jak powinniśmy świętować kwi-
etniową rocznicę opisania struktury Dna?

Myślę,	że	przy	każdej	takiej	okazji	warto	powtarzać,	że	zdobycze	
naukowe	wbrew	opiniom	wielu	osób,	dobrze	służą	ludzkości.	
Warto	też	edukować	ludzi,	aby	nie	żywili	nieuzasadnionych	
obaw	wobec	nauki.	To	nie	jest	tak,	że	tylko	Polacy	mają	niską	
świadomość	pewnych	spraw:	68	proc.	Irlandczyków	stwierdziło,	
że	geny	mają	wyłącznie	rośliny	genetycznie	modyfikowane,	
tymczasem	normalne	rośliny	żadnych	genów	nie	mają.
Idę	o	zakład,	że	gdyby	w	Polsce	zrobić	ankietę	z	pytaniem	 
“Czy	na	śniadanie	jadł	pan	dzisiaj	geny?”,	to	odpowiedź	
byłaby:	“Nigdy,	skąd!	Do	ust	bym	nie	wziął”	(śmiech).	Ludzie	
nie	kojarzą,	że	w	kromce	chleba	mają	wszystkie	geny	żyta	czy	
pszenicy,	a	w	szyneczce	mają	wszystkie	geny	świni	podane	tak,	
że	z	tych	genów	można	by	całą	świnię	odtworzyć.	Wielu	geny	
kojarzą	się	z	czymś	“niedobrym”.	Wydaje	mi	się,	że	gdyby	ludzie	
więcej	wiedzieli[…],	to	by	było	dużo	sympatyczniej.”

Źródła:	
1.	pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Węgleński
2.	http://www.uw.edu.pl/uniwersytet/historia/poczet-rektorow/
piotr-weglenski/
3.	http://natemat.pl/59287,60-rocznica-odkrycia-struktury-dna
4.	http://biotechnologia.pl/archiwum/zaburzamy-bioroznorod-
nosc-od-tysiecy-lat-wywiad-z-prof-piotrem-weglenskim,1540
5.	http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?r-
type=opis&objectId=26134&lang=pl
6.	Projekt	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	–	ankieta	Grażyny	Rózie-
wicz,	wrzesień	2016

Opracowanie	biogramu:	Martyna	Sadowy	i	Grażyna	Róziewicz
Ankieta,	korekta,	redakcja,	wybór	fragmentów	wywiadu	 
i	opracowanie	graficzne	tekstu:	Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 
Grażyny	Róziewicz		GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO	z	1955	roku.	Profesor	ekonomii.	Nauczyciel	
akademicki.	Członek	Rady	Polityki	Pieniężnej	przy	Prezydencie	
RP.	Założyciel	i	Prezes	Centrum	im.	Adama	Smitha		–	polskiego	
“think	tank”	promującego	idee	wolnego	rynku.	Ukończył	studia	
na	Wydziale	Handlu	Zagranicznego	Szkoły	Głównej	Planowania	
i	Statystyki.		Specjalizował	się	w	komparatystyce	systemowej,	
makroekonomii	oraz	międzynarodowych	stosunkach	 
gospodarczych.	

WybrAne osiągnięciA zAWoDoWe i nAUKoWe:

•	 1971-	uzyskanie	tytułu	doktora		na	Wydziale	Prawa	i	Admin-
istracji	Uniwersytetu	Warszawskiego 

•	 1971	-	1973	-		Kierownik	Zakładu	Polityki	Gospodarczej	 
Centrum	Informacji	Naukowej,	Technicznej	i	Ekonomicznej 

•	 1978	-	habilitacja		w	zakresie	międzynarodowej	ekonomii	
politycznej 

•	 Współpraca	z	Polskim	Instytutem	 
Spraw	Międzynarodowych 

•	 Współpraca	z	Polską	Akademią	Nauk 

•	 Współpraca	z	Instytutem	Pracy	 
i	Spraw	Socjalnych 

•	 Prowadzenie	wykładów	na	Katolickim	Uniwersytecie	 
Lubelskim 

•	 1990	-	założenie	Centrum	im.	Adama	Smitha 

•	 1990	–	1995	-	Prezes	Centrum	im.	Adama	Smitha 

•	 Dyrektor	Wykonawczy	Europejskiego	Banku	Odbudowy	i	
Rozwoju 

•	 1994	–	2003					-	profesor	i	kierownik	Katedry	Ekonomii	na	Eu-
ropejskim	Uniwersytecie	Viadrina	we	Frankfurcie		nad	Odrą 

•	 Dziekan	i	profesor	Wydziału	Ekonomii	Wyższej	Szkoły	 
Informatyki	w	Łodzi 

•	 Profesor	Wyższej	Szkoły	Informatyki	i	Zarządzania	 
w	Rzeszowie 

•	 Wykładowca	w	Wyższej	Szkole	Europejskiej	im.	Ks.	Józefa	
Tischnera	w	Krakowie																																																																																																			

WybrAne osiągnięciA W DziAłAlności  
Politycznej: 

•	 Doradca	Ekonomiczny	NSZZ	„Solidarność”
•	 Doradca	Prezydenta	RP	Lecha	Wałęsy
•	 Członek	Rady	Politycznej	Ruchu	Stu	–	polskiej	prawicowej	

partii	politycznej,	repezentującej	nurt	konserwatywno- 
liberalny

•	 2010	–	2016	Członek	Rady	Polityki	Pieniężnej	
powołany	przez	Senat	RP		z	rekomen-
dacji	senatorów	Platformy	Obywatelskiej																																																																																																																																				
                                               

WybrAne nAgroDy i oDznAczeniA:

1992	–	Nagroda	Kisiela

2001	–	Tytuł	„doctora	honoris	causa”	Uniwersytetu	Gdańskiego

2012	–	Odznaka	Honorowa	„Bene	Merito” 

WybrAne PUbliKAcje:

,,Ewolucja	programów	pomocy	technicznej	ONZ	oraz	ich	 
struktura	instytucjonalna.	Zagadnienia	prawne”,	1971 
 

 	Fot.www.lepszypoznań.pl

JAn STAnISŁAw 
wInIEcKI
(1938 -2016) 
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,,Perspektywy	przedsiębiorstw	międzynarodowych	w	gosp-
odarce	światowej”,	1983

,,Import	technologii	a	handel	zagraniczny	w	krajach	socjal-
istycznych.	Perspektywy	lat	osiemdziesiątych	 
i	dziewięćdziesiątych”,	1987

,,Gorbachev’s	way	out?	A	proposal	to	ease	change	in	the	Sovi-
et	system	by	buying	out	the	privileges	of	the	ruling	stratum”,	The	
Centre	for	Research	into	Communist	Economies,	Londyn	1988

,,Polski	program	przejścia	w	połowie	1991	roku:	zagrożenia	 
dla	stabilizacji”,	1991

,,Konkurencyjność	polskiej	gospodarki.	Eksport,	bilans	płatniczy,	
polityka	kursowa”,	1992

,,Privatization	in	Poland	:	a	comparative	 
perspective”,		Tybinga	1992

Instytucjonalne	bariery	rozwoju	gospodarczego.	Polska	
niezakończona	transformacja	“,	1996

,,Intelektualna	odyseja	teorii	ekonomii	w	XX	w.	Powrót	 
do	porzuconej	idei	rynków,	prywatnej	własności	i	wolności	
gospodarczej”,	1996

,,Źródła	inflacji	w	gospodarce	rynkowej	i	w	gospodarce	
planowej”,	1996

czAsy nAUKi W XXi lo:

Podziwiany	przez	kolegów	licealny	mistrz	tenisa	stołowego	 
i	cymbergaja.

Źródła:
1.	https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Winiecki
2.	https://wsiz.rzeszow.pl/kadra/jwiniecki
3.	http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/rada/
winiecki.html
4.	http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?r-
type=opis&objectId=64885&lang=pl

Opracowanie	biogramu:		Martyna	Świątkiewicz	 
i	Grażyna	Róziewicz
Korekta,	redakcja	i	opracowanie	graficzne	tekstu:	 
Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO	z	1977	roku.		Profesor	zwyczajny,	doktor	habil-
itowany	fizyki.	Pracownik	Departamentu	Badań	Podstawowych	
Narodowego	Centrum	Badań	Jądrowych.	Ukończył	Wydział	
Fizyki	Uniwersytetu	Warszawskiego.	Specjalizuje	się	w	fizyce	
wysokich	energii	i	cząstek	elementarnych,	układach	złożonych	
oraz	wielkoskalowym	przetwarzaniu	informacji	w	sieciach	
obliczeniowych.
 
WybrAne osiągnięciA nAUKoWe i zAWoDoWe:

•	 Od	1982	roku	-	współpraca	ze	Zjednoczonym	Instytutem	
Badań	Jądrowych	w	Dubnej	oraz	Ośrodkiem	Badania	Cięż-
kich	Jonów	GSI	w	Darmstadt,	gdzie	zajmuje	się	procesami	
fragmentacji,	anomaliami	w	przekrojach	czynnych	dla	
wtórnych	jąder	(stwierdza	istnienie	anomalii	dla	wtórnego	
helu)	oraz	interferometrią	Bosego-Einsteina	(obserwacja	
ekspansji	jąder) 

•	 Od	1991	roku	-		stała	współpraca	z	genewskim	CERN,	
gdzie	zajmuje	się	tematyką	struktury	spinowej	nukleonów	
(współprace	SMC															i	COMPASS,	pomiar	polaryzacji	
zapachów	i	próżni	kolorowej	w	nukleonie)	oraz	fizyki	kaon-
ów	neutralnych,	w	szczególności	bezpośrednim	łamaniem	
symetrii	CP	i	rzadkimi	rozpadami	(współpraca	NA48).	Ostat-
nio	uczestniczy	również	we	współpracy	LHCB 

•	 Od	2008	roku		-		w	ramach	eksperymentu	KLOE/KLOE-2	–	
współpraca		z	włoskim	Istituto	Nazionale	di	Fisica	Nucleare	
(INFN)	z	Frascati,	gdzie	prowadzi	badania	nad	zjawiskiem	
dekoherencji	kwantowej	w	układzie	nautralnych	kaonów.	
Jednocześnie	zajmuje	się	również	teorią,	symulacjami	i	
zastosowaniami	układów	złożonych.	Interesują	go	przede	
wszystkim	kwestie	związane	z	termodynamiką	

•	 układów	agentów	na	sieciach	oraz	gry	wieloagentowe 

•	 2001-2012	-		kierowanie	zespołem	tworzącym	sieć	do	
obliczeń	i	usług	gridowych,	m.in.	na	użytek	wielkich	ek-
sperymentów	w	fizyce	wysokich	energii	przy	Large	Hadron	
Collider	w	CERNie 

•	 Od	2009	r.		-	kierowanie	Centrum	Informatycznym	
w	Świerku	–	realizowanym	w	Narodowym	Centrum	
Badań	Jądrowych	projektem	zapewniającym	wspar-
cie	informatyczne	dla	polskiej	energetyki	jądrowej	oraz	
pokrewnych	dziedzin	nauki	i	technologii 

•	 Działalność	dydaktyczna	–	prowadzenie	wykładów	 
i	ćwiczeń	z	matematyki	probabilistycznej	oraz	fizyki	jądra	 
i	cząstek	elementarnych:	-	w	Narodowym	Centrum	Badań	
Jądrowych	(	wcześniej	w	Instytucie	Problemów	Jądrowych	
im.	A.	Sołtana) 
-	na	Uniwersytecie	Warszawskim 
-	na	Politechnice	Warszawskiej	 

•	 Pełnienie	funkcji	promotora	oraz	recenzenta	prac	magis-
terskich	i	doktorskich	z	matematyki	probabilistycznej	oraz	
fizyki	jądra		i	cząstek	elementarnych	

WybrAne PUbliKAcje:

2006	„Autonomous	Tools	for	GRID	Management,	Monitoring	and	
Optimization	-	Design	and	Development	Proposal”,	Wojciech	
Wiślicki,	ICM,		Uniwersytet	Warszawski	-	Interdyscyplinarne	Cen-
trum	Modelowania	Matem.	i	Komput.(ICM),		Warszawa	2006

2005		„Equation	of	state	for	agents	on	graphs”	–	Artykuł,	
Czasopismo:	„KWARTALNIK	NAUK	O	PRZEDSIęBIORSTWIE”	Tom:	
48,	Arkadiusz	Majka,	Wojciech	Wiślicki,	Uniwersytet	Warszawski	
-	Interdyscyplinarne	Centrum	Modelowania	Matem.	i	Komput.
(ICM),	Warszawa	2005

2004	„Statistical	thermodynamics	for	choice	models	on	graphs”	
–	Artykuł,	Czasopismo:	„PHYSICA	A-STATISTICAL	MECHANICS	
AND	ITS	APPLICATIONS”	Tom:	337,	Arkadiusz	Majka,	Wojciech	

fot:	Marek	Pawłowski,	NCBJ,	http://old.ncbj.gov.pl/node/1194,	(23.01.2012)

wOJcIEch 
wIśLIcKI
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Wiślicki,	Uniwersytet	Warszawski	-	Interdyscyplinarne	Centrum	
Modelowania	Matem.	i	Komput.(ICM),	Warszawa	2004

2003	„Uniformity	of	the	phase	space	andfluctuations	in	thermal	
equilibrium”	–	Artykuł,	Czasopismo:	„PHYSICA	A-STATISTICAL	
MECHANICS	AND	ITS	APPLICATIONS”	Tom:	322,	Arkadiusz	Majka,	
Wojciech	Wiślicki,	Uniwersytet	Warszawski	-	Interdyscyplinarne	
Centrum	Modelowania	Matem.	i	Komput.(ICM),	Warszawa	2003

2001	„Thermodynamic	interpretation	of	the	uniformity	of	the	
phase	space	probability	measure”	-	Artykuł	Czasopismo:	“JOUR-
NAL	OF	PHYSICS	A-MATHEMATICAL	AND	GENERAL”	Tom:	34,	Uni-
wersytet	Warszawski	-	Interdyscyplinarne	Centrum	Modelowania	
Matem.	i	Komput.(ICM),	 
Warszawa	2001

„Atomowy supermózg w świerku” Wywiad z pro-
fesorem Wojciechem Wiślickim – marzec 2014                                                                                                                           
fragmenty
Autor: Wojciech Wrzos
Źródło:	http://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcy-
jne/2014/03/atomowy-supermozg-w-swierku.aspx

„Pod Warszawą powstaje najpotężniejszy  
w Polsce superkomputer. jego moc obliczeniowa będzie 
wspierać program rozwoju energetyki jądrowej. Za półtora roku 
maszyna osiągnie wydajność porównywalną z 20 tysiącami 
domowych pecetów.

Świerk. niewielka wieś wcielona w połowie XX wieku w adminis-
tracyjne granice otwocka koło Warszawy. Spokojne miejsce na 
Ziemi. ale to pozory.  Bo w Świerku wrze od sześćdziesięciu lat. 
najpierw dlatego, że przez dekady to tam pracowały jedyne 
w Polsce, eksperymentalne reaktory  atomowe. teraz dlatego, 
że Świerk staje się najważniejszym punktem na informatycznej 
mapie naszego kraju. Dlaczego? ano dlatego, że właśnie pod 
Warszawą trwa budowa najbardziej wydajnego superkom-
putera, jaki do tej pory działał   w Polsce. Kiedy prace zostaną 
zakończone, maszyna w Świerku będzie skupiać na sobie 
uwagę nie tylko naukowców i informatyków  nad Wisłą, ale 
stanie się też ważnym ośrodkiem obliczeniowym  
w europie […]

to absolutnie nie przypadek, że miejscem budowy nowego 
polskiego superkomputera jest narodowe Centrum Badań 
jądrowych (nCBj)  w Świerku. maszyna ma bowiem stać się 
narzędziem wspierającym powstający właśnie Program Polskiej 
energetyki jądrowej, w ramach którego w naszym kraju zostaną 
zbudowane elektrownie atomowe stanowiące alternatywę dla 
wykorzystywanych dzisiaj kopalnych źródeł energii. realizac-
ja programu superkomputera rozpoczęła się w połowie 2013 
roku, kiedy ogłoszono pierwsze przetargi na dostawę odpow-
iedniego sprzętu  i infrastruktury oraz budowę całej konstrukcji. 
Założenia są ambitne. Według nich komputer będzie wy-
posażony w 1900 procesorów (1800 intel Xeon e5-2680v2 oraz 
120 amD opteron 6276), około 100 akceleratorów graficznych, 
niemal 130 tB pamięci ram oraz 3200 tB przestrzeni dyskowej.                                                                                                                                        
                                                                   

-	Taka	konfiguracja	pozwoli	nam	na	stworzenie	infrastruktury	
obliczeniowej	o	końcowej	wydajności	na	poziomie	500	TFlopsów	
- zapowiada profesor Wojciech Wiślicki, kierownik projektu w 
Centrum informatycznym Świerk.	-	500	TFlopsów	to	500	blionów	
operacji	zmiennoprzecinkowych	na	sekundę,	czyli	mniej	więcej	
tyle,	ile	razem	ma	około	20	tysięcy	dobrej	klasy	komputerów	PC	
używanych	w	naszych	domach	i	biurach.

niektórzy z nas słysząc o budowie superkomputera mogliby 
wyobrazić sobie taki obrazek: Po podpisaniu odpowiedniego 
kontraktu do Świerku przyjeżdża kilka lub kilkanaście konten-
erów,  a następnie ekipa specjalistów w ciągu tygodnia bądź 
dwóch składa wszystko w całość i uruchamia nowy elektron-
iczny supermózg. taka wizja nie będzie jednak miała wiele 
wspólnego z prawdą. okazuje się bowiem, że zbudowanie 
całej zakładanej infrastruktury przypomina raczej bieg na 
dwadzieścia kilometrów niż stumetrowy sprint. Kolejne elementy 
superkomputera są dostarczane do Świerku etapami, co kilka 
miesięcy. Wtedy następuje etap ich montażu, serie wnikliwych 
testów, a dopiero później uruchomieni kolejnego modułu 
i włączenie go w całość konstrukcji. Dlatego porzekadło o tym, 
że nie od razu Kraków zbudowano, w Świerku sprawdza się 
idealnie.

-	Obecna	konfiguracja	komputera	obejmuje	około	pięciu	
tysięcy	rdzeni	obliczeniowych,	30	TB	pamięci	RAM	oraz	1,5	PB	
przestrzeni	dyskowej	-	wyjaśnia	Wiślicki.	-	To	odpowiednik	dwóch	
i	pół	tysiąca	komputerów	osobistych	dobrej	klasy.	Szacujemy,	
że	pełną	wydajność	całej	infrastruktury	osiągniemy	w	poło2015	
roku.	Przed	nami	zatem	jeszcze	wiele	pracy.na razie superkom-
puter budowany w Świerku nie ma swojej własnej,  
unikalnej nazwy.

-	Z	wyborem	nazwy	chcemy	zaczekać	do	momentu,	gdy	nasz	
klaster	nieco	już	okrzepnie	i	osiągnie	około	25	-	30	procent	
docelowej	mocy	obliczeniowej	-	zapowiada	Wiślicki.	-	Taki	
poziom	jest	przewidziany	na	koniec	letnich	wakacji	bieżącego	
roku	[…]

Każdy użytkownik domowego komputera dobrze wie, ile ciepła 
potrafi wytwarzać podczas pracy takie urządzenie. Przy wykony-
waniu bardziej skomplikowanych obliczeń i operacji wentylatory 
w pececie szaleją, by zapewnić najważniejszym podzespołom 
odpowiednie chłodzenie. Wyobraźmy sobie teraz, że musimy 
utrzymać optymalną temperaturę dla tysięcy rdzeni pracu-
jących w kilkuset procesorachi odpowiednio ochłodzić całą 
resztę towarzyszących im elementów. trudne zadanie. Specjaliś-
ci z nCBj wybrali jednak technologię, która temu sprosta, a przy 
okazji korzystanie z niej przyniesie spore oszczędności  
w porównaniu ze stosowanymi dzisiaj powszechnie rozwiąza-
niami. Chodzi o chłodzenie... ciepłą wodą.

-	Wybrane	przez	nas	rozwiązanie	jest	w	tej	chwili	najbardziej	
efektywną	technologią	na	rynku.	Wynika	to	zarówno	z	dużej	
skuteczności	wody	jako	czynnika	chłodzącego,	jak	i	z	faktu,	że	
w	przypadku	systemu	wykorzystującego	ciecz	o	temperaturze	
ok.	35	st.	C	właściwie	przez	cały	rok	możliwe	jest	stosowanie	jej	
pasywnego	chłodzenia	-	tłumaczy	Wiślicki.	-	Spodziewamy	się	
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że	-	w	porównaniu	do	bardziej	konwencjonalnego	chłodzenia	
wodą	zimną,	którą	przed	ponownym	wykorzystaniem	trzeba	
jeszcze	ostudzić	przy	pomocy	sprężarek	-	w	ciągu	roku	uda	się	
zaoszczędzić	około	500	tysięcy	złotych.	Korzyści,	jakie	daje	ta	
technologia,	jeszcze	wyraźniej	widać	w	zestawieniu			z	rozwiąza-
niami	bazującymi	na	chłodzeniu	powietrzem	-		w	porównaniu	
do	nich	nasz	system	pozwoli	zaoszczędzić	nawet	80	procent	
prądu	zużywanego	do	schładzania	infrastruktury,	nie	wspom-
inając	już		o	różnicach	w	stopniu	komplikacji	urządzeń	oraz	
ich	rozmiarach.	Poza	tym	woda	odprowadza	ciepło	niemal	
cztery	tysiące	razy	skuteczniej	niż	powietrze.	Rosnące	zapotrze-
bowanie	na	zasoby	obliczeniowe	w	połączeniu	z	wysokością	
nakładów	finansowych	niezbędnych	do	utrzymania	ogromnej	
ilości	prądożernego	sprzętu	powodują,	że	dzisiaj	sztuką	staje	
się	nie	tyle	osiągnięcie	wielkiej	wydajności	za	wszelką	cenę,	co	
maksymalne	wykorzystanie	każdego	procesora	i	każdego	wata	
energii	[…]

Konstruowany w Świerku klaster będzie kosztował w sumie 100 
milionów złotych. jego budowa jest możliwa między innymi 
dzięki środkom europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego 
w ramach Programu operacyjnego innowacyjna Gospodarka. 
Powstaje najważniejsze pytanie: Do czego będzie służyć tak 
potężna i tak kosztowna maszyna? Po co zostanie zbudowana? 
okazuje się, że instalacja nie będzie mogła narzekać na brak 
zajęć.

-	Gros	aktywności	naszej	instalacji	dotyczyć	ma	kwestii	związa-
nych	z	realizacją	Programu	polskiej	energetyki	jądrowej	(PPEJ),	
który	w	pod	koniec	stycznia	2014	roku	został	przyjęty	przez	Radę	
Ministrów	-	mówi	Wiślicki.	-	Jeśli	chodzi	o	konkretne	prace	to	
powstający	w	Świerku	komputer	będzie	wykorzystywany	między	
innymi	do	wykonywania	różnego	rodzaju	symulacji	związanych	
z	bezpieczeństwem	jądrowym	(na	przyklad	analiz	dotyczących	
bezpieczeństwa	poszczególnych	typów	i	modeli	reaktorów),	
symulacji	zachodzących	w	reaktorach	procesów	paliwowych	
oraz	symulacji	i	monitorowania	zagrożeń	radiologicznych.	Waż-
nym	obszarem	zastosowań	naszej	instalacji	będą	także	badania	
naukowe	i	rozwojowe	w	dziedzinach	związane	z	energetyką	
jądrową	i	konwencjonalną,	a	także	inne	badania	naukowe	
dotyczące	np.	układów	złożonych,	fizyki	oddziaływań	funda-
mentalnych	oraz	astrofizyki.

Pomimo, że klaster w Świerku nie jest jeszcze  w całości got-
owy, już pracuje ciężko na swoje utrzymanie. Pomaga bowiem 
w przetwarzaniu danych pochodzących z eksperymentów 
przeprowadzanych w słynnym akceleratorze lHC pod Genewą, 
który umożliwił między innymi odkrycie cząstki Higgsa. Wiślicki: 

-	Celem	prowadzonych	badań	pod	nazwą	Large	Hadron	
Collider	beauty	jest	poszukiwanie	zjawisk	fizycznych	wykraczają-
cych	poza	Model	Standardowy	oddziaływań	oraz	zrozumienie	
łamania	kombinowanej	symetrii	ładunkowo-przestrzennej	CP.	 
W	języku	potocznym	oznacza	to	wyjaśnienie,	czy	procesy	fizy-
czne	przebiegają	tak	samo	po	odbiciu	swoich	cech	w	zwierci-
adle.	Obecna	teoria	oddziaływań	jest	tak	sformułowana,	że	
materia	i	antymateria	rozumiane	są	właśnie	jako	swoje	lustrzane	
obrazy.	Eksperyment	LHCb	należy	do	najważniejszych	przed-

sięwzięć	naukowych	obecnych	czasów	i	powinien	znaczą-
co	przyczynić	się	m.in.	do	wyjaśnienia	problemu	asymetrii	w	
ilościach	materii	i	antymaterii	we	Wszechświecie.	Dlaczego	jest	
to	takie	interesujące?	Bez	takiej	asymetrii	cała	materia	oraz	
antymateria	zanihilowałyby	na	wczesnym	etapie	rozwoju	Wsze-
chświata	i	nie	byłoby	ani	gwiazd,	ani	planet,	ani	też	oczywiście	
nas	samych.
Na	potrzeby	projektu	LHCb	z	klastra	w	Świerku	wydzielono	na	
razie	100	TB	przestrzeni	dyskowej	oraz	320	rdzeni	obliczeniowych	
oraz	dwa		niezależne	łącza	światłowodowe	o	przepustowości	1	
Gb/s	każde.

Szefowie kierujący ośrodkiem w Świerku zapowiadają, że to 
dopiero początek możliwości ich supermaszyny. Swoje pełne 
zdolności instalacja pokaże dopiero za półtora roku, kiedy 
osiągnie pełną sprawność. Według zapowiedzi wtedy też su-
perkomputer ze Świerku ma szansę znaleźć się na liście top 500 
największych maszyn tego typu na świecie. miejmy nadzieję, że 
będzie tam na znaczącym miejscu.”

Źródła:
1.		https://www.cis.gov.pl/zespol
2.		https://pbn.nauka.gov.pl/
3.	http://wyborcza.pl/
4.	http://www.komputerswiat.pl/
5.	http://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/2014/03/
atomowy-supermozg-w-swierku.aspx

Opracowanie	biogramu	i	wybór	wywiadu:	Jacek	Żebrowski																																																																																																																																								
Wybór	fragmentów	wywiadu,	korekta,	redakcja	i	opracowanie	
graficzne	tekstu:	Grażyna	Róziewicz	
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	Grażyny	
Róziewicz	
GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO	z		1958	roku.		Historyk.	Profesor	uniwersytetu.	
Eseista.	Pisarz.	Wydawca	źródeł	do	historii	Polski	i	do	dziejów	
Kościoła,	badacz	stosunków	polsko-włoskich.	Autor	około	800	
artykułów,	recenzji	i	książek,	przede	wszystkim	w	języku	włoskim.	
Bibliofil,	kolekcjoner.

WybrAne osiągnięciA nAUKoWe i zAWoDoWe:

•	 1967	-	uzyskanie	tytułu	magistra	filozofii	na	Uniwersytecie	
Warszawskim	za		pracę	o	poglądach	filozoficznych		Dan-
tego 

•	 Studia	na		Uniwersytecie	Najświętszego	Serca	w	Mediolanie 

•	 Współpraca	z	komisją	opracowującą	typologię	źródeł	
historii	średniowiecza 

•	 Prowadzenie	badań	nad	kulturą	i	filozofią	odrodzenia 

•	 1970-1972	-	studia		filozofii	średniowiecznej	i	renesansowej	
w	Pizie	na		Scuola	Normale	Superiore	i	uzyskanie	dyplomu																							
“cum	laude”	(z	wyróżnieniem) 

•	 1972-1974				-		stypendium	Istituto	Italiano	per	gli	Studi	Storici	
“Benedetto	Croce”	w	Neapolu 

•	 Prowadzenie	badań	w	archiwach	Londynu,	Rzymu,	Flor-
encji	i	Wenecji 

•	 Odnalezienie,	m.in.	najstarszego	opisu	Warszawy	jako	stoli-
cy	z	1596	roku,	sporządzonego	przez	Jana	Pawła	Mucante	
mistrza	ceremonii	dworu	papieskiego 

•	 1974	-		1976					-	stypendium	Fundacji	Alexander	von	
Humboldt	w	Republice	Federalnej	Niemiec.	Współpraca	z	
profesorami	H.	Jedinem	i	K.	Repgen	(Bonn)	oraz	z	H.	Neu-
bauerem	(Heidelberg) 

•	 1976-1987: 
-	pełnienie	funkcji	profesora	historii	średnio	wiecza	 
Europy	Wschodniej	na	Uniwersytecie	w	Pizie	 
-	prowadzenie	wykładów		z	kultury	i	literatury	polskiej		 

•	 1986		-	prowadzenie	na	Uniwersytecie	w	Heidelbergu	
zajęć	zleconych	w	Seminar	für	Osteuropäische	Geschichte																																																					
na	temat	kontrreformacji	w	Polsce	w	świetle	niewydanych	
źródeł	watykańskich	(Die	Gegenreformation	in	Polen	 
im	Spiegel	unveröffentlicher	vatikanischer	Quellen) 

•	 1987	-	2008: 
-	pełnienie	funkcji	profesora	historii		Europy	Wschodniej	na	
Uniwersytecie	Trydenckim 
-	zainicjowanie	powstania	biblioteki	specjalistycznej	na	
Wydziale	Humanistycznym	Uniwersytetu	Trydenckiego 

•	 1988	-	udział	w	roli		eksperta	w	Weneckim	Zjeździe	
Poświęconym	Prawom	Człowieka	i	Wolności	Religijnej		(Di-
ritti	umani	e	libertà	religiosa	in	Europa	per	la	pace	e	nello	
spirito	di	Helsinki) 

•	 Prowadzenie		wykładów	z	historii	Europy	Wschodniejna	
Uniwersytecie	w	Wenecji 

•	 Założenie	Towarzystwa	Kulturalnego	Włochy-Polska	przy	
Uniwersytecie	Trydenckim 

•	 Założenie	Centrum	Dokumentacji	Historii	Europy	Wschod-
niej	w	Trydencie 

•	 Współpraca	przy	zakładaniu	Centrum	Studiów	nad	Europą	
Wschodnią	w	Trydencie 

•	 Udział	w	wyprawach	do	Afryki	i	w	dorzecze	Amazonki 

•	 2002	-	otrzymanie	tytułu:	„Doctor	honoris	causa”	Polskiego	
Universytetu	na	Obczyźnie	w	Londynie	

JAn 
wŁADySŁAw 
wOś

Fot.www.bernard-nowak-wydawnictwo-test.com
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WybrAne osiągnięciA W DziAłAlności PoPUlAryzAtorsKiej:

•	 Prowadzenie	działalności	popularyzującej	kulturę	i	historię	
Polski	i	polskiego	Kościoła	-	publicystyka,	liczne	seminaria,	
wykłady,	pogadanki	i	konferencje

•	 1983-1985		-	prowadzenie	w	Radiu	Watykańskim	cyklu	 
audycji:	„Z	historii	Kościoła	w	naszej	Ojczyźnie”

•	 Pełnienie	funkcji	Członka		Polskiego	Towarzystwa	 
Naukowego	na	Obczyźnie	w	Londynie

•	 Pełnienie	funkcji	Członka	Towarzystwa	Historyczno- 
Literackiego	w	Paryżu

WybrAne osiągnięciA literAcKie:          

•	 Od	września	1955	-	prowadzenie	dziennika,	którego	frag-
menty	zostały	opublikowane	min.	w	miesięcznikach	„Odra”	
(Nr	12/2010)	i	„Twórczość”	(	Nr	8/2012)

•	 2011	-		opublikowanie	wspomnień	z	okresu	nauki	w	XXI		
Liceum	Ogólnokształcącym	im.	H.	Kołłątaja	w	latach:	1954-
1958,	wydanych	przez	Państwowy	Instytut	Wydawniczy

•	 2012	-	opublikowanie	tomu	opowiadań	„Sympozjum	 
w	Cassino	i	inne	opowiadania”,	z	dwoma	tekstami	autobi-
ograficznymi

•	 Od	2016		-		członek	Związku	Pisarzy	Polskich	na	Obczyźnie	 
z	siedzibą	w	Londynie

WybrAne oDznAczeniA:

1998		-	uhonorowanie	dyplomem	i	medalem	„Zasłużonego	dla	
Archidiecezji	Warszawskiej”

1999		-	odznaczenie	przez	Prezydenta	RP	Krzyżem	Komandor-
skim	Orderu	Odrodzenia	Polski	„Polonia	Restituta”

zAinteresoWAniA i UlUbione zAjęciA:

Teatr

Kolekcjonerstwo	–	stworzenie		bogatej	kolekcji	starych	map	
kontynentu	europejskiego,	kobierców	wschodnich,	sztychów	
dotyczących	Polski	i	Polaków	oraz	łacińskich,	greckich	i	hebrajs-
kich	dyplomów	pergaminowych	z	X-XVI	w.	

Wybrane	publikacje:

•	 Andreas	Laskarz	und	seine	Einführungsrede	für	die	Scha-
meitengesandtschaft,	Pisa	1972.

•	 Dispute	giuridiche	nella	lotta	tra	la	Polonia	e	l’Ordine	
Teutonico	(Introduzione	allo	studio	di	Paulus	Wladimiri),	
presentazione	di	C.	Violante,	Firenze,	Licosa,	1979.

•	 Itinerario	in	Polonia	del	1596	di	Giovanni	Paolo	Mucante	
cerimoniere	pontificio	(Parte	prima:	Cracovia),	(Fonti	e	
studi	di	storia	legislazione	e	tecnica	degli	archivi	moderni,	
18),	Roma,	Centro	di	ricerca	pergamene	medioevali	e	
protocolli	notarili,	1981.

•	 Vincenzo	da	Kielce,	O.P.,	La	“Vita	minor”	di	S.	Stanislao	
vescovo,	intr.,	trad.	e	note	di	Jan	Władysław	Woś,	ed.	riv.,	
Siena,	Cantagalli,	19832.

•	 Die	Nuntiatur	des	Annibale	di	Capua	in	Polen	von	1586	bis	
1591	im	Spiegel	seiner	Briefe,	“Zeitschrift	für	Ostforschung”,	
Jahr	35	(1986),	Heft	3,	SS.	346-402.

•	 In	finibus	Christianitatis.	Figure	e	momenti	di	storia	della	
Polonia	medioevale	e	moderna,	Firenze,	Citt?	di	Vita,	1988.

•	 La	Polonia.	Studi	storici,	Pisa,	Giardini,	1992.
•	 Alessandro	di	Masovia	vescovo-principe	di	Trento	(1423-

1444).	Un	profilo	introduttivo.	Nuova	ed.	riv.	e	ampl.,	Pisa,	
Giardini,	19942.

•	 Die	Entstehung	der	Universität	Krakau,	Trient,	Editrice	Univer-
sit?	degli	Studi	di	Trento,	19942.

•	 La	nonciature	en	Pologne	de	l’archev?que	Hannibal	de	
Capoue	(1586-1591),	Trento,	Editrice	Universit?	degli	Studi	 
di	Trento,	1995.

•	 Adalbert	et	Stanislas	saints	patrons	de	la	Pologne,	
Avant-propos	de	card.	J.	Glemp,	Paris,	Éditions	 
du	Dialogue,	1998.

•	 Silva	rerum.	Sulla	storia	dell’Europa	orientale	e	le	relazioni	
italo-polacche,	Trento,	Editrice	Universit?	degli	Studi	 
di	Trento,	2001.

•	 Santa	Sede	e	corona	polacca	nella	corrispondenza	 
di	Annibale	di	Capua	(1586-1591),	Trento,	Editrice	Universit?	
degli	Studi	di	Trento,	2004.

•	 “Florenza	bella	tutto	il	vulgo	canta”.	Testimonianze	 
di	viaggiatori	polacchi,	Trento,	Editrice	Universit?	degli	Studi	 
di	Trento,	2006.

•	 Nuncjusz,	“Twórczość”,	rok	65	(2009),	nr	7	(764),	str.	88-101.

UtWory literAcKie:

•	 Homer,	“Akcent.	Literatura	i	Sztuka”,	rok	30	(2009),	nr	1	
(115),	str.	46-62.

•	 Sympozjum	w	Cassino,	“Odra”,	rok	49	(2009),	nr	11	(575),	
str.78-84.

•	 Kwiatuszek	Pana	Jezusa,	“Akcent.	Literatura	i	Sztuka”,	 
rok	31	(2010),	nr	2	(120),	str.	59-70.

•	 Wieczór	z	niespodziankami,	“Twórczość”,	rok	66	(2010),	 
nr	10	(779),	str.	20-36.

•	 Ogrodnik,	“Akcent.	Literatura	i	Sztuka”,	rok	32	(2011),	 
nr	3	(125),	str.	86-93.

•	 Ze	wspomnień	ucznia	Liceum	Kołłątaja	w	Warszawie	 
(1954-1958),	PIW,	Warszawa	2011

•	 Sympozjum	w	Cassino	i	inne	opowiadania,	Wydawnictwo	
TEST,	Lublin	2012 

WybrAnA PUbliKAcjA nA temAt DorobKU ProfesorA  
jAnA W. WosiA:

„Bibliografia	degli	scritti	di	Jan	Władyław	Woś”	a	c.	di	G.	Niccoli,	
Firenze,	Tipografia	ABC,	1979	–	bibliografia		prac	J.W.	Wosia	
wydana	we	Florencji	w	40	rocznicę	jego	urodzin			
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czAsy nAUKi W XXi lo:

„O	ZMIANIE	LOSU	MARZYLIŚMY	WSZYSCY”
JAN	WOŚ,	„ZE	WSPOMNIEń	UCZNIA	LICEUM	KOŁŁĄTAJA	W	
WARSZAWIE	(1954-1958)”	FRAGMENT
Źródło	http://www.ksiazka.net.pl/?id=49&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9449&cHash=-

2da7dedfb8

„nota o książce:
jan Woś jest emerytowanym profesorem filozofii, który przez 
całą swoją karierę naukową pracował na uniwersytetach 
włoskich. ten prawdziwy obywatel europy poświęcił swoje życie 
badaniom historycznym i filozoficznym, wiele wykładał i po-
dróżował, miał okazję poznać niektóre z największych umysłów 
XX wieku.
    jego edukacja rozpoczęła się w warszawskim liceum im. 
Hugona Kołłątaja. W niniejszej książce opowiada o tamtych 
czasach, wspominając kolegów i profesorów, opisując swoje 
pasje, wśród których na pierwszym miejscu znajdował się teatr, 
i przypominając najważniejsze wydarzenia owych lat. Powraca 
do wydarzeń wielkiej polityki, które odbijały się w życiu szkoły  
i w programach nauczania, a także wpływały na zachowania 
ludzi i ich prywatne życie. ideały wychowawcze sprzed wojny 
stały się bezprzedmiotowe. uległa również zmianie skala war-
tości, którą starano się wprowadzić zgodnie z wytycznymi partii. 
W programie nauczania i wychowania starano się pomniejszyć, 
a często eliminować lub fałszować historię. Propagowano idee 
internacjonalizmu proletariackiego. Czyniono wysiłki, by mini-
malizować wagę rodziny na rzecz instytucji państwowych.
     Książka profesora Wosia znakomicie przypomina tamte nie 
tak dawne czasy. jest bez wątpienia ważnym – choć subiektyw-
nym – dokumentem i świadectwem lat 1954-1958.„ 

Nasza	klasa.

						W	IX	klasie	przez	pewien	czas	pod	wpływem	lektury	Kapi-
tana	Fracasse	Teofila	Gautier	rozkwitło	w	naszej	klasie	rzucanie	
do	celu...	nożem.	To	niebezpieczne	szaleństwo	nie	opanowało	
wyłącznie	chłopców,	nożem	rzucały	także	i	niektóre	dziewczy-
ny.	Mistrzynią	była	Mirka	Kluska.	Rzucała	bezbłędnie.	Po	kilku	ty-
godniach	tego	szaleństwa	wewnętrzna	strona	drzwi	klasowych	
nosiła	ślady	tysięcy	rzutów.	Drzwi	trzeba	było	odnowić.	Zrobił	to	
niezastąpiony	pan	Cacko,	jeden	z	woźnych,	ale	na	koszt	całej	
klasy,	która	się	samorzutnie	opodatkowała.
						W	roku	szkolnym	1957/1958	niektórzy	uczniowie	naszej	klasy,	
podobnie	jak	75	procent	dorosłych	Polaków,	wpadli	w	szpony	
hazardu:	zaczęli	namiętnie	i	bez	pamięci	grać	w	toto-lotka	i	
w	Syrenkę,	dwie	niezwykle	popularne	gry	liczbowe.	Niektórym	
nie	wystarczało	proste	wypełnienie	kuponu,	ale	zaczęli	indy-
widualnie	i	zbiorowo	opracowywać	systemy,	dające	nadzieję	
wygrania	dużych	pieniędzy.	Nikt	z	nas	jednak	nie	wygrał	nawet	
kilkudziesięciu	złotych,	ale	obłęd	toto-lotkowy	i	syrenkowy	trwał	
przez	wiele	miesięcy.	Myślę,	że	do	rozbudzenia	go	i	utrzyma-
nia,	w	świadomy	sposób	lub	bezwiednie,	przyczyniły	się	środki	
masowego	przekazu,	radio	i	prasa,	informujące	o	rzekomych	
wielkich	wygranych,	które	odmieniły	losy	zwycięzców	roz-

sianych	po	całej	Polsce.	A	o	zmianie	losu	marzyliśmy	wszyscy.	
W	Polsce	Ludowej	coraz	trudniej	było	żyć,	społeczeństwo	było	
zabiedzone	i	zmęczone,	a	obiecywane	ciągle	zmiany	na	lepsze	
jakoś	nie	nadchodziły.	Ja,	podobnie	jak	i	inni,	marzyłem	o	odmi-
anie	losu,	ale	ani	w	toto-lotka,	ani	w	Syrenkę	nie	grałem.””

Źródła:
1.	www.pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Władysław_Woś
2.	www.eduteka.pl/temat/Jan-Wladyslaw-Wos
3.	lubimyczytac.pl/autor/57584/jan-wladyslaw-wos	
4.	http://www.ksiazka.net.pl/?id=49&tx_ttnews%5Btt_
news%5D=9449&cHash=2da7dedfb8

Opracowanie	biogramu:	Grażyna	Róziewicz	i	Matylda	Wolna	
Wybór	fragmentu	wspomnień,	korekta,	redakcja	i	opracowanie	
graficzne	tekstu:	Grażyna	Róziewicz	
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO	z	1993	roku.	Dziennikarz.	Scenarzysta,	reżyser	 
i	producent	filmowy.	Ukończył	Międzywydziałowe	Indywidualne	
Studia	Humanistyczne	na	Uniwersytecie	Warszawskim	i	spec-
jalizację	„Animacja	Kultury”	w	Instytucie	Kultury	Polskiej	UW.	
Jest	autorem	wielu	reportaży	telewizyjnych,	relacji	z	festiwali	fil-
mowych,	wywiadów	z	twórcami	filmowymi.	Interesuje	się	kinem	
dokumentalnym	na	nowo	podchodzącym	do	znanych	 
i	ważnych	momentów	historii.

WybrAne osiągnięciA zAWoDoWe:

•	 Współpraca	z	TVP	Kultura
•	 Współpraca	z		Telewizją	Kino	Polska
•	 Współpraca		z	2.	Programem	Polskiego	Radia
•	 Współpraca	z	Planete	+	Doc	Review		

WybrAne PUbliKAcje:

Liczne	artykuły	w:

-	miesięczniku	FILM
-	miesięczniku	Art&Bussiness
-	magazynie	FILM	PRO
-	Dwutygodniku

filmogrAfiA:

2012	-	„Mundial.	Gra	o	wszystko”	-		scenariusz,	reżyseria,	doku-
mentacja,	producent

2014	-	„Drużyna”	-		tłumaczenie	(	z	jj.	angielskiego	 
i	francuskiego)	scenariusz,	reżyseria,	 
dokumentacja,	producent

2014	–		„1989”	-		scenariusz,	reżyseria,	 
dokumentacja,	producent

2015	–	„W	mgnieniu	oka”		-	scenariusz,	reżyseria,	dokumentacja

WybrAne nAgroDy:

2011	-	Nominacje	do	nagród	„Grand	Press”	i	Polskiego	Instytutu	
Sztuki	Filmowej	za	współautorstwo	programu	„Jedna	scena”

2013	-	„Mundial.	Gra	o	wszystko”	–	Nagroda	„Hollywood	Eagle	
Documentary	Award”	Festiwal	Filmów	Polskich	–	Los	Ageles

2013	-	„Mundial.	Gra	o	wszystko”		–		Złoty	Gwizdek	–	Kicking	&	
Screening	Soccer	Film	Festival	–	Nowy	Jork

2014	-	„Mundial.	Gra	o	wszystko”	–		Wyróżnienie	Specjalne	za		„	
emocjonalny	i	intensywny	obraz	jednego	wydarzenia	ogląda-
nego	z	dwóch	różnych	perspektyw,	który	działa	jak	strzał	w	sam	
środek	bramki”	–	Docs	Against	Gravity	Film	Festival	–	Warszawa

2014	-	„1989”	–	Nagroda	Ministra	Kultury	za	„	rzetelne	naświe-
tlenie	naszej	25	rocznicy	odzyskania	niepodległości,	poprzez	
selekcję	i	formalnie	ciekawe	wykorzystanie	języka	filmowego	w	
materiałach	archiwalnych”	–	Festiwal	Form	Dokumentalnych	
„Nurt”	–	Kielce

2014	-	„Mundial.	Gra	o	wszystko”	–	Wyróżnienie	Honorowe	w	
kategorii:	Filmy	i	TV	Piłka	Nożna	–	 
Wielcy	Mistrzowie	–	Międzynarodowy	Festiwal	Filmów	Spor-
towych	–	Mediolan

2014	-	„Mundial.	Gra	o	wszystko”	–	Nagroda	dla	Najlepszego	
Filmu	Dokumentalnego	–	Zamojski	Festiwal	Filmowy	„Spotkania	z	
Historią”	2015	-	Nagroda	DOK	LEIPZIG	za	projekt	filmu	„Wiatr”	na	
Doc	Lab	Poland	–	55	Krakowski	Festiwal	Filmowy

 

MIchAŁ 
BIELAwSKI

Foto:	PAP/Paweł	Supernak,	polskieradio.pl	(12.03.2016)
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„NIE	MUSZę	WIEDZIEĆ	WSZYSTKIEGO” 

frAgmenty WyWiADU z michAłem bielAWsKim  
– mAj 2014
Autor: łukasz bertram
Źródło:	http://kulturaliberalna.pl/2014/07/15/bielawski-wywi-
ad-mundial-1989/	

łukasz bertram: jako twórca zajmujący się przeszłością i tak 
masz o tyle łatwiej, że pracujesz nad rzeczywistością, wokół 
której narosło już wiele interpretacji. możesz się nimi inspirować; 
możesz również obserwować konsekwencje tych wydarzeń, 
które pozostają niewidoczne, gdy obserwuje się teraźniejszość. 
Gdzie widziałbyś największe pułapki czyhające na dokumental-
istę, który patrzy wstecz?

michał bielawski: Moim	zdaniem	podstawowym	problemem	
jest	to,	że	mówiąc	o	przeszłości,	strasznie	łatwo	ulegamy	pok-
usie	myślenia,	że	tamci	ludzie	nie	byli	podobni	do	nas,	nie	mieli	
takich	samych	potrzeb	jak	dzisiaj,	że	przeszłość	jest	po	prostu	
diametralnie	różna.	Oczywiście,	zmienia	się	wiele.	Ale	dla	mnie	
najbardziej	ciekawe	jest	dodrapanie	się	do	tych	elementów,	
które	pozwalają	nam	się	w	przeszłości	odnaleźć	i	przestać	o	niej	
myśleć	jako	o	rzeczywistości,	z	którą	jesteśmy	 
w	konflikcie.

tu pojawia się interesujące napięcie w roli twórcy, który z jednej 
strony ukazuje pewną rzeczywistość, ale przez odpowiedni 
dobór materiałów i ich montaż może ją też kreować. jak widzisz 
siebie w tych rolach? Co zrobić, żeby zachować równowagę 
między tymi wcieleniami?

To	strasznie	skomplikowany	mechanizm,	którego	jeszcze	nie	
rozpracowałem.	W	dużej	mierze	należy	polegać	na	swojej	
intuicji.	To	napięcie	ma	szczególną	dynamikę:	wydaje	ci	się,	
że	wiesz,	co	chcesz	powiedzieć,	ale	dopiero	gdy	zaczynasz	
mówić,	na	nowo	dowiadujesz	się,	co	właściwie	robisz.	
Chciałbym,	żeby	to	pobudzające	i	emocjonujące	napięcie	się	
we	mnie	utrzymywało.	 
W	„1989”sięgnąłem	po	cudze	narracje,	zapiski,	sondy	uliczne	
itp.,	oddałem	głos	innym,	co	trochę	zwolniło	mnie	z	odpowied-
zialności,	ale	stwarzało	tylko	iluzję	obiektywizmu,	bo	oczywiście	
to	ja	decydowałem,	komu	go	oddam.	Ale	to	jest	trochę	tak,	że	
wolę	nie	wiedzieć	do	końca,	co	się	zdarzy,	chcę	zmieszać	różne	
elementy	i	źródła	i	sprawdzić,	co	w	rezultacie	wyjdzie,	często	na	
zasadzie	czystej	intuicji.	Szukam	sposobu	odpowiadania,	który	
wewnętrznie	będę	odczuwał	jako	uczciwy,	ale	jednocześnie	
nakładam	na	siebie	pewien	kaganiec	metodologiczny,	poczu-
cie	konieczności	sprostania	niepodważalnym	faktom,	które	się	
napotka	podczas	pracy.	Wymusza	to	potrzebę	sprawdzenia	
jak	największej	liczby	relacji	na	ten	temat,	z	różnych	punktów	
widzenia.	Nie	mam	obowiązku	wiedzieć	wszystkiego,	a	gdybym	
miał	taką	ochotę	–	to	raczej	zostałbym	teoretykiem,	krytykiem	
filmowym	niż	filmowcem.

„NAUCZYCIELE	KOŁŁĄTAJA	ROZWIJALI	NAS,	 
STYMULUJĄC	WYOBRAŹNIę,	ZMUSZAJĄC	DO	MYŚLENIA”		
                                                                                                                                      
Wywiad z michałem bielawskim – marzec 2016
Autor: Konrad czarniecki

Konrad czarniecki: Kto był Pańskim ulubionym nauczycielem  
w XXi lo?                           

michał bielawski:	Miałem	to	szczęście,	że	zajęcia	dla	mojej	klasy	
prowadziło	wielu	wyjątkowych	nauczycieli.	Rozwijali	nas,	stymu-
lując	wyobraźnię,	zmuszając	do	myślenia,	podpowiadając	lek-
tury	i	filmy,	które	powinniśmy	poznać.	Obfitość	była	naprawdę	
duża:	polonistka	Renata	Krecińska,	rusycystka	Ewa	Kołakowska,	
romanistka	Katarzyna	Skawina	i	historyk	Jerzy	Bracisiewicz.	Z	
perspektywy	widzę,	że	wszyscy	mieli	na	nas	duży	wpływ.	Dla	
mnie	szczególnie	ważny	był	kontakt	z	Jerzym	Bracisiewiczem	i	
Katarzyną	Skawiną.	Katarzyna	Skawina,	aktorka	i	tłumaczka,	
prowadziła	zajęcia	języka	francuskiego	i	teatr	szkolny.	Zmarła	
w	2007	roku	prof.	Skawina	inteligencję	łączyła	z	ogromnym	
poczuciem	humoru	i	autoironią.	Jako	nauczycielka	moty-
wowała,	jako	twórca	-	bo	była	autorką	scenariuszy	do	wszyst-
kich	reżyserowanych	przez	siebie	spektakli	-	wykorzystywała	swój	
zmysł	inscenizacyjny.	Wczesne	odejście	Katarzyny	Skawiny	jest	
dla	mnie	do	dziś	wielką	stratą.	Drugi	nauczycielem,	o	którym	
muszę	powiedzieć	jest	historyk	Jerzy	Bracisiewicz.	Prof.	Bracisie-
wicz	nigdy	nie	lubił	się	nudzić.	Swój	przedmiot	prowadził	więc	
nieszablonowo,	uczył	zauważania	i	rozumienia	mechanizmów.	
Podstawową	wiedzę	-	taką	jak	daty	i	miejsca	bitew	-	traktował	
zaledwie	jako		oczywisty	wstęp	do	prawdziwej	rozmowy	o	his-
torii.		Dużo	było	w	jego	lekcjach	elementów	show,	czasem	nie-
mal	występu	estradowego.	Na	lekcje	przynosił	paletę	kolorowej	
kredy,	a	zamiast	opowiadać	o	historycznych	miejscach,	wolał	
nas	w	nie	zabierać.	Ponadto	prof.	Bracisiewicz	słynął	z	zam-
iłowania	do	kina.	Regularnie	wywieszał	listę	wskazań	kultural-
nych	w	repertuarze	kina	Iluzjon,	które	mieściło	się	wtedy		w	kinie	
Śląsk	(dzisiaj	magazyn	map).	Dzięki	niemu	obejrzeliśmy	w	liceum	
dziesiątki	filmowych	arcydzieł.

Którego kolegę lub koleżankę z Kołłątaja najbardziej Pan cenił?

W	liceum	miałem	dużo	szczęścia	do	znajomych.		
Część	z	nich	pozostała	moimi	przyjaciółmi	do	dzisiaj.	Przede	
wszystkim	Rafał	Gołębiowski	i	Ola	Mendygrał,	z	którymi	od	
początku	–	od	pierwszej	klasy	-	czuliśmy	się	doskonale	w	swoim	
towarzystwie.	Jest	tak	do	dziś.	Najbardziej	podziwiałem	w	klasie	
Marcina	Dutkę	-	wrażliwego	artystę,	który	wykonał	ogromną	
pracę	nad	swoim	rozwojem.	Postanowił	stworzyć	się	sam	i	w	
dużej	mierze	osiągnął	swój	cel.	Podziwiał	Witkacego	za	ciągłą	
chęć	prowokacji	i	bezczelność	sytuacyjną.	Dlatego	wokół	
Marcina	wciąż	coś	się	działo,	przez	wszystkie	cztery	klasy.	Marcin	
uczył	się	równolegle	w	liceum	muzycznym	a	przede	wszyst-
kim	malował		i	szykował	się	do	egzaminów	na	warszawską	
Akademię	Sztuk	Pięknych.	Dostał	się	bez	problemu.
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jakie było wg Pana najważniejsze wydarzenie z czasów nauki w 
XXi lo?             
                                                                                                                                
Dla	mnie	najważniejszym	wydarzeniem	z	życia	szkoły	była	
praca	nad	spektaklem	„Bal	w	operze”	reżyserowanym	przez	
Katarzynę	Skawinę.	Prof.	Skawina	dokonała	świetnego	skrótu	
tekstu	Juliana	Tuwima,	którego	musiałem	nauczyć	się	niemal	w	
całości	na	pamięć.	Inscenizacja	była	prosta,	dopasowana	do	
możliwości	sali	gimnastycznej.	Spektakl,	ironiczny	wobec	okresu	
dwudziestolecia	międzywojennego,	łatwo	przekładał	się	także	
na	dziwną	rzeczywistość	lat	90-tych	XX	wieku.	Był	dynamiczny	i	
sugestywny,	przemawiał	do	publiczności.	To	był	ogromny	suk-
ces	prof.	Skawiny	jako	nauczycielki	prowadzącej	teatr	szkolny	i	
wydarzenie,	o	którym	długo	mówiono	w	szkole.

jaki jest Pański ulubiony film?

Mój	ulubiony	film.	Jeden?	Odpowiedź	jest	niemożliwa.	W	
ostatnim	czasie	największe	wrażenie	zrobiły	na	mnie	dwa	filmy:	
“Córki		dancingu”	Agnieszki	Smoczyńskiej	-	świetnie	mieszający	
gatunki,	najbardziej	oryginalny,	dojrzały	i	konsekwentny	debiut	
polskiego	kina	ostatnich	lat.	Poza	tym	wstrząsający	i	sugestywny	
opis	piekła	obozowego,	czyli	“Syn	Szawła”	Laszlo	Nemesa.

       

     
    

                                                                                                                        
Fot.Dorota	Awiorko,	filmpolski.pl(12.03.2016)

Źródła:	

1.	http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1180687

2.	http://kulturaliberalna.pl/2014/07/15/bielawski-wywiad-mundial-1989/

3.	Wywiad	Konrada	Czarnieckiego	z	Michałem	Bielawskim	–	marzec	2016

Opracowanie	biogramu	i	wywiad:	Konrad	Czarniecki

Korekta,	redakcja	i	opracowanie	graficzne	tekstu:	Grażyna	Róziewicz

Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 

Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwentka	XXI	LO	z	1992	roku.	Dziennikarka.	Pisarka.	Free-
lancerka.	Ukończyła	Wydział	Dziennikarstwa	i	Nauk	Politycznych		
Uniwersytetu	Warszawskiego.

WybrAne osiągnięciA zAWoDoWe:

•	 Współpraca	z	„Magazynem	Świątecznym	Gazety	Wy-
borczej”

•	 Współpraca	z	magazynem	„Weekend.Gazeta.pl”
•	 Współpraca	z	miesięcznikiem	„Twój	Styl”
•	 Współpraca	z	dziennikiem	„Gazeta	Wyborcza”		 

-	dziennikarka
•	 Współpraca	z		tygodnikiem	„Newsweek” 

-	dziennikarka
•	 Współpraca	z	miesięcznikiem	„Pani” 

-	dziennikarka
•	 Współpraca	z	magazynem	„Elle” 

-	redaktorka,	sekretarz	redakcji
•	 Współpraca	z	magazynem	„Viva!	Moda” 

-	redaktorka,	sekretarz	redakcji																																
                                                                                 
WybrAne PUbliKAcje:

„One	za	tym	stoją”,	wyd.	MG,	2012.	Zbiór	portretów	kobiet,	
które	miały	wpływ	na	istotne	dziedziny	w	polskiej	kulturze	i	życiu	
społecznym

„To	nie	są	moje	wielbłądy!	O	modzie	w	PRL”,	Wydawnictwo	
Czarne	2015.	Reporterska	opowieść	o	modzie	i	jej	znaczeniu	w	
czasach	PRL

nAjWAżniejszA nAgroDA:

Wydarzenie	Roku	2015	według	miesięcznika	„Twój	Styl”	:	Alek-
sandra	Boćkowska	„To	nie	są	moje	wielbłądy.	O	modzie	w	PRL”.	

zAinteresoWAniA i UlUbione zAjęciA: 

Czytanie
Pisanie
włoskie	wakacje
Jazda	na	rowerze

UlUbione KsiążKi, UlUbione cytAty:

Kazimierz	Brandys	„Listy	do	pani	Z.”	-	zbiór	esejów	z	lat	1957-1961;	
zachowując	pozór	zabawnej	formy,	pisarz	rozmyśla	nad	Polską,	
światem	i	naturą	ludzką.

„nie znam pisarza, którzy by lubił swoje zajęcie. Być pisarzem nie 
oznacza nic więcej, jak tylko nie być kimś innym. nie ma mowy 
o zamiłowaniu: jest to raczej nałóg obcowania ze sobą za 
pośrednictwem świata. Współczesność, średniowiecze, afryka, 
kopalnia, pokój hotelowy – to tylko preteksty w tej niebezpiec-
znej praktyce, tylko materiał, w którym się szuka zawsze tego 
samego: siebie.”

Marcin	Wicha	„Jak	przestałem	kochać	design”		-	znakomity	
esej	niby	o	designie	i	estetyce,	a	w	rzeczywistości	o	tym,	co	one	
mówią	o	nas.

„Powściągliwość nie jest cnotą, więc nikt już nie trzyma gardy. 
nie zaciska zębów. Żyjemy w epoce rozpasanej emocjonal-
ności. nawet jeśli fakty mówią same za siebie, to robią to zbyt 
wolno. Graficy i dziennikarze wolą nie ryzykować”

Dariusz	Czaja	„Gdzieś	dalej,	gdzie	indziej”		-	przenikliwa	opow-
ieść	erudyty	o	włoskiej	Apulli	–	wysmakowana	językowo,	
poznawczo	niezastąpiona;	nie	tylko	dla	–	jak	nazywa	ich	autor	
-	włoskich	cmokaczy.

„już dla samej nazwy można zwariować, lubię sobie powtarzać 
to słowo, obracać je w głowie, brzmi ciemno i tajemniczo, jak 
zaklęcie, jak hasło z egzotycznego słownika (…). Gdybym miał 
komuś opowiedzieć o apulii, to dałbym mu najpierw  

Fot.:	Marcin	Kempski

AleKsANdrA 
BOćKOwSKA
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do spróbowania negroamaro, zaczyna żyć intensywnie jeszcze 
przed pierwszym łykiem, już w bukiecie czuć tę charaktery-
styczną surowość, żadnych słodyczek, żadnej miękkiej gry, biorę 
pierwszy łyk, prostuje, onieśmiela, nie zaprasza do środka, apulia 
jest trudna, nie zachwyca od pierwszego wejrzenia, gorzej: nie 
zachwyca nawet od drugiego, może nawet w ogóle  
nie zachwyca…”
 
czAsy nAUKi W XXi lo:

najważniejszy  nauczyciel:

„Pani	Profesor	Katarzyna	Cedro	-	potrafiła	połączyć	humor	i	
dystans,	swego	rodzaju	sztamę	i	wymagania.	Była	jedną	z	tych	
nauczycielek,	dla	których	głupio	jest	być	nieprzygotowaną	do	
lekcji”.	

najbardziej lubiani koledzy z czasów szkolnych:

„Choć	od	matury	minęło	już		sporo	czasu	i	poszłyśmy	różnymi	
życiowymi	drogami,	wciąż	trzymamy	się	w	grupie	koleżanek	z	
klasy.	Monika	Wadowska,	Monika	Brzostowska	(obecnie	Con-
stant),	Iza	Kryszkiewicz,	Helena	Rymar	i	Kasia	Pieniak	(Gmitruk)	to	
ciągle	moje	najważniejsze	przyjaciółki.”

najważniejsze wydarzenie z czasów nauki w XXi lo:

„Obawiam	się,	że	niestety	matura	z	historii,	przed	którą	paraliżu-
jący	strach	pamiętam	do	dziś.”	

Źródła:
1.	http://www.wydawnictwomg.pl/one-za-tym-stoja/
2.	http://www.tvp.info/19653079/kobiety-z-warszawskiej-elity-wy-
baczaly-klucie-szpilkami-bockowska-o-modzie-w-prlu
3.	https://czarne.com.pl/katalog/ksiazki/to-nie-sa-moje-wielbla-
dy
4.	Ankieta	przeprowadzona	przez	Kalinę	Domińską	–	marzec	
2016

Opracowanie	biogramu	i	ankiety:	Kalina	Domińska	
Korekta,	redakcja	i	opracowanie	graficzne	tekstu:	 
Grażyna	Róziewicz																																																																																																																																		
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 
Grażyny	Róziewicz		GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO	z	1993	roku.		Studiował	w	warszawskiej	
Akademii	Sztuk	Pięknych	w	pracowni	Stefana	Gierowskiego.	
W	1999	uzyskał	dyplom	w	pracowni	malarstwa	Krzysztofa	
Wachowiaka	i	w	pracowni	malarstwa	ściennego	Edwarda	
Tarkowskiego.	

WybrAne osiągnięciA Artystyczne: 

WYSTAWY	INDYWIDUALNE:
 
•	 1993	Ośrodek	Kultury	Ochoty,	Warszawa
•	 1993	Warszawski	Ośrodek	Kultury,	Warszawa
•	 1994	Sklep	Rowney’a,	Warszawa	
•	 1996	Centrum	„Łowicka”,	Warszawa		

WYSTAWY	ZBIOROWE:
 
•	 1997	Galeria	IN	SPE,	Warszawa	
•	 1999	Galeria	Studio,	Warszawa
•	 2000	Galeria	Sztuki	Katarzyny	Napiórkowskiej,	Warszawa
•	 2003	Galeria	DAP,	Warszawa

WybrAnA PUbliKAcjA o obrAzAch  
mArcinA DUtKi:

bartek gutowski,  „o sztuce”
Źródło:	http://kuluary.home.pl/galeria/dutka/dutka_marcin.php

Związek	formalny,	między	pracami	Marcina	Dutki	powstałymi	
przed	rokiem	2000,	a	malarstwem	Stefana	Gierowskiego	jest	tak	
oczywisty,	iż	niemal	banalne	jest	jego	podkreślanie.	Czy	więc	
Dutka	jest	po	prostu	epigonem	będącym	pod	przemożnym	
wpływem	swego	mistrza?	Niekiedy	zbliża	się	do	przetworzonej	
przez	Gierowskiego	tradycji	op-artu,	przede	wszystkim	bliski	
jest	kolorystycznym	fascynacjom	swego	nauczyciela.	Gdy-
by	twórczość	Marcina	Dutki	zamykała	się	w	tych	obrazach,	
podążanie	tym	tropem	wydawałoby	się	nęcące.	Stanowią	
jednak	punkt	wyjścia	do	samodzielnego	

myślenia	w	sztuce.	Dutka,	niczym	średniowieczni	artyści	
cechowi,	odwzorowywał,	powtarzał,	analizował	formy	wypra-
cowane	przez	swoich	mistrzów,	aby	w	pewnym	momencie	
świadomie	skierować	się	na	nową	drogę.	Odszedł,	co	nie	
znaczy,	iż	porzucił	te	problemy.	Tym,	co	w	jego	sztuce	zdaje	się	
najważniejsze	jest,	podobnie	jak	u	Gierowskiego,	świadoma	gra	
barwą,	kolorem,	ale	i	strukturą	obrazu.	Właściwie	nie	gra,	raczej	
analiza.	Chociaż	niewątpliwie	więcej	jest	tu	swobody	 
i	emocji,	jest	to	sztuka	o	podłożu	przede	wszystkim	intelektu-
alnym.	Dutka	nie	podąża	jednak	drogą	charakterystyczną	
choćby	dla	niektórych	konceptualistów	lat	siedemdziesiątych,	
zbliżających	się	do	zatarcia	granicy	między	sztuką	a	naukami	
ścisłymi	jak	też	lingwistyką	czy	filozofią.	Dutka	dąży	raczej	do	
zgłębienia	istoty	sztuki.	Charakterystyczna	staje	się	siła	koloru,	
dynamizm	obrazu	i	jego	kompozycji,	ekspresja	i	żywiołowość,	
bogata	faktura.	W	tym	kontekście	można	przywołać	dzieła	
Piotra	Potworowskiego	czy	niektóre	obrazy	Tadeusza	Dominika.	
Artysta	mimo	owych	analogii,	podąża	własną	drogą.	Ta	malar-
ska	fascynacja	kolorem,	w	gruncie	rzeczy	nie	powinna	dziwić.	
Obraz	w	swym	podstawowym	wymiarze	to	przede	wszystkim,	
stanowiący	jego	istotę,	kolor.		Bez	zrozumienia	lub	odczucia,	 
a	może	olśnienia	kolorem,	chyba	nie	sposób	 
naprawdę	malować.	

Tworzona	przez	Dutkę	abstrakcyjna	przestrzeń	w	obrazie	otwiera	
nas	na	jego	szczególne	przeżycie.	Kolor,	wydobywane	przez	
artystę	gry	zestawień	barw,	stają		się	naszym	przewodnikiem	po	
jego	świecie.	Charakterystyczny,	pojawiający	się	w	nich	ele-
ment	ekspresji,	wywołany	między	innymi	impastowym	kładzeni-
em	farb,	zdaje	się	mieć	wymiar	szczególny.	To	właśnie	dzięki	
niemu	ta	sztuka	przestaje	być	intelektualnie	wyrachowana,	
przemawia	bardziej	osobistym	językiem.	Obraz	zdaje	się	przez	to	
kierować	ku	nam,	otwierać	swój	świat,	który	jest	nieprzystawalny	
do	naszego	świata.	Zaczyna	wciągać	w	swoją	rzeczywistość.	
Na	tym	też	polega	artystyczne	dojrzewanie	Dutki.	Tego	rodzaju	
malarstwo	niesie	za	sobą	problem	“ładności”,	sprowadzania	
problemów	estetycznych	do	kategorii	podobania	się.	Obrazy	
Dutki,	w	tradycyjnym	rozumieniu,	można	nazwać	pięknymi.	Poz-
bawieniem	jednak	istotnych	elementów	byłoby	postrzeganie	

MARcIn DuTKA
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ich	jako	dekoracyjnych.Są	przede	wszystkim	autentyczne,	tym	
bronią	się	przed	byciem	podobającymi	się,	lecz		nie	wzbudzają-
cymi	emocji.	

Sztuka	Dutki,	także	przez	swoją	wewnętrzną	ekspresję,	wycho-
dzi	poza	problemy	czysto	estetyczne.	Zmusza	nas	do	dialogu,	
w	którym	uczestniczą	zarówno	artysta,	sam	obraz,	jak	i	widz.	
Autor	nie	przesyła	tu	dającego	się	łatwo	odczytać	jednego	
znaczenia.	Otwiera	naszą	wyobraĽnię	na	nowe	przestrzenie.	
Jednocześnie	sięga	głębiej.	Kieruje	nas	ku	zgłębieniu	aksjolog-
icznej	struktury	człowieka,	egzystencjalnemu	lękowi	wynika-
jącemu	ze	świadomości	ulotności	ludzkiego	istnienia.	Pojawia	
się	refleksja	nad	śmiercią,	a	właściwie	tym,	ku	czemu	nas	ona	
prowadzi.	Nad	wartościami,	których	wybór	kształtuje	nasze	
życie.	Poszukując	koniecznego	oparcia	zmuszeni	jesteśmy	do	
ciągłej	transcendencji	poza	materialną	rzeczywistość.	Odwołu-
jąc	się	do	naszych	wewnętrznych	przeżyć,	Dutka	ujawnia	nam	
inny,	pełniejszy	wymiar	egzystencji.	Patrząc	na	te	obrazy,	odnosi	
się	wrażenie,	iż	są	dla	niego	samego	ciągłym	poszukiwaniem,	
bardziej	podnoszeniem	problemów,	niż	ich	rozwiązywaniem.	
Problemów	stojących	także	przed	tymi,	którzy	chcą	doświad-
czyć	malarstwa	Dutki.

Źródła:
1.	http://kuluary.home.pl/galeria/dutka/dutka_marcin.php
2.	http://www.sztuka.net/palio/html.run?_Instance=www.sztuka.
net.pl&_PageID=850&_cms=newser&newsId=313&callingPage-
Id=851&_CheckSum=-39

Opracowanie	biogramu,	korekta,	redakcja	 
i	opracowanie	graficzne	tekstu:	Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO	z	1983	roku.	Ukończył	Wydział	Polonistki	Uniw-
ersytetu	Warszawskiego.	Wybitny	tłumacz	filmowy.	Specjalista	
od	tematyki	wojennej	i	marynistycznej.

filmogrAfiA - WybrAne osiągnięciA:

•	 „Okręt”	-	niemiecki	film	wojenny	z	1981	roku	w	reżyserii	Wolf-
ganga	Petersena

•	 „JAG	-	Wojskowe	Biuro	Śledcze”	-	amerykański	serial	sen-
sacyjny	produkowany	od		1995	roku	przez	ponad	10	lat.	
Całość	obejmuje	10	serii	serialu.		W	Polsce	po	raz	pierwszy	
wyemitowany	w	marcu	1997.	Od	początku	reżyserowany	
przez	Donalda	P.	Bellisario

 

Źródło:	
http://tlumacze.blog.com/2011/01/14/o-czym-ten-blog/

Opracowanie	biogramu,	korekta,	redakcja	 
i	opracowanie	graficzne	tekstu:	
Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO	z	roku	1995.	Dziennikarz	i	publicysta.	Ukończył	
Wydział	Politologii	na	Akademii	Teologii	Katolickiej	w	Warszawie.	
Jest	uczestnikiem	i	prowadzącym	w	wielu	programach	publicy-
stycznych,	na	kanałach	takich	jak	TV	Puls	i	TVP	Kultura.	
 
WybrAne osiągnięciA zAWoDoWe:

•	 2004	-	2005	-	prowadzenie	programu		„Świątek	Piątek”	na	
kanale	TV	Puls

•	 2006	-	2007	-	Studio	Kultura	-	na	kanale	TVP	Kultura
•	 2008	-	emisja	autorskiego	programu	„Portret	Trumienny” 

-	na	kanale	TV	Puls
•	 2009	-	współtworzenie	programu	„Koniec	Końców”	razem	z	

Pawłem	Kukizem	-	na	kanale	TVP1
•	 2005	-	2007	-	Redaktor	Naczelny	kwartalnika	„Fronda”.	Gdy		

w	2007	roku	zwolniono	go	z	tego	stanowiska,	wraz	z	nim	
odeszło	ośmiu		z	dziewięciu	członków	redakcji.

•	 Od	2007	roku	-		Redaktor		Naczelny	kwartalnika	„44	/	Cz-
terdzieści	i	Cztery”,	który	tworzy	wraz	z	byłymi	redaktorami	
„Frondy”

•	 Od	2008	roku	pracuje	w	Narodowym	Centrum	Kultury,	
gdzie	zajmował	się	m.in.: 
 
-	wydaniem	płyty	„III	Symfonia	Pieśni	Żałosnych”	Henryka	
Mikołaja	Góreckiego 
-	wydaniem	płyty	„Pieśni”	Michała	Jacaszka 
-	wydaniem	płyty	„Symfonia	966”	Konrada	 
Kucza 
-	wydaniem	płyty	„1	VIII	1944.	Warszawa”		zespołu	Laibach 
-	współorganizacją	Festiwalu	Soundedit

•	 W	latach	2013	-	2015	prowadził	zajęcia	filmowe	„DKF	na	
1Piętrze”	w	Centrum	Myśli	Jana	Pawła	II,	które	obejmowały	
trzy	cykle: 
-	„Filmy	nieuwzględnione	na	watykańskiej	liście	45	filmów	
‘ważnych	i	wartościowych’	 
ogłoszonej	w	stulecie	kina	w	r.	1995” 
-	„Filmy	muzyczne	obrazujące	zmiany	społeczne	 
i	polityczne” 
-	„Kino	zaangażowane	społeczne”

•	 W	2015	roku	ukazał	się	czteropłytowy	zbiór	pt.	“Miniatury”	
Eugeniusza	Rudnika,	którego	Horodniczy	był	pomysłodaw-
cą	i	redaktorem.	W	tym	samym	czasie	Requiem	Records	
uruchomiło	swój	nowobrzmieniowy	pododdział	o	nazwie	
Requiem	For	Disco	wydając	we	współpracy	z	Maćkiem	
Sienkiewiczem	(jako	katalogowy	numer	1)	płytę	“FASRAT	
Compilation	#1”.	Horodniczy	jest	kuratorem	 
tego	sublabelu.

Źródła:
1.	https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Horodniczy
2.		http://rozrywka.dziennik.pl/telewizja/artyku-
ly/513432,marek-horodniczy-pegaz-prowadzacy-kultura-naro-
dowa.html

Opracowanie	biogramu:	Karolina	Kubicius	i	Grażyna	Róziewicz																																																																																																																																								
Korekta,	redakcja	i	opracowanie	graficzne	tekstu: 
Grażyna	Róziewicz																																																																																																																																		
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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	-	absolwentka	XXI	LO	z	2010	roku.	Fotografka	i	artystka	wizual-
na.	Ukończyła	z	wyróżnieniem		Akademię	Sztuk	Pięknych	 
w	Warszawie	-	Wydział	Sztuki	Mediów.	Większość	jej	fotografii	
jest	wykonywanych	za	pomocą	aparatów	analogowych.	Częs-
to	porusza	tematykę	tożsamości		kulturowej	i	indywidualnej.

WybrAne osiągnięciA Artystyczne  
i zAWoDoWe: 

•	 Od	2014	roku	-	Współzałożycielka	i	Prezes	Akademickiego	
Koła	alternatywnych	technik	fotografii	na	Wydziale	Sztuk	
Medialnych	w	Akademii	Sztuk	Pięknych	w	Warszawie

•	 Od	2015	roku	-	Asystentka	-	stażystka	w	Pracowni	Alternaty-
wnego	Obrazowania	w:	Akademii	Sztuk	Pięknych	 
w	Warszawie	Wydział	Sztuki	Mediów

WystAWy inDyWiDUAlne - Wybór: 

•	 2015	-		Wystawa	“Heden”	w		Galerii	Obok	Związku	Polskich	
Artystów	Fotografików

•	 2016	–	Wystawa	„Ruah”	w	Ośrodku	Kultury	Muzułmańskiej	w	
Warszawie

WystAWy zbioroWe - Wybór:

•	 Debiut	podczas	Międzynarodowego	Festiwalu	Fotografii	w	
Łodzi

•	 Wystawa	w	Muzeum	Mazowieckim		w	Płocku
•	 Wystawa		Muzeum	Pałacu	w	Wilanowie	-	Pomarańczarnia	

w	Warszawie		
•	 Wystawa:	Fotografia	analogowa	w	Muzeum	Sandomierzu
•	 INDYGO	-	koncert	muzyczny	zainspirowany	cyjanotypią	w	

galerii	Spokojnej	

PUbliKAcje PrAc W czAsoPismAch - Wybór:

„Krytyka	Polityczna”
„Vieworld”
„Gulf	Photo	Plus”

WybrAne nAgroDy:

Laureatka	konkursu		„Debiuty”

Laureatka	stypendium	Funduszu	Promocji	Twórczości	Sto-
warzyszenia	Autorów	ZAiKS	

„heDen” - WystAWA nADii issA  
Źródło:	http://www.krytykapolityczna.pl/wydarzenia/nadia-is-
sa-wystawa-heden
 
„Autor: dr hab. Prot Jarnuszkiewicz ( prof. ASP ): „Heden” 
											„	Seria	fotograficzna	„Heden”	(co	po	szwedzku	i	duńsku	
oznacza	„teraz”;	ciekawa	jest	zresztą	analogia	między	tym	
słowem,	a	słowem	Eden,	a	więc	Szwecją,	która	jawi	się	jako	
Ziemia	Obiecana	uchodźców),	stanowi	niezwykłe	połączenie	
klasycznego	sposobu	prowadzenia	narracji	fotograficznej,	 
z	emocjonalnym	i	„intymnym”	zapisem	zaobserwowanych	sytu-
acji.	Cykl	opowiada	o	życiu	codziennym	uchodźców	syryjskich	
w	Szwecji.	Powstał	przy	użyciu	czarno-białych,	analogowych	
materiałów	światłoczułych,	odbitki	zaś	zostały	wykonane	w	
ciemni	na	papierze	barytowym.	Wybrana	technika	zbliżyła	
autorkę	do	sytuacji,	które	fotografowała.	
													Z	jej	obserwacji	wynika,	że	życie	uchodźców	polega	 
na	oczekiwaniu.	Na	stanie	zawieszenia	i	napięcia,	podobnego	
do	towarzyszącego	fotografowi	w	ciemni	uczucia	niepewności.	
Dzięki	temu	zdjęcia	z	cyklu	„Heden”	są	prawdziwe.	Nie	tylko	
mimetyzmem	reprodukowanych	sytuacji,	ale	i	emocji,	które	
trwają	pod	pozorną	obiektywnością	rejestrowanej	rzeczywistoś-
ci.		„Heden”	łączy	klasykę	formy	ze	współczesnymi	tematami.	
Tożsamością	kulturową,	a	raczej	jej	poszukiwaniem,	emigrac-
ją,	próbą	podtrzymania	tradycji	i	nomadyzmem	-	znakiem	
rozpoznawczym	XXI	w.	
												Sama	autorka	pisze:	„Chciałam	zobrazować	temat	ze	
szczególnym	skupieniem	się	na	psychologicznym	aspekcie	by-
cia	uchodźcą,	na	życiu	w	oderwaniu	od	własnej	kultury	 
i	tradycji.	W	tym	cyklu	szukałam	przejawów	normalności,	a	nie	
traumy.”	To	właśnie	wytrwałość	Nadii	i	jej	znajomość	realiów	
funkcjonowania	w	społeczeństwie	arabskim	pozwalają	uczynić	

Fot.www.goldenline.pl

NAdIA IssA 
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ten	materiał	wyjątkowym,	zaangażowanym	w	bardzo	spe-
cyficzny	sposób.	Emocjonalny	i	czuły.	Nadia	nie	tylko	wie,	ale	
także	czuje,	co	fotografuje.	Dzięki	temu	jako	widzowie	możemy	
być	obecni	w	tych	przestrzeniach,	o	których	opowiada	jak	i	przy	
ludziach	będących	bohaterami	jej	fotografii.”
 
AuToR: DR HAb. MARiuSZ WiDeRyńSKi:  
„W PoSZuKiWANiu eDeNu...”      
                                                         
„Od	zarania	dziejów	ludzkości	uchodźstwo	[weszło]	w	naszą	his-
torię.	Toczone	wojny,	ucieczki	przed	najeźdźcami,	kataklizmami,	
przed	nieuchronną	śmiercią	lub	niewolą	zmuszały	ludzi	do	gwał-
townego	opuszczania	swoich	domostw,	a	nawet	ojczyzny.	Wy-
dawać	by	się	mogło,	że	po	doświadczeniach	Pierwszej	Wojny	
Światowej,	a	tym	bardziej	Drugiej,	ludzie	bogatsi	o	dramatyczne	
doświadczenia	odrzucą	bezsensowną	agresję	 
i	donikąd	prowadzące	konflikty.		 

Brak	tolerancji,	nacjonalizm,	przepastne	rozwarstwienie	społec-
zeństw	na	bogatych	i	tych	biednych	oraz	podsycane	 
z	premedytacją	antagonizmy	ze	zdwojoną	siłą	doprowadzają	
do	kolejnych	wojen,	do	porzucania	miejsca	zamieszkania	 
i	szukania	bezpiecznego	schronienia	poza	granicami	własnego	
kraju.	Takimi	właśnie	są	bohaterowie	fotograficznego	eseju,	
uchodźcy	z	objętej	bratobójczą	wojną	Syrii.	Uciekając,	trafili	do	
Szwecji	i	tu	w	obozach	„przejściowych”	są	fotografowani	przez	
Nadię	Issę,	studentkę	czwartego	roku	Wydziału	Sztuki	Mediów	
ASP	w	Warszawie.	To	trudne	zadanie.	Jak	pokazać	bowiem	na	
fotografiach	dramat	ludzi,	którym	z	jednej	strony	się	udało,	uni-
knęli	śmierci,	a	może	niewoli.	Trafili	do	innego,	zamożnego	 
i	przyjaznego	„świata”,ale	obcego	kulturowo.	Równocześnie	w	
świetle	wydarzeń	w	regionie,	podejrzliwego.	Jak	zmierzyć	się	 
z	tematem,	przekonać	do	pomysłu	na	fotograficzną	opowieść	 
o	ich	życiu.	Zbudować	zaufanie	i	fotografować…	sytuację,		
gdzie	rozpacz	miesza	się	ze	szczęściem,	a	depresja	z	radością.	
Gdzie	niepewność	podsyca	tęsknota,	a	zabawa	jest	ucieczką	
od	nich.	

Oglądając,	uczestnicząc	nieomal	na	bieżąco	w	pracy	pani	Issy	
widziałem	towarzyszące	jej	emocje.	Rozterki	i	chwile	zwątpi-
enia.	Po	kolejnej	podróży	z	setek	fotografii	powstał	pierwszy	
zestaw.	Opowieść	o	uchodźcach,	którzy	trafili	do	Szwecji.	Jego	
wartością	jest	spokojnie	poprowadzona	narracja	i	…wycofanie	
się	autorki.	Wielka	to	pokora	i	kunszt	fotografa,		dzięki	któremu	
bohaterami	są	sfotografowani		ludzie	i	ich	emocje.	To	Oni	są	
najważniejsi	i	ich	życie.	Widziałem	wiele	obozów	uchodźców.	
Zawsze	działały	przygnębiająco,	bo	wszystkie	one	otaczała	
aura	niebywałego	dramatu	i	nieszczęścia	mieszkających	tam	
ludzi.	Jestem	przekonany,	że	nawet	częściowa	prezentacja	
zestawu	„	Heden”	oddaje	istotę	zamysłu	artystycznego	 
i	dojrzałość	autorki.	Jego	jedyną	wadą	jest	brak	krwi	i	śmierci,	
widokami	których	jesteśmy	codziennie	epatowani	i	które,	nieste-
ty,		wyznaczają	poziom	atrakcyjności	fotograficznych	relacji.”
 

„MeTAfiZyKA śWiATłA W SZTuCe WSPółCZeSNeJ”
Źródło:		http://www.nauka.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_Sz-

8leL0jYQen/74541952/127296437

„Czym	jest	sztuka	światła?	Jakie	trendy	filozoficzne	stanowią	jej	
fundament?

Tym	zagadnieniami	zajmuje	się	w	swoich	badaniach	dr	Paulina	
Tendera	z	Katedry	Porównawczych	Studiów	Cywilizacji	UJ.	„Za-
jmuję	się	współczesną	sztuką	światła	od	pięciu	lat,	wcześniej	in-
teresowała	mnie	i	nadal	bardzo	interesuje	europejska	metafizy-
ka	światła.	Na	ten	temat	powstała	książka	„Od	filozofii	światła	
do	sztuki	światła”	(2014),	którą	znaleźć	można	na	stronach	
uniwersytetu”	–	wyjaśnia	dr	Tendera.

Na	fotografii	–	praca	Nadii	Issa	pt.	„Klepsydra”

	Sztuka	światła	to	dziedzina	twórczości	artystycznej,	która	może	
być	rozumiana	bardzo	różnorodnie.	Czasem	mówi	się,	że	sztuką	
światła	jest	na	przykład	gotycki	witraż	lub	bizantyjska	mozaika.	
Wiele	w	tym	prawdy	–	ówcześni	twórcy	wspaniale	wykorzyst-
ywali	światło	zarówno		w	znaczeniu	fizykalnym	jak	i	symbolicz-
nym.	Inspirowała	ich	przecież	ogromna,	wielowiekowa	tradycja	
metafizyki	światła,	która	sięga	Platona.	Mimo	to,	nazwa	„sztuka	
światła”	upowszechniła	się	dopiero	w	XX	wieku,	co	miało	pew-
ien	związek	z	odkryciem	żarówki	i	światła	elektrycznego.	Dziś	
pod	nazwą	sztuki	światła	rozumie	się	przede	wszystkim	sztukę	
nowych	mediów,	w	której	światło	stanowi	najważniejsze	źródło	
doświadczenia	estetycznego	i	sens	dzieła	sztuki.																																																																																																																														
	Projekt	badawczy	Pauliny	Tendery	dotyczy	sztuki	współczesnej,	
a	jego	podstawą	są	filozoficzne	zainteresowania	autorki,	od-
wołujące	się		do	nurtu	neoplatońskiego	w	filozofii.	Nie	interesują	
jej	kwestie	związane	z	przypisywaniem	etycznych	wartości	
dziełu,	nie	bada	też	indywidualnego,	emocjonalnego	doświad-
czenia	dzieła	sztuki.	Nie	zastanawia	się	i	nie	kataloguje	każdej	
instalacji	świetlnej.	„Szukam	tych	przedstawień,	które	posiadają	
silny	i	wyrazisty	kontekst	religijny	lub	kulturowy	–	one	dla	filozofii	
mają	szczególne	znaczenie.	Tropię	te	dzieła,	w	których	zach-
ował	się	symbol,	które	nie	uległy	alegoryzacji	i	uproszczeniu	do	
form	metaforycznych”	–	tłumaczy	badaczka	z	UJ.	
W	odróżnieniu	od	metafory	i	alegorii,symbol	jest	znakiem,	który	
posiada	bardzo	wiele	ukrytych	znaczeń	religijnych,	filozo-
ficznych	i	kulturowych.	Metaforą	pokoju	może	być	biały	gołąb,	
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ale	ale	nie	sposób	powiedzieć,	że	Gwiazda	Dawida	lub	Krzyż	
są	metaforami	czegoś.	To	symbole	religijne,	za	którymi	ciągnie	
się	dziejowa	i	kulturowa	narracja	budująca	ich	sens,	który	
jest	obiektywny,	co	nie	znaczy,	że	czytelny	dla	każdego.[…]
Jedna	z	prac,	które	tu	oglądamy	zatytułowana	jest	„Kałuża	św.	
Tomasza”.	To	doskonały	przykład	współczesnej	sztuki	światła,	
w	której	zawarty	jest	symbol	a	nie	metafora.	Aby	zrozumieć	tę	
pracę,	jak	sam	tytuł	sugeruje,	należy	znać	choć	trochę	filozofię	
Tomasza	z	Akwinu:	musimy	rozstrzygnąć	jak	symbol	światła	
rozumiała	scholastyka	(ogólnie	–	nauka	uprawiana	na	śred-
niowiecznych	uniwersytetach),	jak	rozumiany	jest		Bóg	przez	to	
światło	symbolizowany	i	w	jakiej	relacji	pozostaje	do	stworzenia	
(światło	symbolizuje	bardzo	często	łaskę	lub	poznanie),	jakim	
przeobrażeniom	uległo	pojęcie	„claritas”	(blask)	w	trzynastym	
wieku	itd.	Trudno	uwierzyć,	że	praca	o	tak	głębokiej	treści	teo-
logicznej	powstała	zaledwie	kilka	lat	temu.			
									Jeden	z	kluczowych	wniosków	studiów	dr	Tendery	wska-
zuje	też	na	to,	że	młode	pokolenia	odbiorców	sztuki	i	kultury	
w	ogóle	nie	ma	już	dzisiaj	kontaktu	z	symbolem	jako	nośniki-
em	tożsamości	kulturowej.	Tym	bardziej	cieszy	i	zachwyca,	że	
powstają	w	Polsce	prace		o	szczególnej	wadze	intelektualnej,	
jak	„Macewy”	Włodzimierza	Szymańskiego,	„Klepsydra”	Nadii	
Issy	lub	wspomniana	„	Kałuża	św.	Tomasza”	Alicji	Panasiewicz.	
„Moim	zdaniem	sztuka	stworzona	jest	do	myślenia,	 
a	myśleniem	nie	jest	emocjonalne	uniesienie	czy	wzruszenie,	
choć	ostatecznie	także	droga	myślenia	ma	prowadzić	do	pięk-
na”	–	konkluduje	dr	Tendera.”

Nadia issa – uroczysty finisaż Wystawy Dyplomowej pt.”RuAH”
Autor: dr Paulina Tendera, uniwersytet Jagieloński w Krakowie
Źródło:	http://allevents.in/warsaw/nadia-issa-uroczysty-finisa%C5%BC-wystawy-dyplo-

mowej-pt-ruah/812439412190161

„ruaH oZnaCZa “tCHnienie; Wiatr; DuCH, DuSZa, oDDeCH”.
SłoWo to WyStęPuje W nieZmienionym SymBoliCZnym 
ZnaCZeniu, oraZ taKim Samym BrZmieniu W trZeCH reliGi-
aCH ŚWiętej KSięGi (CHrZeŚCijańStWo, iSlam, juDaiZm).”

nadia issa

	„	Mawia	się	czasem,	że	są	takie	dzieła	sztuki,	które	potrafią	
pobudzić	wyobraźnię.	Faktycznie,	wiele	z	prac	dawnej	 
i	współczesnej	sztuki	zabiera	nas	w	świat	wyobraźni	i	zachęca	
do	snucia	opowieści,	fantazjowania	i	budowania	alternatywne-
go	świata.	Szczęśliwie	składa	się,	że	prace	Nadii	Issy	nie	należą	
do	takich	dzieł.

Oczywiście	nie	sposób	protestować	przed	tendencjami	ba-
jkopisarskimi	odbiorcy	–	gdy	ma	on	taką	chęć,	nich	ucieka	
we	własną	krainę	iluzji.	Ważnym	jest	jednak	to,	by	uświadomić	
sobie,	że	krainy	te	nie	są	żadną	częścią	dzieła	sztuki,	wokół	
którego	są	kreowane.	Wszelkie	narracje	dopisywane	do	dzieł	sz-
tuki	są	wyrazem	potocznego	obcowania	z	dziełem	sztuki,	które	
nawiązuje	osoba	nieumiejąca	ocenić	dzieła	w	perspektywie	
artystycznej	bądź	filozoficznej.	Dajmy	przykład	z	innej	dziedziny,	
ze	świata	muzyki.	Słuchając	utworu	muzycznego	łatwo	wpaść	
w	nastrój,	który	–	jak	nam	się	wydaje	–	muzyka	wywołuje,	nas-

tępnie	zamykamy	oczy	i	już	widzimy	pierwsze	obrazy.	Nic	z	tych	
rzeczy	–	ani	emocje,	ani	widzenia,	ani	zdarzenia,	nie	są	zawarte	
w	muzyce.	To	wyłącznie	efekty	subiektywizacji	doświadcze-
nia	estetycznego.	Wie	to	każdy,	kto	choć	próbował	rozumieć	
muzykę,	a	nie	tylko	jej	doświadczać.

									Podobnie	sprawa	przedstawia	się	w	przypadku	sztuki	wizu-
alnych,	malarstwa,	rzeźby,	instalacji…	W	dziele	ważne	jest	tylko	
to,	co	zawiera	ono	w	sposób	obiektywny.	To	zaś,	co	obiekty-
wnie	zawarto	w	dziele,	co	faktycznie	w	nim	tkwi	i	jest	widziane,	
nie	jest	przedmiotem	emocji	lub	nastrojów,	lecz	jest	przedmio-
tem	myślenia.	Na	pytanie,	czym	jest	to	coś	odpowiada	filozofia	
i	kultura,	a	pokazuje	to	sama	sztuka,	którą	chciałabym	nazwać,	
mimo	odmiennych	trendów	wypływających	ze	współczesnego	
relatywizmu	–	sztuką	wysoką.	Rzeczą	tą	jest	idea,	przy	której	
platońskim	rozumieniu	obstaję,	rzeczą,	którą	nie	tylko	możemy	
rozumieć,	ale	z	którą,	jak	uczył	Platon,	wolno	nam	także	bez-
pośrednio	obcować.	

								Prace	dyplomowe	Nadii	Issy	–	„Klepsydra”,	„Bakhoor”	oraz	
„Dreidel”	–	wykonane	pod	opieką	merytoryczną	prof.	 
Włodzimierza	Szymańskiego,	to	przykład	najlepszej	sztuki	
współczesnej.	Autorce	nie	tylko	udaje	się	uniknąć	taniej	sub-
iektywizacji,	której	dzisiaj	w	sztuce	mamy	po	prostu	przesyt,	ale	
także	we	wzorcowy	sposób	umieszcza	ona	w	swoich	pracach	
sensy,	wartości,	treści	i	konteksty	kulturowo-religijne.	Reguły	in-
terpretacji	tych	prac	porównać	można	do	różnicy	jaka	wyłania	
się	między	pojęciami	globalizacji	(sztuki	masowej)	i	transkul-
turowości.	W	sztuce	zglobalizowanej	dochodzi	do	uproszczenia	
treści	dzieła	sztuki	oraz	najczęściej	także	jego	formy,	by	prace	
mogły	być	zrozumiane	przez	statystycznego	odbiorcę	(im	mniej	
treści,	tym	lepiej,	odbiorca	przecież	sam	potrafi	ją	wymyślić	
i	chętnie	dokona	subiektywizacji).	Inaczej	sprawa	ma	się	z	
dziełami	transkulturowymi	–	artysta	podejmuje	w	nich	znaczny	
wysiłek	koncepcyjny	i	kulturowy,	by	praca	posiadała	w	sposób	
obiektywny	treści	podlegające	analizie	rozumowej	 
i	wymagające	od	odbiorcy	wiedzy	o	ich	znaczeniu	(dosłownie:	
kompetencji).	

											Jak	przenieść	treści	kultury	islamskiej,	żydowskiej	lub	
chrześcijańskiej	na	grunt	sztuki	współczesnej?	Treści	nieupro-
szczone,	symbole		a	nie	metafory	lub	alegorie,	sam	sens	wiary.	
Na	to	pytanie	odpowiada	w	swoich	pracach	Nadia	Issa,	a	przy	
tym	nie	unika	ona	dbałości	o	formę	dzieła.	Prace	zachwycają	
powagą,	pięknem	i	szczegółem.	Są	wykonane	z	najwyższą	sta-
rannością	i	kunsztem,	który	świadczy	o	jakości	rzemiosła	wynie-
sionego	z	Pracowni	Obrazowania	Alternatywnego	Warszawskiej	
ASP.	

											Prace	Nadii	Issy	mają	jeszcze	jeden	ważny	i	ciekawy	kon-
tekst	filozoficzny	–	nie	są	to	przecież	prace	religijne.	Każda	z	nich	
w	sposób	czytelny	odnosi	się	nie	tyle	do	wiary,	co	właśnie	do	
religii	(konkretnej:	islamu,	judaizmu	i	chrześcijaństwa),	a	mimo	
to,	bez	wątpienia	prace	te	mają	charakter	przede	wszystkim	
symboliczny	i	filozoficzny.	Nad	przekazem	religijnym	dominuje	
w	nich	symbol	i	uniwersalność,	wzbogacone	artystyczną	formą	
i	pięknem,	dają	dowód	tryumfu	sztuki	nad	partykularną	wiarą.	
Ale	nie	tylko,	dzięki	opanowaniu	formy,	talentowi	i	pięknu,	
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dzieła	funkcjonują	jak	same	symbole	religijnej	tożsamości,	poza	
kontekstem	i	czasem,	są	przedmiotami,	w	których	urzeczywist-
niła	się	i	prześwieca	ich	istota. 

Promotor	pracy	praktycznej:	Prof.	Włodzimierz	Szymański
Promotor	aneksu:	dr	hab.	Mariusz	Wideryński
Promotor	pracy	teoretycznej:	dr	Monika	Murawska”

ŹródŁa:
1.	http://www.krytykapolityczna.pl/wydarzenia/nadia-issa-wyst-
awa-heden
2.	http://www.nauka.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_con-
tent/56_INSTANCE_Sz8leL0jYQen/74541952/127296437
3.	http://allevents.in/warsaw/nadia-issa-uroczysty-fin-
isa%C5%BC-wystawy-dyplomowej-pt-ruah/812439412190161

Opracowanie	biogramu:	Edyta	Latowska	i	Grażyna	Róziewicz
Wybór	publikacji,	korekta,	redakcja	i	opracowanie	graficzne	
tekstu:	Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO	z	2005	roku.	Reżyser,	scenarzysta	i	operator	
kamery.	Ukończył	Wydział	Reżyserii	Filmowej	i	Telewizyjnej	PWS-
FTViT	w	Łodzi	oraz	Wydział	Kulturoznawstwa	na	Uniwersytecie	
Warszawskim.			Pracuje	m.	in.	w	teatrze,	przygotowując	pro-
jekcje	wideo	do	spektakli	takich	reżyserów	jak	:	Robert	Wilson,	
Marina	Abramović,	Laurent	Chetouane.

filmogrAfiA: 

2005	–	„Lekarz	Drzew”	-	film	fabularny	–	efekty	komputerowe	
(współpraca)

2007	–	„Latarnik”	-	film	fabularny,	krótkometrażowy	 
–	dyżurny	planu

2008	–	„Godzina	z	Nocy	na	Dzień”	-	film	fabularny,	krótkome-
trażowy-	zdjęcia

2008	–	„Bracia”	–	film	fabularny,	krótkometrażowy	–	scenariusz,	
zdjęcia,	reżyseria,	montaż

2010	-	„Teddyboy”	–	etiuda	szkolna	–	asystent	reżysera	

2010	–	„Na	Przełaj”	–	etiuda	szkolna	–	scenariusz,	reżyseria

2010	–	„Lepiej	Późno	niż	Wcale”	–etiuda	szkolna	-	reżyseria

2010	–	„Dwie”	–	etiuda	szkolna	–	asystent	reżysera,	kierownictwo	
planu
 
2011	–	„Powiedz,	że	mnie	kochasz”	–	etiuda	szkolna	–	konsultac-
ja	scenariuszowa

2011	–	„Odbicie”	–	etiuda	szkolna	–	scenariusz,	reżyseria

2011	–	„Mora”	–	etiuda	szkolna	–	scenariusz,	reżyseria

2011	–	„Łódź	od	Świtu	do	Zmierzchu”	–	etiuda	szkolna	-	reżyseria

2012	–	„Zagrożenie”	-	etiuda	szkolna	–	reżyseria

2012	–	„Obóz”	–	etiuda	szkolna	-	scenariusz,	reżyseria

2012	–	„Kolorowe	Dni”	-	etiuda	szkolna	-	reżyseria

2013	–	„Żaba”	–	etiuda	szkolna	–	scenariusz,	reżyseria

2013	–	„Trzecia	Zapałka”	–	etiuda	szkolna	–	scenariusz,	reżyseria

2013	–	„Miruna”	–	etiuda	szkolna	–	asystent	reżysera

2014	–	„Okienko	Dobrej	Pogody”	–	etiuda	szkolna	–	zdjęcia,	
reżyseria,	montaż

2014	–	„Dużo	Szczęścia”		–	etiuda	szkolna	–	scenariusz,	reżyseria

2015	–	„Taka	Nasza	Gra”		–	etiuda	szkolna	–	konsultacja	scenar-
iuszowa

2015	–	„Gigant”	-	etiuda	szkolna	–	scenariusz,	reżyseria

nAgroDy inDyWiDUAlne:

2012	-	„Obóz”	-	Nagroda	Publiczności	–	Festiwal	Filmów	Szkoły	
Filmowej	w	Łodzi	„Łodzią	po	Wiśle”

2012	-	„Obóz”	-	Nagroda	dla	Najlepszej	Etiudy	Dokumentalnej	-	
Festiwal	Filmów	Szkoły	Filmowej	w	Łodzi	„Łodzią	po	Wiśle”

2013	–	„Obóz”	-	Grand	Prix	-	Międzynarodowy	Festiwal	Filmowy	
„Zoom	–	Zbliżenia”	

2013	–	„Obóz”	–	Wyróżnienie	–	Festiwal	Filmów	Dokumentalnych	
„Okiem	Młodych”

2014	-	„Okienko	Dobrej	Pogody”	–	Nagroda	Specjalna	Jury	dla	
Filmu	o	Szczególnych	Wartościach	Przyrodniczych;	za	„obraz	
trudnej,	nieokiełznanej	przyrody	i	obezwładniającego	piękna	

Fot.	Tomasz	Pietrzyk,	http://swidnica24.pl/dla-kogo-zlote-oko-foto/

TOMASz  
JEzIORSKI 
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gór,	na	tle	których	oglądamy	historię	ojca	i	syna	podczas	hima-
lajskiej	wyprawy”

2014	-		„Okienko	Dobrej	Pogody”	–	Nagroda	Publiczności	–	Festi-
wal	Filmów	Dokumentalnych	„Okiem	Młodych”

2014	-		„Kolorowe	dni”	–	Nagroda	Specjalna	–	Przegląd	Stu-
denckich	Etiud	Filmowych	„Klaps”

2015	–	„Gigant”	–	Nagroda	dla	Najlepszej	Etiudy	Fabularnej	za	
„umiejętne	poprowadzenie	młodych	aktorów,	które	sprawia,	
że	widz	podąża	za	historią”	–	Festiwal	Filmów	Szkoły	Filmowej	w	
Łodzi	„Łodzią	po	Wiśle”

„tUtAj jest sPrAWieDliWie – Wszyscy jesteśmy nA stArcie”
Wywiad z tomaszem jeziorskim – wrzesień 2016
Źródło:	„Dla	kogo	Złote	Oko?”	http://swidnica24.pl/dla-kogo-zlote-oko-foto/	

13.09.2016

								„Film	Tomasza	Jeziorskiego,	studenta	Wyższej	Szkoły	
Filmowej	w	Łodzi,	„Okienko	dobrej	pogody”	zdobył	aż	dwie	
nagrody.	W	nienachalny,	mimo	wszystko	serdeczny	sposób	
twórca	i	bohater	jednocześnie	opowiada	o	powierzchownoś-
ci	kontaktów	z	ojcem	i	próbie	poszukania	wspólnego	języka	
na	tematy	ważne,	a	nie	dotyczące	spraw	najzwyklejszych	jak		
choćby	pogoda.	Wydaje	się,	że	katalizatorem	będzie	wspólna	
wyprawa	ojca	i	syna	w	Himalaje.		
									Posępne	piękno	gór	i	trudy	wędrówki,	niczego	nie	zmienia-
ją.	Ważnej	rozmowy	–	mimo	podejmowanych	przez	syna	prób	
–	nie	ma.	Cała	sytuacja	wydaje	się	wręcz	groteskowa.	Widz	na	
pewno	przeżywa	ogromne	zaskoczenie.		Nie	ma	fascynującej	
opowieści	o	trudach	wyprawy,	niezwykłych	zdarzeniach.	Góry	
tylko	potęgują	uczucie	oddalenia	obu	bohaterów.	Tomasz	
Jeziorski	cieszył	się,	że	ta	intymna	opowieść	znalazła	uznanie	
w	oczach	widzów.	–	Ten	film	był	mi	potrzebny.	Wciąż	szukam	
drogi	do	porozumienia	z	ojcem	–	mówi	Swidnica24.pl.	–	Sam	
festiwal	jest	bardzo	ciekawą	propozycją	dla	młodych	twórców	
i	widzów.	Myślę,		że	mamy	podobne	problemy	i	potrafimy	się	
nawzajem	zrozumieć.	Dodatkowym	walorem	jest	możliwość	
sprawdzenia,	jakie	tematy	podejmują	inni	twórcy.	Festiwali	
jest	sporo,	jednak	zwykle	startujemy	razem	z	doświadczonymi	
reżyserami,	czasem	naszymi	mistrzami.	Tutaj	jest	sprawiedliwie,	
wszyscy	jesteśmy	na	starcie	–	dodaje.”

Źródła:
1.	http://www.sfp.org.pl/osoba,39380,1,128689,Tomasz-Jeziorski.
html
2.	http://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1153054
3.	http://www.mlodziifilm.pl/film,336,105,1,GIGANT-.html
4.	http://swidnica24.pl/dla-kogo-zlote-oko-foto/
5.	Zdjęcie:	Tomasz	Pietrzyk,	http://swidnica24.pl/dla-kogo-zlote-
oko-foto/

Opracowanie	biogramu:	Tomasz	Kuźma	
Wybór	zdjęcia	i	publikacji,	korekta,	redakcja	i	opracowanie	
graficzne	tekstu:	Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwentka	XXI	LO	z	1981	roku.	Doktor		filozofii.	Dziennikarka.	
Od	1993	roku	redaktor	Więzi.	Współpracowała		z	Papieżem	
Janem	Pawłem	II	i	profesorem	Józefem	Tischnerem.	Przebywała		
z	mężem	i	synem		na	polskiej	placówce	dyplomatycznej 
w	Rzymie.	Autorka	licznych	publikacji	o	wysokiej	randze	 
naukowej	i	społecznej.	

WybrAne osiągnięciA nAUKoWe i zAWoDoWe:

•	 Współpraca	z	Papieżem	Janem	Pawłem	II								
•	 Współpraca	z	profesorem	Józefem	Tischnerem									
•	 Współzałożycielka	i	członek	Rady	Programowej	Instytutu	

Myśli	Józefa	Tischnera
•	 Członek	Zespołu	Laboratorium	WIęZI	
•	 Prowadzenie	seminarium	badawczego	“Filozofia	dialogu	-	

inspiracje	chrześcijańskie”	w	Centrum	Myśli	Jana	Pawła	II
•	 Koordynatorka	pracy	nad	wydaniem	nieznanych	pism	liter-

ackich	Jana	Pawła	II	w	postaci	trzech	tomów	poezji	z	okazji	
setnej	rocznicy	urodzin	papieża	

  
WybRaNy Cytat:      

„Człowiek	porzuca	wolność	po	to,	aby	do	końca	zanurzyć	się	
w	doświadczeniu	miłości.	–	W	tej	pełni,	którą	można	stworzyć	
w	relacji	z	drugim	człowiekiem.”	A.	Karoń-Ostrowska	w:	Andrzej	
Tarwid,	„Od	wolności	do	miłości”,Tygodnik	Katolicki	Niedziela,		
31.12.2013	

WybrAne PUbliKAcje:

„Dramat	spotkania	człowieka	z	Bogiem	i	z	drugim	w	myśli	Karola	
Wojtyły-Jana	Pawła	II”

„Dzieci	Soboru	zadają	pytania”	(	współautorka)																																																																																																																																				
   
„Spotkanie”	(wywiad-rzeka	z	ks.	Józefem	Tischnerem)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Zapatrzenie.	Rozmowy	ze	Stefanem	Swieżawskim”
E.Adamiak,	A.Karoń-Ostrowska	„Wzajemność,	a	nie	podporząd-
kowanie.	Kościół	jako	wspólnota	kobiet	i	mężczyzn”,	 
WIęŹ	1-2/2009

„Rewolucja	seksualna	jest	zmęczona”,	Dyskutują:	Piotr	Brat-
kowski,	Anna	Dodziuk,	Dariusz	Karłowicz,	Ksawery	Knotz	OFM-
Cap,	Anna	Karoń-Ostrowska,	Zbigniew	Nosowski,	 
WIęŹ	2008	nr	7-8

„Ksiądz	i	kobieta	-	relacja	niemożliwa?”,	Z	Janem	An-
drzejem	Kłoczowskim	OP	rozmawia	Anna	Karoń-Ostrows-
ka,	WIęŹ	2007	nr	6	Radykalna	bliskość,	Z	Adamem	Her-
nasem	rozmawia	Anna	Karoń-Ostrowska,	WIęŹ	2006	nr	9																																																																										
„Niepokoje	inteligenckiej	duszy”,	WIęŹ	2005	nr	12

„Jak	nie	bać	się	lęku”,	Z	Andrzejem	Kokoszką	i	Mirosławem	
Pilśniakiem	OP	rozmawia	Anna	Karoń-Ostrowska,	WIęŹ	2005	nr	
8-9	„Obecność”,	WIęŹ	2005	nr	5-6

”Prorok	czy	prowokator?”,	WIęŹ	2004	nr	5

„Szukając	Boga	XXI	wieku”,	Z	Krzysztofem	Doroszem	rozmawia	
Anna	Karoń-Ostrowska,	WIęŹ	2004	nr	7

zAinteresoWAniA i UlUbione zAjęciA:

Teatr
Opera
Kino
Muzyka
Podróże
Poznawanie	nowych	ludzi	

UlUbiony tWórcA:                                                                                                                                          
																																																																																					Andrzej	Wajda

Fot.radio.opole.pl

ANNA  
KAROń
-OSTROwSKA 
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języKi obce:

Angielski			 -	biegły	w	mowie	i	piśmie
Włoski		 	 -	biegły	w	mowie	i	piśmie
Francuski		 -	komunikatywny

czAsy nAUKi W XXi lo:

ulubiony nauczyciel:

Pani	Renata	Krecińska	–	Marzec	nauczycielka	języka	polskie-
go.	W	ciągu	czterech	lat	nauczyła	ją	patrzeć	na	świat	z	nowej	
perspektywy.	Nauczyła	ją	jak	cudowna	może	być	poezja,	teatr	
i	kino,	a	także	zapoznała	z	ważnymi	ludźmi	z	wymiaru	kultury	
takimi	jak	Andrzej	Wajda	czy	Krystyna	Zachwatowicz.		Przyjaźń	
Anny	Karoń-Ostrowskiej		z	nią	trwa	do	dziś.

WybrAne oPinie nA temAt KsiążKi Anny KAroń  
– ostroWsKiej „DrAmAt sPotKAniA”
„Dramat spotkania”. „Promieniowan-
ie ojcostwa” jako pryzmat filozofii Karola Wojtyły.                                                                                              
Źródło:	http://www.wiez.pl/Dramat-spotkania;s,karta,id,240

„Jadwiga	Puzynina:
Autorka	książki,	uczennica	ks.	Józefa	Tischnera,	podejmuje	
próbę	nowej	interpretacji	myśli	filozoficznej	Karola	Wojtyły-Jana	
Pawła	II,	uznawanej	zwykle	za	syntezę	tomizmu	i	fenomenologii.	
Przedmiotem	jej	szczególnych	analiz	jest	„Promieniowanie	oj-
costwa”,	stosunkowo	mało	znany	dramat-medytacja	przyszłe-
go	papieża.	W	nawiązaniu	do	współczesnej	filozofii	dialogu	
Franza	Rosenzweiga	i	Emmanuela	Lévinasa,	autorka	ukazuje	
myśl	Karola	Wojtyły	jako	opis	dramatu	spotkania	człowieka	z	
Bogiem	i	z	drugim	człowiekiem.	Jan	Paweł	II	był	pierwszym,	
uważnym	czytelnikiem	tej	pracy,	gdy	powstawała	w	Rzymie,	
o	czym	dowiadujemy	się	z	ogromnie	ciekawego,	osobistego	
„Postscriptum…”	Książka	ukazuje	się	dzięki	wsparciu	finan-
sowemu	Towarzystwa	Przyjaciół	Fundacji	Jana	Pawła	II.
„Dramat	spotkania”	to	niezwykła	książka,	ukazująca	Karola	
Wojtyłę-Jana	Pawła	II	jako	myśliciela	wnikającego	w	istotne	dla	
człowieka,	archetypiczne	relacje	łączące	go	z	innymi	ludźmi	i	z	
Bogiem.	Anna	Karoń-Ostrowska	w	głęboki,	a	zarazem	subtelny	
sposób	ukazuje	tok	myślowy	Autora	„Promieniowania	ojcostwa”	
pomaga	czytelnikowi	zrozumieć	to	ważne	pojęcie,	stanowiące	
jedną	z	podstawowych	idei	nie	tylko	twórczości	Karola	Wojtyły,	
ale	i	pontyfikatu	Jana	Pawła	II.	A	jest	to	jedna	z	tych	idei,	które	
zdolne	są	nadawać	nowy	sens	życiu	człowieka.

Jan	Andrzej	Kłoczowski	OP:
Dorobku	wielkich	myślicieli	nie	da	się	otworzyć	jednym	kluczem,	
zbyt	bogata	jest	spuścizna,	jaką	nam	pozostawili.	Ale	dobiera-
nie	odpowiednich	kluczy	nie	jest	płochą	zabawą	dla	komenta-
torów.	Rozumiemy	czyjąś	myśl,	gdy	podejmujemy	z	nią	dialog,	
gdy	sami	wchodzimy	w	„dramat	spotkania”	z	autorem.	Poezja	
Karola	Wojtyły,	jego	dramaty,	to	nie	ulotne	marginalia,	to	kuźnia	
jego	twórczej	myśli.	Dobrze,	że	czytając	książkę	Anny	Karoń-Os-
trowskiej,	otrzymujemy	wnikliwy	i	kompetentny	wgląd	w	to,	jak	
ta	myśl	rodziła	się	i	dojrzewała.”

Źródła:
1.http://www.laboratorium.wiez.pl
2.http://www.wiez.pl/Dramat-spotkania;s,karta,id,240
3.	http://niedziela.pl/artykul/109848/nd/Od-wolnosci-do-milosci
4.	radio.opole.pl.

Opracowanie	biogramu:		Joanna	Pawlikowska	 
i	Grażyna	RóżiewiczKorekta,	 
redakcja	i	opracowanie	graficzne	tekstu:	Grażyna	Róziewicz																																																																																																																																		
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO	z	1977	roku.	Polski	reżyser	i	scenarzysta	widow-
isk,	programów	telewizyjnych	i	teledysków	oraz	reklam.	Ukończył	
Wydział	Dziennikarstwa	i	Nauk	Politycznych	Uniwersytetu	
Warszawskiego	oraz	dramaturgię	filmową	na	PWSTiF	w	Łodzi.	
Autor	ok.	150	skeczy,	miniatur	literackich,	tekstów	piosenek	i	
dialogów,	chronionych	przez	ZAiKS.

WybrAne osiągnięciA Artystyczne:

•	 1975-1976	-	aktor	–	postać	Edka	Kucykiewicza	“Kucyka”	w	
serialu	telewizyjnym	„Wakacje”	reż.	Anette	Olsen

•	 1980-1981	-	autor	programów	kabaretowych	min.	„Jaś	Nie-
doczekała	„III	nagroda	VI	Lidzbarskich	Biesiad	Humoru	 
i	Satyry	1981

•	 1986-1987	-	współpracownik	literacki	Krzysztofa	Szmagiera	
przy	serialu	„07	zgłoś	się	„(Zespół	Filmowy	Kadr)

•	 1989-1991	-	Dyrektor	Artystyczny	Odeon	CMC,	pierwszej	
firmy	produkującej	filmy	reklamowe	w	Polsce

•	 1991-1993	-	Dyrektor	ITI	Film	Studio
•	 1993-2001	-	założyciel	i	prezes	firm	 

filmowo-posprodukcyjnych	OTO,	Orka,	O’Kay
•	 Od	2004	roku	związany	pracą	i	przyjaźnią	z	Waldemarem	

Malickim	i	Bernardem	Chmielarzem.	Razem	tworzą	 
Filharmonię	Dowcipu.

WybrAne ProgrAmy i WiDoWisKA teleWizyjne:

•	 1995	-	scenariusz	i	reżyseria	filmu	muzycznego	„Raz,	Dwa,	
Trzy”	na	zlecenie	Programu	1	TVP

•	 1997	-	producent	serialu	TV	pt.	„Zaklęta”	realizowanego	na	
zlecenieTelewizyjnej	Agencji	Produkcji	Teatralnej	 
i	Filmowej	TVP

•	 1997-1998	-	„Twoja	lista	przebojów”	–	cykliczny	program	
muzyczny	realizowany	na	zlecenie	TVP1

•	 1999	-	„Twoja	Gwiazda”	–	cykliczny	program	realizowany	
na	zlecenie	TVP1

•	 2001-2004	-	współautor	i	realizator	kampanii	promującej	
wejście	Polski	do	UE	(„Unia	bez	tajemnic”,	„Pytania	o	Unię”)	
i	referendum	akcesyjnego[3][4] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	 2005			-		„Co	tu	jest	grane”	–	cykliczny	program	muzyczny	
realizowany	na	zlecenie	TVP1	–	program	w	finale	festiwalu	
Rose	d’Or

•	 2008			-		Uroczysta	Gala	z	okazji	90	Rocznicy	Odzyskania	
Niepodległości	–	Teatr	Wielki

•	 2008			-	Gala	Złote	Kaczki	miesięcznika	FILM
•	 Gala	Mistrzów	Sportu	2005,	2006,	2007,	2008,	2009,	2010,	

2011,	2012,	2013,	2015
•	 Festiwal	Piosenki	Polskiej	w	Opolu	w	latach	1995,	1996,	1997,	

1998,	1999,	2000,	2001,	2004,	2006,	2010
•	 Sopot	Festival	w	latach	2004,	2006
•	 2007,	2008,	2009	-	“Wakacyjna	Filharmonia	Dowcipu”	

widowisko	w	ramach	Mazurskiej	Nocy	Kabaretowej,	real-
izowane	na	zlecenieTVP2

•	 „Laskowik	&	Malicki”	-	cykliczny	program	rozrywkowy	real-
izowany	na	zlecenie	TVP2

•	 1997-2004	Wiktory		-	Gala	wręczenia	nagród	Akademii	
Telewizyjnej,	TVP1

•	 Teraz	Polska		-	Gala	wręczenia	Godła	Promocyjnego	w	
latach	2002,	TVP1

•	 „Gabinet	Terapii	Ogólnej”		-	cykliczny	program	rozrywkowy	
z	udziałem	kabaretu	OT.TO,	realizowany	na	zlecenie	TVP1

•	 2002-2003	–	„Tata	Show”			-	cykliczny	program	rozrywkowy	
realizowany	na	zlecenie	TVP2

•	 „Przeciąg”		-	cykliczny	program	rozrywkowy	realizowany	na	
zlecenieTVP1

•	 Widowiska	sceniczne	„Filharmonia	Dowcipu”		-	ponad	200	
przedstawień	w	największych	salach	koncertowych	 
w	Polsce,	23	koncerty	Philharmonic	Of	Wit	podczas	Edin-
burgh	Festival	Fringe	2014.

nAgroDy:

•	 III	nagroda	VI	Lidzbarskich	Biesiad	Humoru	i	Satyry	1981
•	 Liczne	nagrody	za	reżyserię,	scenariusze	filmów	reklam-

owych	na	festiwalu	Crackfilm	w	latach	1991-1999
•	 Yach	Film	1995	-	Nagroda	za	scenariusz	filmu	 

„Raz	Dwa	Trzy”
•	 Grand	Prix	VII	Festiwalu	Dobrego	Humoru	2006

Fot.www.nto.pl

JAcEK KęcIK 
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Źródła:	
1.	wikipedia
2.	http://www.filharmoniadowcipu.pl/
3.	http://www.filmpolski.pl/

Opracowanie	biogramu,	korekta,	redakcja	i	opracowanie	gra-
ficzne	tekstu:	Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO		z		2008	roku.	Aktor,		scenarzysta,	reżyser	 
i	producent	filmów	niezależnych.		
             
WybrAne osiągnięciA:

•	 W		latach:	2009,	2010,	2012	oraz	2016	wystąpił	w	programie	
„Kocham	Cię,	Polsko!”

•	 W	2014		roku	poprowadził	w	TVP2	program	muzyczny	 
„SuperSTARcie”

•	 W	2016		roku	wziął	udział			w	programie	„Agent”	 
i	został	jego	zwycięzcą

filmogrAfiA:

•	 1993:	„Dwadzieścia	lat	później”	−	jako	mały	Wolf	Hauser
•	 2006–2007:	„Pogoda	na	piątek”	−	jako	Bartek	Lewicki,	syn	

Anny	i	Jerzego
•	 2008–2009:	„39	i	pół”	−	jako	Zielu,	kolega	Patryka
•	 2008–2009:	„Czas	honoru”	−	jako	Kamil	„Prędki”
•	 2008:	„Lejdis”	−	jako	Janek	Yerba,	brat	Korby
•	 2009		„Dom	nad	rozlewiskiem”	−	jako	Kuba,	chłopak	Marysi
•	 2009		„Popiełuszko.	Wolność	jest	w	nas”	 

−	jako	Grzegorz	Przemyk
•	 2010		„Miłość	nad	rozlewiskiem”	−	jako	Kuba	Milewicz
•	 2010		„Mała	matura	1947”	−	jako	Romek	Szrama
•	 2010		„Noc	życia”	-	reżyseria
•	 2011:	„Życie	nad	rozlewiskiem”	−	jako	Kuba	Milewicz
•	 2011:	„1920	Bitwa	Warszawska”	−	jako	członek	komisji	

rekrutacyjnej
•	 2012:	„Ja	to	mam	szczęście”	−	jako	Marcin,	syn	Jerzego

•	 2012:	„Nad	rozlewiskiem”	−	jako	Kuba	Milewicz
•	 2014:	„Miasto	44”	–	jako	Władek	“Beksa”
•	 2016:	„Bodo”	–	jako	młody	Eugeniusz	Bodo

WybrAne nAgroDy:

•	 Wyróżnienie	dla	fabuły	za	film	„Noc	życia”	na	Festiwalu	
Kina	Amatorskiego	i	Niezależnego	KAN

•	 Nagroda	publiczności	za	film	„Noc	życia”
•	 Laureat	I	Ogólnopolskiego	Festiwalu	Filmów	Amatorskich
•	 Wyróżnienie	za	scenariusz	i	reżyserię	filmu	„Złote	pióro”	

zrealizowanego	w	pierwszej	klasie	liceum
•	 Laureat	Konkursu	Filmowego	zorganizowanego	przez	Kino	

„Muranów”
•	 Lauraeat	Nagrody	Filmowej	srebrnr	Jabłko	–	wspólnie	z	

Małgorzatą	Ostrowską

„IM	DALEJ	SIę	COFAMY,	TYM	JEST	CIEKAWIEJ”

fragmenty  wywiadu z Antonim Królikowskim 
– 2016 rok
Autor:  Krzysztof  Połaski

Źródło:		http://www.telemagazyn.pl/artykuly/bodo-antoni-kro-

likowski-im-dalej-sie-cofamy-tym-jest-ciekawiej-wywiad-47121.html                                                                                                                                             
                                                                          
Krzysztof  Połaski: jako młody eugeniusz Bodo śpiewasz, 
tańczysz i stepujesz. jak wyglądały twoje przygotowania  
do tej roli?

Antoni Królikowski: Te	sceny,	w	których	naprawdę	dajemy	 
z	siebie	wszystko	na	scenie,	musieliśmy	przygotować	odpow-
iednio	wcześniej,	aby	już	przed	kamerą	wszystko	mogło	pójść	
sprawnie.	Mieliśmy	naukę	śpiewu,	tańca,	w	tym	także	stepu.	
Ten	etap	przygotowań	oczywiście	wymagał	czasu,	ale	to	
naprawdę	było	potrzebne,	bo	potem	–	już	będąc	na	planie	–	
wiemy	dokładnie,	co	mamy	robić	i	nie	musimy	improwizować	

Fot.	Ewa	Jasińska,	Fotografia	z	nieoficjalnego	fanpage’u	A.	Królikowskiego	na	facebooku

AnTOnI PAwEŁ  
KRóLIKOwSKI
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bądź	ratować	się	w	jakiś	inny	sposób.	Wszystko	wymyśliliśmy	na	
próbach,	więc	nie	pozostaje	nam	nic	innego,	jak	stanąć	przed	
kamerą		i	grać.

Wszystkie piosenki, które śpiewa młody Bodo, śpiewasz  
osobiście?

Tak.	To	też	wymagało	przygotowań	i	jest	pewnym	wyzwaniem,	
ale	gdy	się	bierze	udział	w	tego	typu	projekcie,	nic	nie	przycho-
dzi	łatwo.	Kiedy	efekt	przygotowań	widać,	słychać	i	jest	zadow-
alający,	wtedy	ten	efekt	smakuje	naprawdę	dobrze.

masz duże doświadczenia zarówno w filmach, jak i serialach 
historycznych, lecz zawsze to były głównie produkcje rozgry-
wające się w czasie ii Wojny Światowej. ten temat jest bardzo 
ograny, przez co chyba większość widzów jest w stanie wyo-
brazić sobie realia wojenne. W przypadku „Bodo” cofacie się 
aż o 100 lat, do czasów,  o których pamięć praktycznie zanikła. 
Czy to jest wielkie utrudnienie dla aktora? może wręcz przeci-
wnie – to pobudza kreatywność?

To	przede	wszystkim	wielka	frajda,	przynajmniej	dla	mnie.	Bardzo	
lubię	przenosić	się	w	czasy,	które	są	niemożliwe	do	osiągnięcia	
w	rzeczywistym	życiu,	więc	im	dalej	się	cofamy,	tym	ciekawiej.	
Co	prawda	wiąże	się	to	z	pewnymi	ograniczeniami,	chociażby	
językowymi,	przez	co	trzeba	się	pilnować,	aby	nie	używać	zbyt	
współczesnej	i	potocznej	mowy.	To	mentalne	przejście	o	100	lat	
wstecz	pobudza	wrażliwość	związaną	z	tamtymi	czasami	i	chy-
ba	wszyscy	na	planie	to	odczuwamy.	Ten	klimat	się	udziela.
(…)

myślisz, że współczesny, młody widz będzie mógł identyfikować 
z postacią eugeniusza Bodo? Dzisiaj jest to już, niestety,  postać 
archaiczna, coraz mniej znana i dopiero ta produkcja przypo-
mni ludziom – a wielu zwyczajnie dopiero uświadomi – kim był 
Bodo.

Myślę,	że	tak.	To	jest	świetny	pomysł	Telewizji	Polskiej	i	Akson	Stu-
dio,	żeby	odświeżyć	i	przypomnieć	postać	Eugeniusza	Bodo,	bo	
dzisiaj	faktycznie	tylko	nieliczni	oglądają	filmy	przedwojenne,	a	
niektórzy	nawet	nie	wiedzą,	kim	był	Bodo.	Często	spotykam	się	 
z	takimi	głosami	i	wierzę,	że	nasz	serial	to	zmieni!	(…)

W 2010 roku wyreżyserowałeś ciekawą etiudę „noc życia”. nie 
korci Cię czasem, żeby ponownie stanąć po drugiej stronie 
kamery?

Oczywiście,	że	mnie	korci.	Mam	takie	plany,	ale	chcę	dać	sobie	
czas.	Jest	zdecydowanie	za	wcześnie.	Ale	jak	plany	przerodzą	
się	w	coś	konkretnego,	to	wtedy	chętnie	o	tym	porozmawiam.

Źródła:

1.Wikipedia	
2.		http://www.filmweb.pl/person/Antoni+Krolikowski-614274/
awards	
3.	http://www.telemagazyn.pl/artykuly/bodo-antoni-krolikowski-
im-dalej-sie-cofamy-tym-jest-ciekawiej-wywiad-47121.html
4.			Fanpage	Antoniego	Królikowskiego	na	Facebooku

Opracowanie	biogramu:	Aleksandra	Stasiowska	i	Grażyna	
Róziewicz	
Korekta,	redakcja	i	opracowanie	graficzne	tekstu:	
Grażyna	Róziewicz																																																																																																																																							
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent		XXI	LO	z	1998	roku.	Artysta	obdarzony	pięknym,	liry-
cznym	tenorem	o	wyjątkowo	czystym,	miękkim	i	pełnym	blasku	
brzmieniu.	Ukończył	studia	na	Wydziale	Wokalnym	Akademii	
Muzycznej	im.	F.	Chopina			w	Warszawie	w	klasie	prof.	Jerzego	
Knetiga.	Naukę	kontynuował	w	Escuela	Superior	de	Musica	
Reina	Sofia	w	Madrycie	pod	kierunkiem	prof.	Toma	Krause.

WybrAne osiągnięciA Artystyczne:

•	 2004	-	debiut		w	Warszawskiej	Operze		w	roli	Eumete	w	„Il	
ritorno	d’Ulisse	in	patria”	i	Lucano	w	„	L’incoronatione	 
di	Poppea”	Claudio	Monteverdiego

•	 Od	2007	-	współpraca	z	Warszawską	Operą	Kameralną
•	 Od	2010	-	współpraca	z	Operą	Bałtycką	w	Gdańsku
•	 Od	2012	-	współpraca	z	Operą	i	Filharmonią	Podlaską

WybrAne nAgroDy:

•	 2001	-	Nagroda	Specjalna	w	V	Międzyuczelnianym	Konkur-
sie	Pieśni	Polskiej	w	Warszawie

•	 2002	-	Tytuł	Finalisty	Konkursu	Wokalnego	 
w	Dusznikach-Zdroju	

•	 2006	-	Laureat	Konkursu	Młodych	Twórców	zorganizowan-
ym	przez	Fundację	Kultury

•	 2009	-	Laureat		III	Nagrody	w	IV	Międzynarodowym	Konkur-
sie	Mozartowskim	w	Pradze

WybrAnA oPiniA o AleKsAnDrze KUnAchU:
Źródło:	strona	Narodowego	Forum	Muzyki.	http://www.nfm.wroclaw.pl/component/

nfmbiogram/biogram/19

narodowe Forum muzyki o aleksandrze Kunachu:

„W	swoim	repertuarze	ma	wiele	partii	operowych,	m.in.	role	
Tamina	w	Czarodziejskim	flecie	Mozarta,	Toma	Rakewella	w	
„Żywocie	rozpustnika”	Strawińskiego,	Argiria	w	„Tankredzie”	 
i	hrabiego	Almavivy	w	„Cyruliku	sewilskim”	Rossiniego.
Koncertuje	w	kraju	i	za	granicą.	Występował	z	dyrygentami	pol-
skimi,	takimi	jak:	Jacek	Kaspszyk,	Kai	Bumann,	Ruben	Silva,	

Władysław	Kłosiewicz,	Bohdan	Jarmołowicz,	Tadeusz	Kozłowski,	
Łukasz	Borowicz,	Michał	Klauza,	Mieczysław	Dondajewski,	Jerzy	
Salwarowski,	Jerzy	Swoboda,	Piotr	Wijatkowski,	Piotr	Borkowski	 
i	z	dyrygentami	zagranicznymi,	jak	na	przykład:	Paul	McCreesh,	
Paul	Goodwin,	Reiner	Schmidt,	Phillip	Bonder,	Hansjörg	Schellen-
berg,	José	Maria	Flôrencio,	Hubert	Soudant,	Alexander	Liebre-
ich,	Andriy	Yurkevich.
Jest	obdarzony	pięknym,	lirycznym	tenorem	o	wyjątkowo	czy-
stym,	miękkim	i	pełnym	blasku	brzmieniu.	Sprawdza	się	świetnie	
zarówno	w	repertuarze	operowym,	w	którym	ujawnia	swoje	
zdolności	aktorskie,	jak	i	w	repertuarze	oratoryjno-kantatowym	
oraz	w	pieśniach.”
 
„ZAWSZE	INTERESOWAŁA	MNIE	MUZYKA	I	TEOLOGIA”

Wywiad z Aleksandrem Kunachem – marzec 2016
Autor: Kamil strzałkowski

Kamil strzałkowski: Kiedy zaczęła się Pana przygoda z muzyką?

Aleksander Kunach: W	przedszkolu.	Autentycznie	-	w	przedsz-
kolu.	Rodzice	wcześnie	zauważyli	moje	zdolności	muzyczne.	
Jako	niespełna	czterolatek	brałem	udział	w	Mokotowskim	
Przeglądzie	Piosenki	Dziecięcej.		Część	z	nas	wybrano	do	pro-
gramów	telewizyjnych,	nagrywania	piosenek		i	teledysków	dla	
dzieci.	Moje	pierwsze	kontakty	z	mediami	to	nagranie	takich	
przebojów	polskich	przedszkolaków	jak	“Mydło	wszystko	umyje”	
i	“Witaminki”.	Potem	z	tej	grupy	wyłoniono	zespół	wokalny	
“Fasolki”,	zaś	nowopowstały	program	dla	dzieci	nazwano	
“Fasolandią”.	No	i	od	tego	się	wszystko		zaczęło.		A	potem	
zacząłem	śpiewać	w	chórze	dziecięcym,	który	działał	przy	
Teatrze	Wielkim	w	Warszawie.

Czy podczas przechodzenia mutacji miał Pan obawy odnośnie 
przyszłości muzycznej?

W	momencie,	w	którym	przechodziłem	mutację,	nie	myślałem	
tak	na	prawdę	o	tym,	że	z	muzyką	zwiążę	swoją	przyszłość,	że	
jako	muzyk	będę	zarabiał	na	chleb,	że	to	będzie	moje	główne	

Fot.archiwum	artysty.	Za:	tetrwielki.pl

AleKsANder 
KunAch
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zajęcie.	Poza	tym	mutacja	jest	rzeczą	naturalną.	Więc	stresu	nie	
było.

Czy kończąc liceum wiedział Pan, jaki wybrać kierunek  dalsze-
go rozwoju?

Nie.	Nie.	Nie.	Gdy	skończyłem	liceum,	zdawałem	na	filologię	
klasyczną	i	filozofię	na	Uniwersytecie	Warszawskim.	Zresztą	na	
tej	filologii	klasycznej	studiowałem	przez		dwa	lata,	a	że	się	tam	
nudziłem,	to	jest	inna	sprawa	[śmiech].	Natomiast	to	nie	było	
tak,	że	wiedziałem,	że	będę	muzykiem	profesjonalnym.	 
Oczywiście	cały	czas	miałem	kontakt	

z	muzyką.	Cały	czas	śpiewałem		w	jakichś	małych	zespołach,	
mniej	lub	bardziej	profesjonalnych,	czasem	dla	własnej	przyjem-
ności,	czasem	dla	jakiegoś	zarobku.	To	jednak	cały	czas	była	
sprawa	dorywcza.

Gra Pan na jakimś instrumencie?

Nie.

Kto był największą podporą duchową w tym ciężkim dla Pana 
okresie  - koniec liceum, poszukiwanie dalszych kierunków? Ktoś 
Pana motywował?

Bardzo	pomogli	mi	rodzice.	Dzięki	temu,	że	pozwolili	mi	na	te	
poszukiwania	i	wątpliwości.	Nigdy	nie	usłyszałem	od	nich:	“Teraz	
już	musisz	zdecydować!	Albo	idziesz	na	studia	dzienne	albo	na	
studia	wieczorowe	i	ogólnie	musisz	już	iść	do	pracy”.	Nie	było	
czegoś	takiego.	Moi	rodzice	trochę	się	martwili,	że	mam	szeroki	
wachlarz	zainteresowań	i	że	nie	jest	mi	łatwo	wybrać	jedną	
rzecz.	Ale	zawsze	w	nich	miałem	podporę.	To	znaczy

bez	względu	na	to,	co	wybierałem,	oni	byli	przy	mnie	 
i	wspierali	mnie.

W 2006 roku  kończy Pan studia muzyczne i co dalej? Szuka  
Pan pracy  czy jest wręcz na odwrót?   

To	nie	było	tak.	To	są	dość	specyficzne	studia.	Po	pierwsze	
zacząłem	je	można	powiedzieć	dwa	lata	później	niż	teor-
etycznie	wynikało	to	z	rocznika,	bo	jednak	byłem	2	lata	na	
filologii	klasycznej.	Po	drugie	właściwie	już	na	drugim	roku	
miałem	jakieś	pierwsze	koncerty	i	to	bardzo	prestiżowe	 
z	akademii.	A	niektóre	były	już	prawdziwymi	profesjonalnymi	
propozycjami	artystycznymi.	Nie	było	więc	czegoś	takiego,	że	
był	okres	studiów,	studia	się	kończą	i	zaczynam	szukać	pracy.	
To	było	tak,	że	to	szło	jakoś	wspólnie.	A	miej	więcej	od	trzeciego	
roku,	regularnie	współpracowałem	z	jakimiś	zespołami.	Głównie		
były	to		koncerty	oratoryjne.	Więc	nie	musiałem	szukać	pracy.	
Profesor	Jerzy	Knetig,		u	którego	studiowałem,	był	solistą

Warszawskiej	Opery	Kameralnej.	To	był	znaczący	rok	2004	
-		Polska	weszła		do	Unii	Europejskiej.	Z	tej	wspaniałej	okazji	
miał		miejsce	wielki	festiwal	muzyczny	zatytułowany	“Oda	do	
Europy”,	na	którym	potrzebowano	śpiewaka.	Podczas	przesłu-
chania	kandydatów	odniosłem	sukces.	Tak	zacząłem	współpra-
cować	z	Operą	Kameralną.Potem	nastąpił	wyjazd		na	studia	
do	Madrytu.

Często zostaje się za granicą po ukończeniu  tam studiów. Skąd 
ten powrót do Polski?

Powrót	nastąpił	przede	wszystkim	ze	względu	na	rodzinę.	Tuż	
przed	wyjazdem	do	Hiszpanii	wziąłem	ślub	i	następnego	roku	
na	wiosnę	dowiedziałem	się,	że	moja	żona	jest	w	ciąży.	Nie	
wyobrażałem	więc	sobie,	że	ja	będę	tam	a	ona	tutaj.	Zresztą	
Hiszpania	nie	jawiła	mi	się	jako	miejsce	dobre	dla	startu	mojej	
kariery,	czy	znalezienia	jakiegoś	zatrudnienia,	które	by	mnie	
satysfakcjonowało.	Miałem	już	wtedy	konkretne	osiągnięcia	 
i	ambicje	artystyczne,	których	Hiszpania	nie	mogła	zaspokoić.

Czy przechodził Pan w swojej karierze jakiś okres załamania? 
                                                                                                                                        
W	zawodzie	muzyka	zawsze	jest	tak,	że	mamy	okresy	bardzo	
tłuste,	pełne	ciekawych	propozycji	artystycznych	i	wtedy	nie	
wiemy,	co	wybrać	i	jak	to	wszystko	pogodzić.	Mamy	też	okresy	
puste,w	których	nic	się	ciekawego	nie	dzieje.	Zawsze,	kiedy	
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przychodzi	ten	drugi	czas,	myślimy	sobie,	że	może	pora	zająć	się	
czymś	innym,	że	może	już	się	kończy	nasza	muzyczna	kariera.	
Osobiście	jeszcze	nigdy	nie	myślałem		o	zakończeniu	działal-
ności	scenicznej.	Jest	też	tak,	że	artysta	występujący	na	scenie	
pokazuje	widzowi	emocje,	które	jednak	muszą	prawdziwe,	bo	
wszystko,	co	jest	udawane,	prędzej,	czy	później	nudzi	widza.	
Więc	cały	czas	jesteśmy	narażeni	na	ataki	tej	otaczającej	
nas	rzeczywistości.	Zdarzają	się	momenty,	w	których	człowiek	
zastanawia	się,	czy	dobrze	robi.	Są	one	jednak	tylko	 
momentami.	Nie	mogę	powiedzieć,	że	miałem	choćby	rok	
przerwy,	bo	zastanawiałem	się,	co	dalej.

Posiada Pan osiągnięcie, z którego czuje się Pan najdumniejszy?

Nie.

Znalazłem gdzieś informację, że chciał Pan być kiedyś popem.

Tak,	to	prawda.	Mnie	generalnie	zawsze	interesowała	muzyka	 
i	teologia.	Jakiś	czas	myślałem,	że	można	je	pogodzić.	Ale	kiedy	
zacząłem	śpiewać	profesjonalnie,	zrozumiałem,	iż	to	niemożli-
we.	Jako	kapłan	nie	mógłbym	wykonywać	swojego	dotychc-
zasowego	zawodu.	Musiałbym	być	całkowicie	oddany		pracy	
pasterskiej.	Soboty	i	niedziele,	które	są	najbardziej	pracowite	
w	Kościele,	są	również		najbardziej	pracowitymi	dniami	w	życiu	
artysty.	Więc	to	by	było	bardzo	trudne	do	połączenia.

Wróćmy do momentu, w którym wybierał Pan swoją ścieżkę, 
dokładniej do początków liceum. Zmieniłby Pan swoje wybory?
 

Nie.	Uważam,	że	nie.	Cieszę	się,	że	już	w	liceum	byłem	w	klasie	
humanistycznej.	Inna	sprawa,	że	nie	przejawiam	zbyt	wielkich	
talentów	matematycznych	czy	fizycznych.	Po	drugie	w	mo-
mencie,	w	którym	zdawałem	do	szkoły,	film	-	fakultet	licealny	
-	nie	był	jakąś	najistotniejszą	rzeczą	w	moim	życiu.	Nie	mogę	
jednak	powiedzieć,	że	nie	było	to	ciekawe	doświadczenie.	[…].	
Na	pewno	nas	to	jakoś	uwrażliwiło.	Z	drugiej	strony	na	scenę	
mnie	jakoś	ciągnęło.	Mieliśmy,	co	prawda	bardzo	krótko,	kółko	
teatralne	[	prowadzone	przez	prof.	Róziewicz].	Pierwsze	przest-
awienie	[pt.	„Serce	Matki”,	które	było	stylizacją	na	stare	kino]	
zrobiliśmy	na	Dzień	Matki	w	pierwszej	klasie,	więc	coś	generalnie	
było	na	rzeczy.

a pamięta Pan może swojego ulubionego nauczyciela z lice-
um?

Ciężko	by	było	wybrać	tylko	jednego.	Jednak	zawsze	miło	
wspominam	profesora	Wiktora	Buratyńskiego	–	naszego	nauczy-
ciela	muzyki	i	łaciny.
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Zdjęcia	z	dorobku	scenicznego	Aleksandra	Kunacha	Źródło:		
http://aleksanderkunach.com/pl/o-mnie/
                                                                                                      
Źródła:	
1.	strona	Narodowego	Forum	Muzyki.	http://www.nfm.wroclaw.
pl/component/nfmbiogram/biogram/19
2.	http://aleksanderkunach.com/pl/o-mnie/
3.	Ankieta	i	wywiad	przeprowadzone	przez	Kamila	Strzałkowskie-
go	z	Aleksandrem	Kunachem	–	marzec	2016
4.	http://teatrwielki.pl/ludzie/aleksander-kunach/

Opracowanie	biogramu	i	wywiad:	Kamil	Strzałkowski	
Korekta,	redakcja	i	opracowanie	graficzne	tekstu:	
Grażyna	Róziewicz																																																																																																																																	
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO	z		1992	roku.	Dziennikarz.		W	ponad	dwudzie-
stoletniej	karierze	zrealizował	około	5	tysięcy	wywiadów	z	lider-
ami	biznesu,	prezesami	spółek	giełdowych,	przedsiębiorcami,	
ekspertami,	ekonomistami	i	liderami	partii	politycznych.
  
WybrAne osiągnięciA zAWoDoWe:

•	 1994	-	współpraca	z	Rozgłośnią	Harcerską: 
-		redaktor	wiadomości 
-		autor	programów	publicystycznych		 	
Rozgłośni	Harcerskiej		-	„Minął	dzień”	i	„Babylon”

•	 2000	–	2005	-		reporter	w	Faktach	TVN	

•	 2005	–	2007	-	sprawozdawca	sejmowy	Wiadomości	TVP
•	 2007	–	2013	-		Szef	Zespołu	Reporterów	TVN	CNBC	

(wcześniej	TVN	CNBC	Biznes)
•	 Prowadzenie	programu	”Dzień	na	rynkach”
•	 2014	-		Dyrektor	ds.	Komunikacji	w	państwowej	spółce	Pol-

skie	Inwestycje	Rozwojowe
•	 Od	2015	roku	-		Dyrektor	Komunikacji	w	Grupie	Ergo	Hestia.

WybrAnA nAgroDA:

2009	-	Nominacja	do	Nagrody	im.	E.	Kwiatkowskiego	dla	Au-
torów	Wybitnych	Utworów	Dziennikarskich	 
o	Tematyce	Ekonomicznej

Źródła:
1.	http://www.press.pl
2.	efni.pl
3.	Zdjęcie:	dziendobry.tvn.pl

Opracowanie	biogramu:	Sylwia	Strzelecka	Korekta,	redakcja	 
i	opracowanie	graficzne	tekstu:	Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016

Fot.dziendobry.tvn.pl

MIKOŁAJ  
KUNIcA
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Absolwent	XXI	LO	z	1992	roku.	Dziennikarz.	Pisarz.	Studiował	na	
wydziale	filozofii	Uniwersytetu	Warszawskiego.	Autor	min.	książek	
nawiązujących	jego	życia	rodzinnego.	

WybrAne osiągnięciA zAWoDoWe:

•	 Wieloletnia	współpraca	z	dziennikiem	„Gazeta	Wyborcza”	 
-	reporter	:Dużego	Formatu”	Wyborcza.pl

•	 Prowadzenie	programu	Popołudnie	Polskiego	Radia	RDC
•	 Współautorstwo	scenariuszy	komiksów	ukazujących	się	 

w	„Gazecie	Wyborczej”
•	 Prowadzenie	wieczornych	programów	w	Radiu	TOK	FM
•	 Współpraca	z	tygodnikiem	„Newsweek”

WybrAne nAgroDy: 

2010	–	Nagroda	Grand	Press	dla	Najlepszych	Dziennikarzy,	Prasy,	
Radia	i	Telewizji	w	kategorii:	Publicystyka	

2010	-	Laureat	11	Edycji	Konkursu	im.	Barbary	Łopieńskiej	za	
Najlepszy	Wywiad	Prasowy	Roku

WybrAne PUbliKAcje:

„Dziennik	ciężarowca”	,	wyd.	W.A.B.,	Warszawa	2007

„Dziennik	taty”,	wyd.	W.A.B.,	Warszawa	2010

„Jedno	oko	na	Maroko”,	wyd.	Czarna	Owca,	Warszawa	2013
„Komiks	W-wa”,	rysunki:	Przemysław	Truściński,	scenariusz:	 
Alex	Kłoś,	Tomasz	Kwaśniewski

roDzinA: 

Żona	–	Agnieszka	Dzieci	-	Antonina	i	Franciszek	 

nAjWyższA WArtość:

„roDZina jeSt Dla mnie FunDamentalną WartoŚCią.”

tomasz Kwaśniewski

czAsy nAUKi W XXi lo:

Najważniejszy nauczyciel:

Profesor	Jerzy	Bracisiewicz	–	nauczyciel	historii	oraz	wychowaw-
ca.	Był	nieszablonowy.	Dużo	czasu	spędzał	ze	swoimi	wychow-
ankami.	Na	historii	nie	uczył	według	schematu:	daty,	zdarzenia.	
Rozwijał	umiejętność	historycznego	sposobu	analizy	i	refleksji.	
„Nauczył	mnie	myśleć	i	był	dla	ucznia	dość	wyrozumiałym	
człowiekiem.”

Najlepsi koledzy:

Najbliższymi	kolegami	byli	Mikołaj	Kunica	i	Mikołaj	Bem-Sojka.	 
Ta	przyjaźń	przetrwała	próbę	czasu.

„TAK	W	OGóLE,	TO	JUŻ	W	ZASADZIE	WSZYSTKO	MAM”

Wywiad z tomaszem Kwaśniewskim – marzec 2016
Autorka wywiadu: marta styczek

marta styczek: Co Pana skłoniło do wydania książki „Dziennik 
ciężarowca”?

 tomasz Kwaśniewski:	Jedna	rzecz	była	taka,	że	urodziło	się	
dziecko,	druga	rzecz	była	taka,	że	wtedy	akurat	było	tak,	że	
byłem	na	terapii	związanej	z	hazardem	(bo	ja	jestem	uzależn-
iony	od	hazardu,	nie	gram	już	chyba	z	10	lat).	No	i	pewne	rzeczy	
wydały	mi	się	w	ogóle	ciekawe,	jeżeli	chodzi	o	to	jak	można	
zobaczyć	siebie	i	świat.	A	na	to	nałożyło	się	to,	że	się	urodziło	
dziecko.	A	na	to	nałożyło	się	jeszcze	to,	że	w	ogóle	zawsze	
chciałem	napisać	książkę	i	tak	sobie	pomyślałem,	że	jeżeli	coś	

TOMASz 
KwAśnIEwSKI 

Fot.www.rdc.pl
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będę	sobie	notował	z	dnia	na	dzień,	to	kto	wie?	Może	coś	 
z	tego	będzie.	Jeszcze	było	ważne	to,	że	jak	będę	to	notował	
sobie	tak	z	dnia	na	dzień,	to	też	będę	widział	,	co	się	ze	mną	
dzieje,	bo	chciałem	być	uważny	na	to,	co	się	dzieje.	No	i	można	
powiedzieć,	że	to	były	te	trzy	zamiary	-	tak	się	złożyły	w	jedno.	
Tak,	to	były	te	motywy.

największy sukces?

Takim	największym	sukcesem	jest	chyba	to,	że	żyję	w	ogóle.	 
I	to	tak	nie	żartując	sobie.	W	tym	sensie,	że	mógłbym	nie	żyć	 
z	różnych	powodów,	gdyż	żyłem	w	taki	sposób	trochę	nie-
bezpieczny.	I	nie	miałem	jakiejś	specjalnej	potrzeby,	żeby	żyć.	
I	chęci,	ani	celu,	ani	sensu	tego	wszystkiego	specjalnie	nie	
widziałem.	Więc	to	jest	taki	generalny	sukces	największy,	że	żyję.	
A	to	jest	związane	z	tym,	że	mam	żonę	i	dzieci.	I	gdyby	tego	nie	
było	-	to	bym	nie	żył.	Także	to	są	moje	największe	sukcesy:	że	
mam	żonę	i	dzieci.	I	że	się	kochamy.	I	że	żyjemy.

największa porażka?  
 
Myślę,	że	mam	jeszcze	przed	sobą	wszystko.	Dużo	było	takich	
jakby	niepowodzeń.	Takich	-	a	to	w	miłości	są	jakieś	niepow-
odzenia	a	to	w	pracy.	Ale	tak	żebym	miał	jakąś	taką	porażkę,	
co	ją	jakoś	tak	strasznie	przeżywam,	to	chyba	nie	mam	czegoś	
takiego.	Wielokrotnie	przegrywałem	np.	gdy	byłem	hazard-
zistą	czynnym.	No	to	przegrywałem	nieskończenie	wiele	razy	
pieniądze	na	przykład,	ale	dzisiaj	jestem	nawet	z	tego	zadowol-
ony,	że	to	tak	się	wydarzyło,	więc	jakoś	nie	traktuję	tego	w	ten	
sposób.

Dlaczego jest Pan z tego zadowolony?

Bo	mam	dość	szczególne	doświadczenie,	które	mi	się	bardzo	
przydaje	w	życiu.	W	szczególności	wiem,	że	są	takie	momenty	
kiedy	nie	mogę	sobie	ufać.	Myślę,	że	to	jest	bardzo	ważne,	żeby	
mieć	ograniczone	zaufanie	do	swojego	umysłu.	Dzięki	temu	
doświadczeniu	poznałem	też	bardzo	wiele	osób.	Byłem	też	na	
terapii,	a	dzięki	niej	trochę	lepiej	poznałem	siebie.	A	poza	tym	ja	
w	ogóle	jestem	raczej	zadowolony.	

najbardziej Pan lubi…

To	jest	trudne	pytanie…	a	już	„najbardziej”	to	już	w	ogóle.	To	jest	
trudne	pytanie	też	dlatego,	że	rzeczy,	które	wydają	mi	się	takie,	
że	mam	na	nie	ochotę,	myślę,	że	są	dla	mnie	ważne,	później	jak	
one	się	dzieją,	to	okazują	się	niekoniecznie	„ulubione”.	Np.	teraz	
jak	mam	tak	strasznie	dużo	roboty	i	rzeczy	tak	się	dzieją	szybko	 
i	np.	mam	teraz	chore	dziecko	(nic	poważnego	-	ma	grypę,	ale	
to	wymaga	jakiejś	tam	uwagi,	jakiejś	takiej	dodatkowej	troski),	
to	sobie	marzę	o	tym,	że	fajnie	byłoby,	żeby	tego	wszystkiego	
nie	było.	Żeby	wszyscy	byli	zdrowi,	żeby	żyć	gdzieś	może	 
na	jakiejś	wyspie,	gdzie	by	było	ciepło,	żebym	nie	musiał	 
pracować,	itd.	

No,	ale	skądinąd	już	znam	takie	sytuacje,	że	kiedy	to	się	działo,	
np.	na	jakiś	wakacjach	długo	byliśmy	w	jakimś	bezruchu,	no	to	 
z	kolei,	też	mi	się	to	nie	podobało.	Więc	ciężko	jest	mi	pow-

iedzieć	-	co	ja	tak	naprawdę	lubię.	Lubię	np.	zupę	cebulową,	
baraninę	lubię.	Są	też	takie	kategorie,	których	nie	lubię,	a	
muszę,	np.	palić	papierosy.	Lubię	to,	ale	też	mam	takie	poczu-
cie,	że	muszę,	a	gdybym	nie	musiał,	to	może	bym	tak	nie	lubił.	
Lubię	też	spędzać	czas	z	rodziną,	choć	czasem	też	nie	lubię,	
no	bo	to	wszystko	zależy.	Ale	to	jest	w	ogóle	dla	mnie	taka	fun-
damentalna	wartość	-	rodzina.	A	to	jest	związane	z	tym,	co	już	
wcześniej	mówiłem,	że	to	jest	po	prostu	kwestia	życia	i	śmierci.	
I	tak,	bardzo	to	lubię	i	chciałbym	mieć	na	to	więcej	czasu,	a	
przede	wszystkim	spokoju.	Lubię	grać	chyba	w	koszykówkę	też.	
W	piłkę	lubię	też	grać.	Seks	lubię	bardzo.	Kąpać	się	lubię	w	
morzu.	Żeby	było	tak	spokojnie,	nic	nie	musieć	-	też	lubię.	Lubię,	
kiedy	mam	tyle	pieniędzy,	że	nie	muszę	się	martwić,	co	będzie	
w	następnym	miesiącu.	Lubię	w	pracy	jak	mam	kogoś	takiego	
ciekawego,	albo	coś	mi	wyjdzie.	Lubię	się	w	wannie	kąpać	
(właśnie	nie	pod	prysznicem,	tylko	w	wannie).	Lubię	też	sobie	
czytać	książkę	w	wannie…

Marzenia	na	przyszłość…	 
 
Ja	tak	w	ogóle,	to	już	w	zasadzie	wszystko	mam.	Poza	jedną	
rzeczą,	że	jak	Tosia	ma	teraz	10	lat,	a	Franek	-	7,	to	zanim	oni	się	
wyprowadzą	z	domu,	to	minie	jakieś	plus	-	minus	14	lat	i	na	ten	
czas	by	się	przydało	trochę	większe	mieszkanie.	Jakbym	mógł	
mieć	trochę	większe	mieszkanie.	Na	ten	czas	tylko,	na	te	14	lat,	
bo	później	-	jak	oni	się	już	wyprowadzą	–	to	to,	które	mam	jest	
dla	mnie	z	żoną	akurat.	Mam	takie	dobre	mieszkanie,	żeby	się	
w	nim	zestarzeć,	bo	ono	jest	na	parterze,	niedaleko	od	metra,	i	
ma	ogródek,	i	jest	nieduże,	więc	jest	do	ogarnięcia.	Dla	takich	
ludzi,	co	mają	już	po	50,	60	lat,	co	wchodzą	już	w	emeryturę,	to	
w	ogóle	jest	idealne.	No	ale	na	ten	najbliższy	czas	przydałoby	
się	trochę	większe.	

Tak.	Jakbym	miał	mówić	o	takich	marzeniach,	to	tylko	to	jest	mi	
potrzebne.	Bo	całą	resztę	już	w	zasadzie	mam.	I	teraz	dobrze	
byłoby,	żeby	się	nie	zepsuło.	Ale	nawet	jakby	się	zepsuło	-	tak	
troszeczkę	-	w	różnych	innych	-	to	też	by	nie	było	źle.	Więc	
tak,	jeżeli	chodzi	o	marzenia	-	to	to	są	takie	marzenia.	No	i	
chciałbym	jeszcze	dożyć	takiej	sytuacji,	że	zobaczę	syna	i	córkę	
w	jakichś	takich	układach	towarzyskich,	które	im	odpowiadają.	
Że	są	szczęśliwi.	I	tu	mam	takie	wyobrażenia,	że	widzę	ich	jak	oni	
są	tacy	uśmiechnięci.	I	to	są	takie	obrazki,	które	chciałbym	zo-
baczyć:	że	ona	tam	np.	trzyma	kogoś	pod	pachę	i	jest	uśmiech-
nięta.	I	taka	oparta	na	tym	kimś.	I	ten	ktoś	jest	taki	do	niej.	I	to	
samo	w	przypadku	Frania.	To	byłoby	okey.	

Dziękuję Panu za rozmowę.
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Źródła:
1.	Fot.	www.rdc.pl
2.	http://www.archiwum.wyborcza.pl/archiwum/miejsce/
DU%C5%BBY+FORMAT,+dodatek+do+Gazety+Wyborczej
3.	https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_im._Barbary_N._
Łopieńskiej
4.	http://www.wab.com.pl/?autor=335
5.	http://www.kultura.com.pl/index.php?s=k_111&d=k

Opracowanie	biogramu	i	wywiad:	Marta	Styczek	Źródła,	
korekta,	redakcja	i	opracowanie	graficzne	tekstu:	Grażyna	
Róziewicz	
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	Grażyny	
Róziewicz	
GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO	z	1975	roku.	Polski	producent	telewizyjny.	
Ukończył		Wydział	Radia	i	Telewizji	-	Organizacji	Produkcji	
Filmowej	i	Telewizyjnej	Uniwersytetu	Śląskiego	oraz		Podyplo-
mowe	Studium	Prawa	Autorskiego,	Wydawniczego	i	Prasowego	
Uniwersytetu	Jagiellońskiego.	W	swoim	dorobku	ma	min.	liczne	
edycje	„Wielkiej	Gry”	oraz	„Kabaretu	Olgi	Lipińskiej”.	

WybrAne osiągnięciA zAWoDoWe - filmogrAfiA:

Producent:

2002	„Łom”	–	film	dokumentalny

2003	„Łapa”	–	film	dokumentalny

2009	„Dokumentaliści”	–	film	dokumentalny

2010	„Doceniałam	każdy	przeżyty	dzień”	–	film	dokumentalny

2012	„Palmiry.	Polski	Katyń”	–	film	dokumentalny

Postprodukcja:

2003	„Różewicz	w	teatrze”	–	film	dokumentalny

Kierownictwo produkcji:

1985	„Lęki”	–	film	dokumentalny

1986	„Żyje	się	tylko	chwilę”	–	film	dokumentalny

1990	„Mleczna	droga”	–	film	fabularny	–	telewizyjny

1996	„Planeta	Brulion”	–	film	dokumentalny

1996	„Czas	Kultury”	–	film	dokumentalny

1998	„Nie	buduję	już	pomników”	–	film	dokumentalny

1999	„Dług	–	epilog”	–	film	dokumentalny	Kultury

Scenograf ii:

1983	„Złe	dobrego	początki…”	–	film	fabularny	–	telewizyjny

nAgroDy inDyWiDUAlne:

2011	Wyróżnienie	za	film	„Doceniałam	każdy	przeżyty	dzień”	-	
Ogólnopolski	Festiwal	Filmowy	„Niepokorni,	Niezłomni,	Wyklęci”	
Gdynia

Źródła:
1.	http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1114767
2.	Zdjęcie:	www.tvp.pl

Opracowanie	biogramu,	korekta,	redakcja	i	opracowanie	gra-
ficzne	tekstu:	Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016

Fot.	www.tvp.pl

AnDRzEJ 
MADRJAS
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Absolwentka	XXI	LO	z	1973	roku.	Polska	reżyserka,	scenarzystka	
filmowa	i	dziennikarka.	Autorka	reportaży	telewizyjnych,	seriali	
i	filmów	dokumentalnych.	Ukończyła	Wydział	Dziennikarstwa	
i	Nauk	Politycznych	Uniwersytetu	Warszawskiego.	Studiowała	
język	serbsko-chorwacki	na	Uniwersytecie	Warszawskim	i	
zagadnienia	reklamy	we	Francuskim	Instytucie	Zarządzania	w	
Warszawie.	Jurorka	festiwalu	filmowego	Planete	Doc	Review	
2010	

filmogrAfiA - Wybór: 

1998		„Norwid.	Światło	i	mrok”

2002		„...gdzie	Bóg	rozumie	po	polsku”

2004		„Żydzi	w	powstaniu	warszawskim”

2008			„Trzech	kumpli”,	z	Ewą	Stankiewicz

2010			„Co	mogą	martwi	jeńcy”

2011			„Zobaczyłem	zjednoczony	naród”	

nAgroDy - Wybór: 

2006	-	Wyróżnienie	za	film	„Żydzi	w	powstaniu	warszawskim”	
–	Międzynarodowe	Dni	Filmu	Dok.	„Rozstaje	Europy”	
w	Lublinie	2007	-	Złota	Plakietka	w	kategorii:	doku-
mentu	społecznego	i	politycznego	za	film	„Zapoznam	
panią”,	Międzynarodowy	Festiwal	Filmowy	Chicago																																																																																																																																										
                                                                                                          
2008	-	Nagroda	“Beyond	Borders”	(“Poza	Granicami”)	im.	
Krzysztofa	Kieślowskiego	(Nowojorski	Festiwal	Filmów	Polskich,	
4.	Edycja	The	New	York	Polish	Film	Festival)	za	film	„Gdzie	rosną	
poziomki”	

2008	-	Nagroda	w	kategorii:	Publicystyka	TV	 
za	film	„Trzech	kumpli”

2008	-	GRAND	PRIX	–	Nagroda	Dziennikarzy	–	za	film	„Trzech	
kumpli”,	Kraków	2008				

2008	-	Nagroda	Publiczności	Festiwalu	Filmu	Polskiego	 
w	Ann	Arbor	za	film	„Trzech	kumpli”

2008	-	GRAND	PRIX	–	Nagroda	Dziennikarzy	–	za	film	
„Trzech	kumpli”,	Kraków	2008

2009	–	Nagroda	Główna	na	Międzynaro-
dowym	Festiwalu	Produkcji	Telewizyjnych	w	Rzy-
mie	„RomaFictionFest”	za	film	„Trzech	kumpli”																																																																																																																																										
                                                                                                            
2010	-		III	Nagroda	za	film	„Co	mogą	martwi	jeńcy”	
-	Festiwal	Filmowy	“Niepokorni,	Niezłomni,	Wyklęci”																																																																																																																																									
                                                                                                               
2011	-	Nagroda	“Beyond	Borders”	(“Poza	Granicami”)	im.	
Krzysztofa	Kieślowskiego	(Nowojorski	Festiwal	Filmów	Polskich,	 
7.	edycja),	w	kategorii	:	Najlepszy	Film	Dokumentalny,	
za	film	„Co	mogą	martwi	jeńcy”

Źródła:
1.	pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Ferens	
2.	www.chicago.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/amerykanska_pre-
miera_filmu_dokumentalnego_punkt_oparcia_odbedzie_sie_w_
chicago

Opracowanie	biogramu:	Gabrie-
la	Wawrynkiewicz	i	Grażyna	Róziewicz																																																																																																																																			
Korekta,	redakcja	i	opracowanie	graficzne	tekstu:	 
Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016

ANNA  
MADRJAS – fEREnS

Fot.	www.chicago.msz.gov.pl
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Absolwent	XXI	LO	z	1987	roku.	Satyryk.	Dziennikarz	radiowy	 
i	telewizyjny.	Aktor.	Felietonista.	Odniósł	sukces	dzięki	odważnym	
żartom	oraz	zdystansowanemu	podejściu	do	polskiej	polityki.

WybrAne osiągnięciA zWoDoWe i Artystyczne:

•	 1990	-	2004		-	DJ	i	dziennikarz	w	Radiu	ZET
•	 Członek	audycji	“Grupa	Szczepana”,	współpracujący	 

ze	Sławomirem	Packiem	i	Omarem	Sangare	 
oraz	Joanną	Wilk

•	 1997	-	otrzymanie	licencji	na	własną	audycję	o	nazwie	
“Sponton”,	mającą	na	celu	parodię	reklam

•	 Współpraca	z	“Canal+”	dwa	programy	autorskie: 
-	“Sympatyczny	program	dla	miłych	ludzi”																																																																																																	
-	“Szymon	mówi	show”																																																																																																							

•	 Współpraca	z	TVP	w	programach:																																																																																																				
-	“Wieczór	z	Alicją”																																																																																																																								
-	“Słów	cięcie-gięcie”

•	 Współpraca	z	TVN:																																																																																																												
-	prezenter	programu	„Mamy	cię”	 
(oglądalność	3	mln	widzów)																																																																																														
-	„Szymon	Majewski	Show”	–	program	autorski																																																																																					

•	 Współpraca	z	miesięcznikiem	„Playboy”	–	felietonista
•	 Współpraca	z	Radiem	Eska 

–	program	„Szymorning”
•	 Założenie		na	YouTube	własnego	kanału	-	“SzymonMajew-

skiSam”
•	 Kampani	reklamowa	Banku	PKO	BP
•	 2016	–	powrót	do	Radia	ZET: 

-	prowadzenie	programu	„PogoDyńka” 
-	prowadzenie	programu		“Bułka	z	Szymkiem”

WybrAne nAgroDy:

Wiktory	2004	-	Laureat	w	kategorii:	 
Debiut	-	Odkrycie	telewizyjne	roku”

Fenomen	„Przekroju”	2005				

Wiktor	2007	-	Laureat	w	kategorii:	Twórca	Najlepszego	 
Programu	Telewizyjnego

Telekamery	2009	-	Laureat	w	kategorii	“Osobowość	w	rozrywce”

Telekamery	2010			-	Złota	Telekamera	za	całokształt	twórczości

Największe	osiągnięcia	wg	Szymona	Majewskiego:
Poznanie	Małgosi,	obecnej	żony,	z	którą	jest	już	ponad	20	lat

Dzieci:

Zosia	i	Antek

WybrAnA PUbliKAcjA:

Szymon	Majewski,	“Showman,	czyli	spowiedź	świra”		2007	

“W	KOŁŁĄTAJU	MAGIĄ	BYŁO	SPOTKANIE	Z	PROF.	IRENEUSZEM	
GUGULSKIM,	WSPANIAŁYM	POLONISTĄ”

Wywiad z szymonem majewskim – marzec 2016
autor: bartosz Wolny 

bartosz Wolny: jak wspominasz czasy młodości?

szymon majewski:	Najlepiej.	Nosiło	mnie	wszędzie,	do	dziś	mnie	
nosi.	Uwielbiam	ten	stan.	Miałem	za	dużo	energii	 
i	nie	wiedziałem,	co	z	nią	robić.	Na	szczęście	był	sport,	 
harcerstwo	i	punk	rock.

masz jakieś szczególne wspomnienie związane z nauką  
w Kołłątaju?        

Dużo.	Mam	wspomnienie	takie	,	że	kiedyś	na	tabliczce	było	
napisane	Liceum	OGóLNOKSZTAŁĄCE.	Z	błędem	,	śmieszyło	
nas.	Było	wesoło,	choć	nie	na	wszystkich	lekcjach.	Bywało	
boleśnie	na	Matematyce	,	Chemii	i	Fizyce.	Za	to	magią	było	

Fot.party.pl	-	Szymon	Majewski	z	żoną	Magdą

SzyMOn  
MAJEwSKI 



GALERIA VIPÓW KOŁŁĄTAJA 97

WARSZAWA 2016

spotkanie	z	prof.	Ireneuszem	Gugulskim,	wspaniałym	polonistą.	
Graliśmy	też	gąbką	w	piłkę	na	korytarzu,	całowałem	się	w	szatni	
z	dziewczyną	itp.	Nie	zdałem	Matmy	na	maturze,	więc	nie	wiszę	
obok	Kołłątaja	i	Staszica.

Czy w twoim życiu jest ktoś, komu w dużej części zawdzięczasz 
to gdzie dziś jesteś i ile osiągnąłeś?    

To	mój	dziadek	,	żołnierz	AK,	Ignacy	Łyskanowski.	Dowódca	
Kompanii	w	Batalionie	“Bełt”	.	Ukochany	dziadek	.	Wspaniały	
człowiek.

Czy człowiek taki jak ty, czołowy komik, satyryk, dziś youtuber, 
a także felietonista posiada hobby, któremu się oddaje w wol-
nych chwilach?

Moje	hobby	to	boks.	Boksuję	od	4	lat	z	braćmi	Landowskimi.	
Jeżdżę	też	na	obozy	bokserskie.	Uspokaja	mnie	to!	Buduję	kond-
ycję	i	formę.

Czy podczas swojej kariery, która trwa od 2002 roku, miewałeś 
jakieś kryzysy? Czułeś, że może to już nie to samo, że się wypal-
iłeś? jeśli tak, to jak sobie radziłeś z takimi trudnościami? 

Zawsze	idę	do	przodu.	Kryzys	oznacza	,	że	tylko	jedne	drzwi	się	
zamykają	a	drugie	się	zaraz	otwierają.	Dobre	pomysły	nie	znają	
kryzysów.

Czy gdybyś mógł, zmienił byś coś w swoim życiu zawodowym?

Nic.

Czy pomimo tylu obowiązków i licznych występów, udało ci 
to, co często podkreślałeś jako ważne dla ciebie, mianowicie 
stworzenie ciepłego domu? 
                                                                                                                     
Tak!	Uwielbiam	spędzać	czas	z	rodziną!	Moja	ukochana	sytuac-
ja:	moja	żona,	ja,	dzieci	na	kanapie,	pies	obok.

masz jakieś plany na przyszłość? Czy ujrzymy cię jeszcze na 
ekranie naszych telewizorów w najbliższym czasie?

W	telewizji	na	razie	nie.	Zapraszam	do	Radia	Zet.	Robię	tam	
wywiady	pt.	“Nie	Mam	Pytań”	i	codziennie	“Nieporadnik	
Małżeński”.	Oprócz	tego	po	sąsiedzku	blisko	macie	do	Teatru	
Och	na	“One	Mąż	Show”	i	“Wieczór	fOCHu”.	Moje	dwa	mon-
ologi.	Do	zobaczenia.

Dziękuję za rozmowę. 

„SUPERWAŻNA	BYŁA	DLA	MNIE	ZAWSZE	RODZINA”

Wywiad z szymonem majewskim - fragmenty
Autor: mike Urbaniak, gazeta.pl
Źródło:	http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138262,16532325,Szymon_Majewski__

Gdziekolwiek_sie_pojawie__ludzie.html

mike Urbaniak: trudno jest być radosnym  
w Polsce?       
                                                                                   
szymon majewski:	Bardzo,	bo	uwielbiamy	się	dołować	 
i	narzekać.	Osoba	tryskająca	dobrym	humorem	jest	nieraz	
podejrzewana	o	problemy	z	głową.	Kiedy	zagaduję	kogoś	 
w	windzie	i	dowcipkuję,	to	reakcją	jest	nieraz	zażenowanie.	Ale	
z	drugiej	strony,	będąc	zawodowym	komikiem,	jestem	niejako	
zmuszany	z	urzędu	do	nieustającego	uśmiechu.	Kiedy	wsiad-
am	do	taksówki,	słyszę	zwykle:	O,	pan	Szymon!	Od	razu	widać,																				
że	człowiek	jest	przeszczęśliwy.	Takiemu	to	dobrze,	a	ja	akurat	
mogę	mieć	masę	problemów	na	głowie	 
i	być	w	kiepskiej	formie.	Staram	się	wtedy	tego	nie	okazywać,	
bo	po	co	psuć	kierowcy	humor.	Niech	się	uśmiechnie.

Dlaczego odszedłeś po tylu latach z radia Zet?         

Dzisiaj	wiem,	że	to	była	pochopna	decyzja.	Powinienem	był	
zostać	jedną	nogą	w	radiu,	a	drugą	stać	w	telewizji.	Byłem	
wtedy	już	trochę	zmęczony,	znudzony,	potrzebowałem	zmiany.	
Ona	następowała	też	w	samym	radiu.	Dlatego	postanowiłem	
otworzyć	nowy	rozdział	i	poświęcić	się	wyłącznie	telewizji.	

Przecież telewizja była obecna w twoim życiu przez cały radio-
wy okres, że wspomnę o „Słów cięciu gięciu” czy „Wieczorze  
z alicją”. Do dzisiaj pamiętam twój wynalazek do zakładania 
nogi na nogę. to był znakomicie działający wynalazek, który 
janusz Głowacki nazwał Pinokiem po wypadku. 

Zgoda,	telewizja	była,	ale	robiłem	w	niej	rzeczy	stosunkowo	
niewielkie.	Tymczasem	przechodząc	10	lat	temu	do	TVN,	
dostałem	najpierw	„Mamy	Cię!”,	a	potem	„Szymon	Majewski	
Show”	-	ogromny,	czasochłonny	i	bardzo	 
eksploatujący	program.

to był przełomowy moment w twoim życiu?                                       

Zawodowo	tak.	Poczułem	wtedy	wielką,	wręcz	paraliżującą	
moc	telewizji	i	cały	czas	próbowałem	być	w	tym	wszystkim	
normalnym	człowiekiem,	co	-	jak	się	domyślasz	-	łatwe	nie	było.	
Ale	się	udało,	bo	nie	wpadłeś	w	rynsztok	plotkarskich	i	tabloi-
dowych	mediów.	Bardzo	tego	pilnowałem	i	myślę,	że	udało	
się	dlatego,	że	po	pierwsze	-	od	lat	funkcjonowałem	w	świecie	
mediów,	więc	nie	odbiła	mi	szajba,	a	po	drugie	-	superważna	
była	dla	mnie	zawsze	rodzina.	Po	robocie	jechałem	po	prostu	
do	domu,	do	żony,	do	dzieci.					
                                                     
Coraz częściej mówiłeś też publicznie o żonie, o rodzinie.

Bo	to	mój	fundament,	tak	byłem	wychowany	przez	mamę	i	dzi-
adziusia.	Z	Magdą,	moją	żoną,	jesteśmy	razem	ponad	20	lat	i	jej	
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spotkanie	to	jeden	z	najważniejszych	momentów	w	moim	życiu.	
Zawsze	też	ważne	było	dla	mnie	stworzenie	ciepłego	domu	 
i	mam	nadzieję,	że	moje	dzieci	-	choć	córka	ma	już	21	lat,	a	syn	
19	-	nie	będą	chciały	się	z	niego	tak	szybko	wyprowadzić.	

jaka jest główna zasada twojej zawodowej działalności?

Zasada	jest	niezwykle	prosta	-	chcę,	żeby	ludzie	się	śmiali,	ale	
nie	za	wszelką	cenę,	nie	kosztem	sprawiania	przykrości	innym.	
Taki	humor	za	bardzo	mnie	nie	interesuje.	Nawet	dzisiaj,	przed	
naszym	spotkaniem,	wyciąłem	z	mojego	radiowego	programu	
„PogoDyńka”	żarcik	o	Nataszy	Urbańskiej,	bo	pomyślałem	sobie,	
że	tak	po	niej	wszyscy	jadą,	że	ja	już	nie	będę.

ale najbardziej lubisz się śmiać z siebie, prawda?                                                                                         

Uwielbiam!	To	mnie	oczyszcza	i	daje	naprawdę	wielką	frajdę.

oglądałeś swoje programy?        

Nigdy!	Kiedy	były	nadawane,	uciekałem	z	domu	albo	zam-
ykałem	się	w	łazience.	I	jeśli	nie	słyszałem	śmiechów	rodziny,	
byłem	załamany.

Źródła:
1.	Zdjęcie:	party.pl
2.	Źródło:	http://weekend.gazeta.pl/week-
end/1,138262,16532325,Szymon_Majewski__Gdziekolwiek_sie_
pojawie__ludzie.html
3.	Wywiad	i	ankieta	przeprowadzone	z	Szymonem	Majewskim		
przez	Bartosza	Wolnego	–	marzec	2016
4.	https://pl.wikipedia.org/wiki/Szymon_Majewski_Show																																																																																													
5.	https://pl.wikipedia.org/wiki/Szymon_Majewski

Opracowanie	biogramu	i	wywiad:	Bartosz	Wolny																																																																																																																																			
Korekta,	redakcja	i	opracowanie	graficzne	tekstu:	
Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO	z	2003	roku.	Studiował	na	Wydziale	Informatyki		
Politechniki	Warszawskiej.	Twórca	i	producent	niezależnych	gier	
komputerowych,	w	które	grają	miliony	ludzi	na	całym	świecie.	
Założyciel		Transhuman	Design	-	niezależnego	studia		zajmu-
jące	się	tworzeniem	gier	komputerowych.,	w	którym	zatrudnia	
twórców	ze	Stanów	Zjednoczonych,	Australii,	Hiszpanii	i	Nowej	
Zelandii.	Swoimi	doświadczeniami	twórczymi	i	producenckimi	
chętnie	dzieli	się,	prowadząc	wykłady.	

nAjWięKsze osiągnięciA:

•	 „Soldat”	-	gra	stworzona	w	2001	roku,	która	osiągnęła	
ogromny	sukces.	Internauci	pobrali	ją	ponad	3	miliony	razy

•	 „R”	-	kolejna	gra	również	dobrze	przyjęta	przez	graczy
•	 „Link-Dead”	-	gra,	której	głównym	aspektem	miały	być	

efekty	świetlne.	Prace	nad	tym	projektem	nie	zostały	
ukończone,	jednak	wpłynęły		znacząco	na	podwyższenie	
jakości		kolejnych	gier

•	 „King	Arthur’s	Gold”-	wieloosobowa	i	dynamiczna	gra	akcji	
osadzona	w	średniowieczu	z	występującymi	elementami	
fantasy.	Każdemu	graczowi	przypisana	jest	jedna	postać.	
Żeby	wygrać,	należy	wykazać	się	pomysłowością	i	umiejęt-
nością	współpracy	z	innymi.	Gra	trafiła		do	sprzedaży	 
w	2013	r.

•	 „Transmigration”-	gra	przygodowa,	której	bohater	porusza	
się	na	wózku	inwalidzkim.	Współtwórcą	gry	 
jest	Maciej	Górny.	

WybrAne PUbliKAcje:

Michał	Marcinkowski,	„King	Arthur’s	Gold	Postmortem”:	 
https://www.youtube.com/watch?v=JDoUXaucudU

Michał	Marcinkowski,	„Produktywna	paranoja”:	
https://www.youtube.com/watch?v=_lSysbLysQc																																																																						
Michał	Marcinkowski,	„Why	We	Need	Emotions”:	https://www.
youtube.com/watch?v=cDtP0RQaC3Q

Michał	Marcinkowski,	„Koniec	z	inwestorem...	nadchodzi	Crowd	
Funding”:	https://www.youtube.com/watch?v=ltMTjYo41TM

Michał	Marcinkowski,	„Jak	bawić	się	zamiast	pracować?”:	
https://www.youtube.com/watch?v=vg2ISYOQUB0

WybrAne PUbliKAcje o michAle mArcinKoWsKim:

•	 „Michał	Marcinkowski	SOLDAT	w	Business	Misja	–	inspiru-
jące	wywiady	z	ludźmi	sukcesu”		http://www.cda.pl/vid-
eo/529922f9

•	 Opis	jednego	dnia	z	produkcji	gry	Michała	Marcinkowskie-
go,	znajdujący	się	na	stronie	1ndieworld.com:	http://1ndie-
world.com/przepis-na-indyka-michal-marcinkowski

zAinteresoWAniA i UlUbione zAjęciA:

Generalnie	wszystko,	co	interesujące	oraz	odciągające	 
od	komputera:

gitara
wspinaczka
siłownia
gimnastyka
kino
Przemawianie	publiczne

UlUbiony AUtor:

Alan	Watts,	ponieważ	„uczy,	by	nie	brać	życia	na	poważnie”.	

roDzinA:

6-letni	syn,	uwielbiający	grać	w	jego	grę	
 

MIchAŁ  
MARcInKOwSKI

Zdjęcie	z	archiwum	prywatnego	Michała	Marcinkowskiego
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języKi:   

Angielski	-	Ponieważ	jak	twierdzi	Marcinkowski:	
„W	mojej	branży	mówi	się,	że	najważniejszym	językiem	pro-
gramowania	jest...	język	angielski.		Bez	niego	ani	rusz.”	

czAsy nAUKi W XXi lo: 

Najważniejszym nauczyciel:

„Pani	Aleksandra	Wróblewska,	ucząca	informatyki,	ponieważ 
to	właśnie	na	tych	lekcjach	pojawił	się	pomysł	na	grę	„Soldat”.

Najbardziej ceniony i lubiany kolega:

„Krzysztof	Zmorzyński,	ponieważ	dzięki	niemu	udawało	mi	się	
przejść	w	miarę	korzystnie	z	klasy	do	klasy	i	zdać	maturę”.	

Najważniejszym wydarzenie:

„Występy	w	kabarecie	szkolnym	„Teraz	My!”	Prof.	Grażyny	
Róziewicz,	ponieważ	dzięki	nim	oswoiłem	się	z	wystąpieniami	
publicznymi,	które	nawet	polubiłem.	I	robię	to	do	dziś.”

Źródła:
1.	http://www.gram.pl/artykul/2014/10/20/pierwszy-polski-twor-
ca-indie-historia-michala-marcinkowskiego-i-studia-transhu-
man-desing.shtml
2.	http://mm.soldat.pl/
3.	https://pl.wikipedia.org/wiki/Soldat
4.	https://www.youtube.com/watch?v=JDoUXaucudU
5.	https://www.youtube.com/watch?v=_lSysbLysQc
6.		https://www.youtube.com/watch?v=cDtP0RQaC3Q
7.	https://www.youtube.com/watch?v=ltMTjYo41TM
8.	https://www.youtube.com/watch?v=vg2ISYOQUB0
9.	Ankieta	przeprowadzona	z	Michałem	Marcinkowskim	przez	
Julię	Zaniewską	–	marzec	2016

Opracowanie	biogramu:	Julia	Zaniewska	i	Grażyna	Róziewicz
Źródła,	korekta,	redakcja	i	opracowanie	graficzne	tekstu:	
Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent		XXI	LO	z		2012	roku.	Operator	filmowy.	Fotograf.	
Ukończył	na	Wydział	Operatorski	Warszawskiej	Szkoły	Filmowej.	
Jest	autorem	najczęściej	na	świecie	wyświetlanego	filmu	o	
Warszawie	„Warsaw	24H”,	do	którego	zdjęcia	realizował	przez	
1,5	roku.	Jego	pasją	jest	fotografowanie	niezwykłych	miejsc	
stolicy	oraz	ukazywanie	miasta		z	jego		najwyższych	punktów.	

WybrAne osiągnięciA Artystyczne i zAWoDoWe:

•	 Realizacja	filmu	„Warsaw	24h”
•	 2015	Wystawa	Fotograficzna		„Warsaw	on	Air”	pod	Pa-

tronatem	Honorowym	Prezydenta	Miasta	Stołecznego	
Warszawy		–	pierwsze	zdjęcia	Warszawy	XXI	wieku	fotogra-
fowanej	z	wysokości	kilkuset	metrów

•	 Stała	promocja	piękna	Warszawy	i	życia	mieszkańców	
stolicy	na	stronie	www.maciejmargas.com

•	 Współpraca	z		Kancelarią	Prezydenta	RP
•	 Współpraca	ze	Stołeczną	Estradą
•	 Współpraca	z	Radiem	ZET

WybrAne nAgroDy:

Nagroda	Specjalna	Burmistrza	Dzielnicy	Warszawa	Ochota	w	
Konkursie	„Warszawa	Nieznana”

2016	-		Główna	Nagroda	Grand	Press	Photo	w	kategorii:	Śro-
dowisko	za	fotografię	„Planeta	Warszawa”

DziAłAlność sPołecznA:

•	 Zorganizowanie	Warszawskiego	Konkursu	Fotograficznego	
„Warszawa	Nieznana”	podczas	nauki	w	XXI	LO

PUbliKAcje:

Strona	www.maciejmargas.com
 

WybrAne PUbliKAcje nA temAt DorobKU mAciejA mArgAsA:

Natalia	Bet,	„Warszawa	z	lotu	ptaka.	Wystawa	niesamowitych	
zdjęć	Macieja	Margasa”

Jakub	Chełmiński,	„Maciej	Margas:	Najjaśniej	jest	na	Placu	
Defilad”

Ewa	Jankowska,	„Warszawa	nocą	z	pokładu	śmigłowca.	
Wiedzieliśmy,	że	jest	piękna,	ale	nie	aż	tak”

Piotr	Kała,	„Niezłomny	duch”	Warszawy	na	zdjęciach	z	dachów	
Macieja	Margasa

„Maciej	Margas	i	jego	sen	o	Warszawie”

zAinteresoWAniA i UlUbione zAjęciA:

Fotografia	-	w	trzeciej	klasie	gimnazjum	zaczął	wykonywać	
zdjęcia	Warszawy,	które	publikował	na	fotoblogu.	Pasją	do	
fotografii	zaraził	go	starszy	brat.	Na	swojej	stronie	Maciej	Mar-
gas		napisał:	,,Od	6	lat	opowiadam	o	Warszawie	–	fotografią,	
słowem,	oraz	filmem.’’
 
nAjbArDziej cenieni fotogrAfoWie:  

Steve	McCurry,	Helmut	Newton,	Michael	Shainblum,	Vincent	
Laforet,	Mikko	Lagerstedt

inne zAinteresoWAniA: 

Psychologia
grafika
księgowość
informatyka

MAcIEJ MARGAS 

Fot.	Maciej	Margas
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UlUbiony tWórcA filmoWy: 
 
Chistopher	Nolan	„	Incepcja”	i	„	Mroczny	Rycerz”	to	filmy,	 
które	Margas	oglądał	wielokrotnie.	„Babel”,	trylogia	

UlUbione filmy:
   
„	Władca	Pierścieni”,	„	Forrest	Gump”,	„Miasto	44”,	 
„The	Walk.	Sięgając	chmur”

języKi obce: 

Angielski			 -	biegle	w	mowie	i	piśmie
Niemiecki		 -	dobrze	w	mowie	i	piśmie

czAsy nAUKi W XXi lo:

Miłym	wspomnieniem	są	lekcje	języka	polskiego	z	Profesor	
Beatą	Pieńkowską-Bartczak,	od	której	Margas	dostał	nagrodę:	
,,Za	odwagę	myślenia’’.
Ważną	rolę	odegrała		Profesor	Maria	Sielatycka	-	biolog.	
W	drugiej	klasie	zorganizowała	spotkania	ze	znanym	foto-
grafem	Markiem	Ostrowskim,	który	wykonywał	lotnicze	zdjęcia	
Warszawy.	Warsztaty	pogłębiły	wiedzę	Macieja	na	temat	foto-
grafii	i	stały	się	źródłem	wielu	inspiracji.

Profesor	Grażyna	Róziewicz	zorganizowała	pierwszą	w	dorobku	
Margasa	stałą	wystawę	jego	fotografii		w	Galerii	XXI	Liceum																																				
przy		ul.	Grójeckiej	93.	Maciej	zapamiętał	wiele	rozmów	z	
Panią	Profesor	o	fotografii	oraz	o	filmie.		Dzięki	nim	odkrył	dużo	
wartościowych	aspektów	artystycznych		swoich		prac,	które	
wcześniej	stosował	intuicyjnie.	

Jednym	z		ważnych	wydarzeń	w	tym	czasie		było	otrzymanie,	
podczas	szkolnej	przerwy,	telefonu	od	pracowników	Radia	ZET,	
którzy	poprosili	Margasa	o	zgodę	na	wykorzystanie	jego	zdjęć	
jako	fototapety		w	oficjalnej	siedzibie	swojej	instytucji.

Najbardziej	cenionym	kolegą	z	klasy	był	Michał	Drópiewski,	
poznany	jeszcze	w	gimnazjum,	z	którym		przyjaźń	trwa	nadal.	

Źródła:
1.	Ankieta	przeprowadzona	z	Maciejem	Margasem		przez	Ga-
brielę	Zawiślak	-	luty	2016		
2.	http://metrowarszawa.gazeta.pl/metro-
warszawa/1,148461,18972493,warszawa-z-pokladu-smiglow-
ca-noca.html
3.	http://metrowarszawa.gazeta.pl/metro-
warszawa/1,141637,19211423,warszawa-z-lotu-ptaka-wyst-
awa-niesamowitych-zdjec-macieja-margasa.html
4.	http://fotoblogia.pl/960,niezlomny-duch-warszawy-na-zdjeci-
ach-macieja-margasa
5.	maciejmargas.com
6.	http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/maciej-margas-i-jego-
sen-o-warszawie,143285.html
7.	http://warszawa.wyborcza.pl/
warszawa/1,150427,19715841,maciej-margas-najjasniej-jest-na-
placu-defilad-rozmowa.html
 
Opracowanie	biogramu:	Gabriela	Zawiślak	i	Grażyna	Róziewicz
Korekta,	redakcja	i	opracowanie	graficzne	tekstu:	 
Grażyna	Róziewicz	 
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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‘

Absolwent	XXI	LO	z	1981	roku.	Twórca	i	reżyser	oryginalnych	
scenariuszy	oraz	własnych	adaptacji	sztuk	teatralnych.	 
Ukończył	Wydział	Filologii	Polskiej	Uniwersytetu	Warszawskiego	
oraz	Wydział	Reżyserii	Teatralnej	PWST	w	Warszawie.	Znany	
głównie	z	pracy	w	telewizji	jako	reżyser		i	producent	wielu	pro-
gramów	publicystycznych	i	rozrywkowych.	Największą	popular-
ność	zdobył	dzięki	Wielkiemu	Bratu,	któremu	użyczał	głosu.		

WybrAne osiągnięciA Artystyczne i zAWoDoWe:

filmografia:

•	 1994	„Impresje	z	lat	80-tych”	–	film	dokumentalny			 
–	współpraca	realizatorska

•	 1998	„Pociąg	do	Wiednia”	–	film	dokumentalny	 
–	współpraca	reżyserska					

teatr:

•	 1991	-	1992	-	Teatr	Dramatyczny	w	Warszawie	 
–	asystent	reżysera

•	 1992	-	1994	–	Teatr	Dramatyczny	w	Warszawie	 
–	konsultant	programowy	

Utwory:

Jarosław	Ostaszkiewicz	„Chrystus	z	Betowa	czyli	 
Zabijanie	Starego	Roku”	

Jarosław	Ostaszkiewicz,	Maciej	Wojtyszko	„Kurs	polskiego	 
dla	niezaawansowanych”	

Dariusz	Brzóska-Brzóskiewicz,	Jarosław	Ostaszkiewicz	
„Ojciec-matka	Jan	Maria	Klatkiewicz”

telewizja:

•	 TVN: 
-	scenarzysta	i	reżyser	dziennych	odcinków	reality	show	 
“Big	Brother”

•	 -	twórca	medialnego	wizerunku	oraz	głos	postaci	 
Wielkiego	Brata 
-		prowadzący	program	“Oko	za	oko” 
-		reżyser	gagów	do	programu	“Mamy	Cię” 
-		producent	widowiska	telewizyjnego	 
“WipeOut	-	Wymiatacze”

•	 TV4:	 
-	producent	“Big	Brother	4.1″ 
-	producent	“Big	Brother	VIP”

•	 MTV: 
-	producent	i	reżyser	programu	„Polowanie	na	singla”

•	 TVP1: 
-	producent	i	reżyser		programu	„Miasto	marzeń” 
-	reżyser	programów	publicystycznych 
-	reżyser	pasma	porannego	„Kawa	czy	Herbata”

•	 TVP2:	-	scenarzysta	i	reżyser	programu	„Klechdy	polskie” 

•	 Polsat: 
-	producent	i	reżyser	programów	„Kłamca”	 
i	„Fabryka	Gwiazd” 

•	 TVP	INFO: 
-	autor	i	reżyser	-	programów	informacyjnych	i	publicy-
stycznych,	min:	“Kuchnia	polityczna”,	“30	minut” 

•	 Od	2012		-	Doradca	Zarządu	do	Spraw	Programowych	w	
spółce	PlayMakers	S.A.	w	działaniach	związanych	z:	 
-	nadzorem	produkcyjnym 
-	konstruowaniem	oferty	programowej	Play	MakersTV,	
także	w	kontekście	możliwości	uruchomienia	telewizyjnego	

JAROSŁAw  
OSTASzKIEwIcz 

Fot.teleshow.wp.pl
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kanału	tematycznego	na	multipleksie	cyfrowym

WybrAnA nAgroDA:

2005	–	Nagroda	na	VI	Narodowym	Festiwalu	„Tarnopolskie	
Wieczory	Teatralne”	za	rolę	Spoja	w	przedstawieniu	„Sen	nocy	
letniej”	Szekspira	w	Teatrze	Dramatycznym	w	Elblągu	

„BIG	BROTHER	JEST	TAK	ZROBIONY,	ŻE	SAM	BIERZESZ	 
UDZIAŁ	W	TEJ	GRZE”	       
                                                                                                                        
WyWiAD z jArosłAWem ostAszKieWiczem – mArzec 2011 
frAgmenty
Źródło:	http://www.krytykapolityczna.pl/Wywiady/OstaszkiewiczBigBrotherjesttakzro-

bionyzesambierzeszudzialwtejgrze/menuid-431.html

 
o reality show na kanwie „Potopu”, joli rutowicz jako posta-
ci gombrowiczowskiej oraz nowych technologiach, jakie BB 
wprowadził do telewizji - z jarosławem ostaszkiewiczem roz-
mawia jaś Kapela.

jaś Kapela, Krytyka Polityczna: Dla pańskiego pokolenia ważną 
książką był „rok 1984” George’a orwella. nie bał się pan 
uczestniczyć w programie, który z symbolu totalitaryzmu czyni 
dwuznaczną rozrywkę?

jarosław ostaszkiewicz: Wejście	do	Polski	Big	Brothera	to	był	
szok.	Andrzej	Wajda	i	wiele	innych	osób	z	elity	intelektualnej	kra-
ju	reagowało	na	program	bardzo	negatywnie.	Przestrzegano	
przed	nim	widzów.	To	stworzyło	dla	niego	doskonałą	otoczkę.	
Big	Brother		to	świetnie	wymyślony	biznes,	który	istnieje	do	tej	
pory	na	całym	świecie.	W	2010	roku	miał	19	krajowych	edycji.	
Byłem	producentem	Big	Brothera	–	kilka	wprowadzonych	 
w	Polsce	rozwiązań	pojawiło	się	w	edycjach	w	innych	krajach.	
[…]

Czy w Big Brotherze chodzi tylko o szok i dobry biznes?

Zna	pan	historię	Jade	Goody?	To	Angielka,	która	wygrała	pro-
gram	w	Wielkiej	Brytanii.	Potem	weszła	do	programu	Big	Brother	
VIP	–	to	taka	wersja	celebrycka,	krótsza	od	klasycznej.	Tam	
obraziła	hinduską	aktorkę	i	celebrytkę	Shilpę	Shetty,	odsyła-
jąc	ją	do	slumsów	itd.	Jade	–	zwyczajna	kobieta,	najogólniej	
mówiąc	–	wywołała	w	ten	sposób	olbrzymią	dyskusję	na	temat	
rasismu.	Producent	programu	musiał	zapłacić	karę,	pisała	o	
tym	prasa…	Hindus,	który	mnie	wiózł	taksówką	w	Londynie,	był	
zbulwersowany	postępowaniem	Jade.	Niektórzy	Anglicy	z	kolei	
twierdzili,	że	Jade	ma	rację.	
To	się	zaczęło	w	Big	Brotherze,	ale	potem	toczyło	się	już	 
w	świecie	realnym,	na	płaszczyźnie	międzyludzkiej.	Po	całym	
tym	zamieszaniu	Jade	Goody	wyjechała	do	Indii,	gdzie	Shilpa	
prowadziła	program	Big	Boss,	hinduską	wersję	BB.	I	tam	się	po-
jednały.	A	potem	na	antenie,	w	tym	samym	programie,	Goody	
dowiedziała	się,	że	ma	raka.	Widzowie	mogli	obserwować	jej	
reakcję.	To	już	nie	jest	standardowy	Big	Brother,	ale	to	ciągle	jest	
Big	Brother	jako	reality	show.	Wróciła	do	Anglii.	 
Z	agresywnej	kobiety	zmieniła	się	w	osobę	niosącą	dobroć.	Już	

będąc	w	Indiach,	zaczęła	rozumieć,	że	agresywne	zachowanie	
nie	ma	sensu.	Potem	dowiedziała	się,	że	jest	chora	i	zaczęła	
organizować	akcje	dobroczynne.	Zwyczajna	dziewczyna	 
o	dość	nieuporządkowanym	życiu	przemieniła	się	w	osobę,	
która	zaczyna	wnosić	jakąś	wartość	w	życie	swoje	i	innych.	
To	się	rozegrało	ponad	Big	Brotherem.	Ale	ten	program	taką	
płaszczyznę	uruchamia.	Opowiada	historie	życia	ludzi.

ten rasistowski atak był na żywo? Czy producenci zdecydowali 
się go puścić? Bo chyba można jakoś sterować i decydować,  
o tym, co się pokaże na antenie.

Można	i	nie	można.	To	była	niepogodzona	z	życiem	dziewczy-
na.	Po	prostu	niesterowalna.	Po	tym	incydencie	opuściła	zresztą	
dom.	Nikt	jej	nie	powiedział:	„Zrób	to:	zaatakuj	Shilpę”.	Takie	
manipulacje	widać	od	razu.	Widz	wychwytuje	je	natychmiast.	
Choć	Wielki	Brat	ma	przyklejoną	łatkę	manipulatora,	to	umowa	
z	widzem	jest	bardzo	prosta:	widz	głosuje,	ale	chce	widzieć	 
i	wiedzieć	wszystko.

i nie ma sytuacji, które są reżyserowane?

Co	reżyser,	to	inny	sposób	reżyserowania.	W	teatrze	reżyseruje	
się	inaczej,	w	filmie	inaczej,	w	serialu	inaczej.	W	programie	
Big	Brother	bardzo	przydaje	się	tzw.	technika	dramy.

a na czym to polega?

Na	uruchamianiu	i	tworzeniu	sytuacji,	które	są	realizowane	bez	
scenariusza.	Nie	umawiamy	się	na	jakiś	scenariusz,	ale	tworzymy	
go	w	trakcie	wydarzenia.	Jest	zdarzenie,	dochodzą	kolejni	ucz-
estnicy	i	zmieniają	jego	bieg.	Potem	ten	bieg	jest	modyfikowany	
np.	przez	zadanie	Wielkiego	Brata	itd.	Jest	to	pewnego	rodzaju	
zarządzanie,	ale	nie	reżyserowanie	w	rodzaju	„pan	stanie	tu	
i	teraz	przejdzie	tu”.

Kojarzę takie sytuacje, gdy uczestnicy byli wkręcani, np. na 
temat ich sytuacji poza domem.

To	się	robi	inaczej.	Wkręcanie	działa	na	krótką	metę.	Często	
było	też	tak,	że	to	uczestnicy	nas	wkręcali.	Ktoś,	kto	miał	wyrok,	
wchodził	do	programu,	żeby	się	oczyścić.	W	Polsce	tak	było.	
Oczywiście	producent	programu	musi	się	zabezpieczyć	przed	
takimi	sytuacjami.	Ale	w	sumie	Wielki	Brat	daje	możliwość	wyka-
zania	się,	prezentacji	tym	ludziom,	którzy	mają	taką	potrzebę.	
Jest	stworzony	dla	tych,	którzy	chcą	zaistnieć.	Trochę	nie	wiedzą	
jak,	ale	chcą.	Poza	tym	daje	namiastkę	obserwowania	życia.	
Widzowie,	oglądając	ten	program,	wiedzą,	że	mają	do	czynie-
nia	z	realnymi	ludźmi.	To	nigdy	nie	będą	aktorzy.	Drama	ma	tu	
bardzo	dobre	zastosowanie.	Dotyczy	też	relacji	i	ludzi,	którzy	nie	
muszą	umieć	grać.[…]
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Ciekawy jest ten wątek realizmu BB. W badaniach 70 proc. 
widzów stwierdziło, że oglądając seriale, cudzoziemiec mógłby 
poznać prawdę o życiu w Polsce. Chyba nie było takich badań 
na temat reality show, ale podejrzewam, że mniej ludzi by tak 
powiedziało. Choć przecież przedstawiają one może nawet 
więcej prawdy. ale chyba takiej prawdy, do której mniej chęt-
nie się przyznajemy.

Jak	przedstawiałem	klipy	z	Jolą	Rutowicz	na	spotkaniach	pro-
ducentów	Big	Brothera,	to	budziła	bardzo	pozytywne,	entuz-
jastyczne	emocje.	Ale	nie	była	żadnym	świadectwem	polskości.	
Uczestnicy	Big	Brothera	na	całym	świecie	są	w	jakiś	sposób	
podobni	do	siebie.

W jakim sensie?

Ten	program	wytwarza	pewnego	rodzaju	emocjonalną	otocz-
kę.	Trzeba	być	sobą	i	nie	bać	się	reagować	zgodnie	ze	swoimi	
zasadami.	W	polskiej	edycji	4.1	połowa	uczestników	to	byli	
Polacy,	którzy	wyjechali	do	Anglii.	Z	kolei	we	Włoszech	jedna	
trzecia	to	Amerykanie	z	włoskimi	korzeniami.	Ich	zachowania	
są	podobne.	Decydując,	kto	ma	wziąć	udział	w	programie,	
staramy	się	raczej	opowiedzieć	historię	konkretnych	osób	–	
Polaków	czy	Włochów	–	niż	historię	jakiegoś	kraju.	To	nie	jest	
Polska	–	Polska	żyje	innymi	problemami.	Big	Brother	jest	swoim	
własnym	światem,	ma	swoje	reguły	i	jest	podobny	w	różnych	
miejscach	globu.	Jak	widzę	materiały	z	Indii,	gdzie	czterech	
gości	postanowiło	się	zbuntować	przeciwko	Wielkiemu	Bratu,	
i	przypomnę	sobie	pierwszą	polską	edycję,	gdzie	czterech	
uczestników	postanowiło	się	zbuntować	przeciwko	Wielkiemu	
Bratu,	to	mogę	raczej	mówić	o	podobieństwach	w	ramach	
świata	Wielkiego	Brata	niż	kraju.	

Jedno	jest	pewne:	nasze	doświadczenia	z	ostatnich	serii	miały	
wpływ	na	rozwój	Wielkiego	Brata	na	świecie.	Wprowadzenie	
dwójki	starszych	osób	do	programu	spowodowało,	że	w	innych	
krajach	też	zaczęto	to	robić.	TV4	powtórzyła	pięciokrotnie	
Wielkiego	Brata	4.1.	To	jest	niespotykana	rzecz,	bo	standardowa	
matryca	fabularna	wygląda	tak:	kick	off,	czyli	ludzie	wchodzą	
do	domu;	nominacje,	czyli	ludzie	odpadają,	i	na	końcu	jedna	
osoba	wygrywa.	W	TV4	udało	nam	się,	dzięki	aktywnej	roli	Joli	
Rutowicz,	wytworzyć	rodzaj	historii.	A	to	się	zakochała,	a	to	
nie	wytrzymała,	złamała	regulamin	i	widzowie	decydowali	o	
jej	dalszych	losach.	Grała	główną	rolę,	tworzyła	różne	relacje.	
Jeden	uczestnik	jej	nie	lubił,	drugi	ją	niszczył,	inny	jej	pomógł.	
Nagle	poza	tą	matrycą	nominacji,	głosowań	i	opuszczania	
domu	udało	się	stworzyć	jakąś	historię.	To	samo	zaczynają	teraz	
robić	koledzy	w	innych	krajach.[…]
Ale	najmocniejsze	historie	opowiada	Big	Brother	w	Izraelu.	To,	
co	robią	koledzy	z	Izraela,	jest	niezwykłe.	Oni	doprowadzają	
w	programie	do	regularnej	konfrontacji	Izraelczyków	i	Pal-
estyńczyków.

naprawdę?

Do	tego	stopnia,	że	umieścili	w	programie	ortodoksyjnego	Żyda.	
W	pewnym	momencie	ten	uczestnik	przyszedł	do	Wielkiego	
Brata	i	mówi:	„Strasznie	przepraszam,	ale	są	święta	Rosz	ha-Sza-

na	i	Jom	Kippur	i	ja	się	muszę	modlić”.	Co	zrobili	producenci?	
Zbudowali	synagogę	z	kamerami!	Z	zewnątrz	przyszło	dziesięciu	
mężczyzn.	Mógł	normalnie	świętować.	Potem	urodziła	mu	
się	córka.	Stwierdził,	że	w	takiej	sytuacji	musi	się	pomodlić,	a	
nie	będzie	przecież	tego	robił	sam.	I	pyta:	“Wielki	Bracie,	czy	
mógłbyś	się	ze	mną	pomodlić?”	Wielki	Brat	mówi,	że	dobrze.	
Powiedział	modlitwę,	Wielki	Brat	miał	powtarzać.	I	rzeczywiście	
się	pomodlili.	Nie	wiem,	czy	to	w	Polsce		by	przeszło.	Tam	jest	
potrzeba	opowiadania,	oswajania	relacji	z	Palestyńczykami.	 
I	oni	to	robią.

BB	w	Izraelu	to	wielki	sukces.	To	też	ciekawe,	bo	jest	tam	tylko	
w	Internecie.	Twórcy	programu	wymyślili	takie	narzędzie,	że	
widzowie	mogą	tworzyć	własny	kontent,	robić	odcinki,	wy-
bierać	kamery,	których	chcą	użyć.	Program	jest	na	antenie	
telewizyjnej	tylko	wtedy,		gdy	trzeba	widzów	poinformować	 
o	przebiegu	nominacji	oraz	o	tym,	kto	wszedł,	a	kto	opuścił	
dom	BB.[…]

rozumiem, że pan – jako producent Big Brothera 4.1 i osoba 
biorąca udział w londyńskich castingach – jest odpowiedzialny 
za zaistnienie w polskiej popkulturze postaci jolanty rutowicz?

Jestem.	I	nie	wstydzę	się	tego.	Po	pierwsze	pomysł	zrobienia	
castingów	w	Londynie	był	bardzo	dobry.	Po	drugie	widać	–	i	to	
jest	też	dobre	–	że	ludzie,	którzy	przyszli	na	castingi	w	Anglii,	to	
trochę	inni	Polacy,	bardziej	otwarci.	Jolanta	Rutowicz	była	dla	
wszystkich	zaskoczeniem	–	ona	ewoluowała.	Kiedy	ją	pierwszy	
raz	zobaczyłem	na	castingu,	to	zastanowiło	mnie	tylko,	że	
spóźniła	się	chyba	dwie	godziny.	Wyglądała	bardzo	skromnie.	
Zapytała,	czy	może	wziąć	udział	w	castingu.	Spojrzałem	na	nią	
i	podjąłem	brzemienną	w	skutki	decyzję.	Potem	padło	pytanie:	
„Pani	wyjechała	z	Polski,	czy	wie	pani,	co	się	tam	teraz	dzieje?	–	
No,	tak,	tak.	Rządzą	Kaczyńscy.	–	A	wie	pani,	kim	są	Kaczyńscy?	
–	No,	tak,	tak,	to	są	prezydenci”.

(śmiech)

Oczywiście	wszyscy	zareagowali	tak	jak	pan.	Po	chwili	to	
sprostowała,	ale	już	jakby	trochę	nas	testowała.	To	jest	za-
bawne,	że	nikt	nie	zna	odpowiedzi	na	pytanie,	jaka	naprawdę	
jest	Jola	Rutowicz,	a	każdy	się	nad	tym	zastanawia.	Ja	się	nie	
zastanawiałem.	Trzeba	mieć	ogromną	siłę,	żeby	w	całym	tym	
ludzkim	labiryncie,	który	powstał	w	edycji	BB	4.1,	podążać	swoją	
drogą.	Kierując	się	bardzo	prostymi	zasadami.	Jak	się	spo-
tykamy	i	omawiamy	przykłady	z	różnych	Big	Brotherów,	to	Jola	
Rutowicz	jest	ulubioną	bohaterką	wszystkich.	Nie	ma	się	czego	
wstydzić.	Nie	wiem,	czy	pan	wie,	że	Jola	wystąpiła	jako	gwiazda	
w	angielskim	Big	Brotherze.

nie wiem.

Dzwonili	specjalnie	z	Londynu,	żeby	wzięła	udział	w	finale.	Miała	
propozycję	udziału	we	włoskim	Big	Brotherze.

Czyli uważa pan, że jest ona jakąś wartością dla popkultury?

Nie	oceniam.	Kwestie	wartościowania	są	dla	mnie	bardzo	
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podejrzane.	Natomiast	wydaje	mi	się,	że	popkultura	jest	po-
jemnym,	samoweryfikującym	się	obszarem.	Ile	osób	stara	się	
zaistnieć	w	popkulturze	i	im	nie	wychodzi?

Wiele.

Mimo	dużego	wsparcia.	Moje	ulubione	sformułowanie	„Wielki	
Brat	nie	ocenia”	wielokrotnie	pozwoliło	mi	wyjść	z	opresji,	jakie	
gotowali	mi	uczestnicy	programu,	domagając	się	czegoś.	Ma	
ono	dużo	większą	moc	i	sprawdza	się	nie	tylko	w	domu	Wielkie-
go	Brata.	To	nieocenianie	jest	godne	polecenia	innym.	Biorąc	
pod	uwagę	tzw.	kryteria	celebryckie:	Jola	Rutowicz	miała	
okładkę	w	„Przekroju”.	Kiedy	na	nią	patrzę,	to	często	przypomi-
na	mi	się	Iwona,	księżniczka	Burgunda.

jolanta jako postać gombrowiczowska?

Coś	jest	na	rzeczy.	Zresztą	kilka	osób	tak	ją	postrzegało.	Jej	
charakterystyczność	i	kiczowatość	czynią	z	niej	też	postać	z	
Almodovara.	Jest	taka	przegięta,	że	zaczyna	to	tworzyć	jakąś	
wartość.	A	najlepsze	jest	to,	jak	mówi,	że	nikogo	nie	zna.	Kiedyś	
w	programie	występowała	z	Janem	Tomaszewskim	i	oczywiście	
nie	wiedziała,	kto	to	jest.	Powiedziałem	o	tym	panu	Janowi	
i	on	odpowiedział,	że	to	jest	wina	PZPN,	bo	kobiety	przestały	
oglądać	piłkę	nożną,	a	kiedyś	–	w	latach,	kiedy	grał	Tomasze-
wski	–	tak	nie	było.	Właśnie	w	takich	sytuacjach	Jola	kojarzy	mi	
się	z	Iwoną,	księżniczką	Burgunda.

ludzie często ją bardzo źle oceniają.

Jeśliby	zebrać	ludzi,	którzy	ją	oceniają	negatywnie,	to	na	
jednym	biegunie	byliby	obrońcy	wartości	intelektualnych	czy	
estetycznych,	a	na	drugim	ludzie	z	małych	miast,	mężczyźni,	
którzy	uważają	ją	za	„pustaka”.	Zabawne.[…]

Funkcjonowanie w domu Wielkiego Brata wymaga chyba pew-
nej stabilności psychicznej.

Chodzi	o	coś	innego.	To	jest	gra.	W	tej	grze	wygrywa	się	pi-
eniądze.	Ta	gra	ma	jasno	określone	zasady	i	regulamin.	Żeby	
sobie	w	niej	poradzić,	trzeba	umieć	analizować	kilka	zmien-
nych.	To	nie	jest	kwestia	stabilności	psychicznej,	tylko	zarządza-
nia	swoją	historią	i	współpracy	z	innymi	w	ramach	tej	historii.	To	
jest	pewna	platforma,	która	generuje	bardzo	atrakcyjny	kontent	
telewizyjny,	w	wielu	krajach	również	internetowy.	Zarzuty,	że	BB	
jest	manipulowany,	są	bardzo	uproszczone.	Gdyby	tak	było,	
to	nie	dałoby	się	zrobić	tylu	serii.	Kto	by	chciał	uczestniczyć	w	
programie,	który	jest	manipulowany?	Jeżeli	ludzie	idą	do	tego	
programu,	to	znaczy,	że	czują,	że	w	tej	grze	mają	szanse.	Ktoś	
chce	wygrać,	czasem	czyimś	kosztem.	Ale	nie	ma	pociągania	
za	sznurki.	Pan	nawiązał	na	początku	do	Orwella	i	„Roku	1984”.	
Można	powiedzieć,	że	ten	brand	został	trafnie	wykorzystany	 
i	wpleciony	do	biznesu	w	przemyślany	sposób.	Chciałbym,	żeby	
jakaś	polska	powieść,	np.	„Potop”,	stała	się	kanwą	podobnego	
programu	telewizyjnego.

jaki to miałby być program?

Telewizyjna	zabawa	w	oblężenie	Częstochowy	na	przykład.	 
To	jest	aktywne,	nowoczesne	podejście	do	kultury.	Zresztą	Wielki	
Brat	na	każdym	kroku	jest	nowoczesny,	aktualny,	wykorzystuje	
multimedia	od	początku	pojawienia	się	antenie.	Jest	liderem	
wprowadzania	nowych	technologii	do	telewizji,	począwszy	
od	systemu	zarządzania	realizacją,	a	na	systemie	zarządzania	
treścią	skończywszy.	To	jest	nowy	system	zarządzania,	inna	
telewizja.[…]

reżyserował pan operę semantyczną themersona, z ekipą 
totartu robił program „Dzyndzylyndzy”. na ile traktuje pan 
Wielkiego Brata jako pewną kontynuację tych dokonań?

(śmiech)	Gdy	w	czasie	pierwszych	edycji	trwały	spekulacje,	kto	
jest	Wielkim	Bratem,	koledzy	z	„Gazety	Wyborczej”	zorientowali	
się,	że	to	ja.	Zrobili	wywiady	z	Tymonem	i	Skibą	i	opublikowali	
moją	sylwetkę.

„Dzyndzylyndzy” też w pewien sposób przekraczało granice.

Tak.	Dzięki	elementowi	improwizacji	przekraczało	granice	zwy-
czajnej	telewizji.	Cieszę	się,	że	moja	córka	teraz	się	z	tego	śmieje.	
Potem,	kiedy	nas	wyrzucono	z	telewizji	publicznej,	analizowałem	
przyczyny	tego	posunięcia:	ten	program	był	 
skazany	na	przegraną.

Dlaczego?

Jeżeli	telewizja	tworzy	-	a	wtedy	tworzyła	-	obszar	skupiony	
wokół	„wartości”,	to	taki	eksperyment,	tworzenie	śmiesznych,	
improwizowanych	historii,	nie	mieści	się	w	tym	obszarze.	Natomi-
ast	pomysły	na	programy,	które	mieliśmy	wtedy	z	Tymonem	 
i	Paulusem,	do	tej	pory	są	aktualne.

to czemu nie są realizowane?

W	Polsce	nikt	tego	nie	chce.	Misja	nadal	kojarzy	się	z	nadętą	
powagą.	Mało	osób	rozumie,	że	prowokację,	improwizację	
można	wykorzystywać	do	rozmowy	o	poważnych	sprawach.

Dlaczego?

Nie	wiem.	Może	wydają	się	zbyt	radykalne.	Może	trudno	je	
kontrolować.	Jeden	pomysł	mogę	panu	sprzedać.	Wymyśliliśmy	
go	z	Paulusem.	To	był	rok	1997.	Dzień	w	telewizji	zaczyna	się	
od	serii	fikcyjnych	łączeń	z	reporterami	w	różnych	cześciach	
kraju.	Reporterzy	informują	o	serii	dziwnych	zdarzeń	–	np.	jeden	
opowiada	o	tym,	że	ptaki	krążą	dookoła	jednego	drzewa	i	nie	
chcą	lecieć	dalej.	Po	złożeniu	wszystkich	symptomów	w	całość,	
opatrzonych	komentarzem	w	studio,	widzowie	nabierają	
przekonania,	że	mają	do	czynienia	z	końcem	świata.	Po	jakimś	
czasie	następuje	wyjaśnienie,	że	to	prowokacja.	Chcieliśmy	w	
ten	sposób	potrząsnąć	ludźmi.	Pokazać	im,	że	ten	koniec	świata	
może	być	na	wyciągnięcie	ręki.	Teraz	koledzy	w	Holandii	robią	
podobne	rzeczy.[…] 
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U	nas	w	telewizji	co	najwyżej	można	oskarżać	lekarzy	i	liczbę	
dawców	zmniejszać.
Tymon	miał	super	pomysł.	Myślał	o	talk	show,	do	którego	
zapraszałby	gościa	i	gdyby	coś	mu	się	nie	podobało,	mógłby	
tego	gościa	spoliczkować.	Wyobraziłem	sobie	to	i	powied-
ziałem,	że	chcę	taki	program	wyreżyserować,	bo	widzę	w	nim	
potencjał.	Gość	zaczyna	mówić,	Tymon	słucha	i	nagle	wstaje,	
gość	zmienia	temat…	Tymon	wraca	na	miejsce.	Ale	to	były	
czasy,	z	całym	szacunkiem,	Manna	i	Materny.	Miałem	niesa-
mowitą	frajdę	z	pracy	z	Tymonem	i	całym	środowiskiem	Totartu.	
Oni	świetnie	czują	energię	telewizyjną.	Ale	w	telewizji	temu	
myśleniu	powiedziano	nie.	A	okazuje	się,	że	Europa	właśnie	idzie	
w	tę	stronę.	Troszeczkę	to	jest	paradoksalne.
Zabawne,	że	wykorzystuje	się	prowokacje	do	generowania	
pozytywnego	przekazu.	Telewizja	jest	niesamowitym	medi-
um.	Niesamowitym.	Wtedy	to	było	raczkowanie,	ale	już	się	
zaczynało.	Namawiałem	ich,	żeby	improwizowali	w	miejscach	
publicznych	typu	poczta,	park,	wchodzili	w	rzeczywistość	
międzyludzką.	W	Polsce	sfera	publiczna	jest	dość	stereotypowa,	
nie	ma	dążenia,	żeby	obudzić	emocje.

jednak sprawa Smoleńska pokazała chyba, że to nieprawda.

Ta	historia	przetoczyła	się	przez	nasz	kraj	jak	walec.	Ale	ja	
mówię	o	codziennych	problemach.	Ludziach	na	marginesie,	
wyautowanych.	O	zamykaniu	się	społeczeństwa.	To	jest	prob-
lem	światowy,	a	nie	tylko	polski.	Ludzie	reagują	bardzo	agresy-
wnie.	Kto	reaguje	agresywnie?	Pies,	który	siedzi	w	budzie.	Warto	
byłoby	coś	z	tym	zrobić,	ale	o	takich	sprawach	się	nie	myśli.

rozmawiałem niedawno prof. Beatą łaciak o polskich seri-
alach i dowiedziałem się, że w zasadzie nie porusza się w nich 
najważniejszych tematów ze sfery publicznej.

To	prawda.	Wydaje	się,	że	powinno	być	tak:	jest	dyskutowa-
ny	temat	in	vitro.	Odpowiednia	redakcja	w	telewizji	zaprasza	
producentów,	by	zaprezentowali	formaty	telewizyjne,	które	
pomogą	uruchomić	dyskusję	publiczną	na	ten	temat.	Chodzi	
o	to,	żeby	ludzie	rozmawiali.	Nie	mówię,	że	mają	coś	zrobić,	ale	
mogliby	chociaż	pomyśleć.	TVN	się	stara	wprowadzać	takie	
podejście,	ale	oni	są	w	kleszczach	rentowności.	To	są	tematy	
dla	telewizji	publicznej,	która	nie	ma	presji	ratingowej.ale i tak 
się zachowuje, jakby miała.

Chodzi	mi	o	podejście	do	tematu	-	brakuje	pomysłów	(albo	
poparcia	dla	pomysłów),	dzięki	którym,	robiąc	programy	
telewizyjne,	można	zwrócić	uwagę	na	jakiś	istotny	problem	
społeczny.

Źródła:	

1.	http://biznes.interia.pl/news/podpisanie-istot-
nej-umowy-do-zespolu-playmakers-sa,1779893
2.	filmpolski.pl
3.	http://teleshow.wp.pl/big-brother-jego-glos-znaly-mil-
iony-ale-nikt-nie-wiedzial-jak-wyglada-kim-byl-wielki-brat-
6021962980790913g
4.	http://www.krytykapolityczna.pl/Wywiady/OstaszkiewiczBig-
Brotherjesttakzrobionyzesambierzeszudzialwtejgrze/menuid-431.
html
5.	www.encyklopediateatru.pl/autorzy/1907jaroslaw-ostaszkie-
wicz

Opracowanie	biogramu,	wybór	fragmentów	wywiadu,	korekta,	
redakcja	i	opracowanie	graficzne	tekstu:	Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO	z		1997	roku.	Reżyser	teatralny,	twórca	i	dyrek-
tor	lubelskiego	neTTheatre,	pierwszego	internetowego	teatru	na	
świecie.	Ukończył	Wydział	Reżyserii	Akademii	Teatralnej	im.	Alek-
sandra	Zelwerowicza	w	Warszawie.	Został	jednym	z	prekursorów	
nurtu	teatru	interaktywnego		w	Polsce,	w	którym	–	w	odróżnieniu	
od	teatru	tradycyjnego	–	wykorzystywane	są	media.

WybrAne osiągnięciA Artystyczne:

Jako	chłopiec	śpiewał	przez	10	lat	w	chórze	Alla	Polacca	 
w	Operze	Narodowej

Był	uczestnikiem	Akademii	Praktyk	Teatralnych	w	Gardzienicach	

WybrAne sPeKtAKle teAtrAlne zreAlizoWAne Przez  
PAWłA PAssini:   
   
2004	„Zbrodnia	z	premedytacją”	Witolda	Gombrowicza,	Teatr	
Miejskiw	Gdyni	im.	Witolda	Gombrowicza

2004	„Klątwa”	Stanisława	Wyspiańskiego,	Teatr	Dramatyczny	 
im.	Jana		Kochanowskiego	w	Opolu

2004	„Dybbuk”,	Teatr	Nowy	w	Poznaniu

2005	„Alicja	w	krainie	czarów”	Lewisa	Carolla,	neTTheatre	w	
Lublinie

2005	„Ifigenia	w	Aulidzie”	Eurypidesa,	Teatr	Dramatyczny	im.	
Jana		Kochanowskiego	w	Opolu

2006	„Kordian”	Juliusza	Słowackiego,	Teatr	Polski	w	Warszawie

2008	„Hamlet	44”	według	Williama	Szekspira,	Muzeum	Powsta-
nia	Warszawskiego

2012	„Kukła.	Księga	Blasku”,	Teatr	w	Sieci	Powiązań	w	Lublinie	i	
Fabryka	Sztuki	w	Łodzi

2013	„Mały	K.”	Antoine	de	Saint-Exupery’ego,	Teatr	Państwowej	
Wyższej	Szkoły	Teatralnej	we	Wrocławiu

2013	„Morrison/Śmiercisyn”		wg	scenariusza	Artura	Pałygi,	Opol-
ski	Teatr	Lalki	i	Aktora	im.	Alojzego	Smolki																																																																												

WybrAne nAgroDy:

2006	–	Złota	Maska	dla	jednego	z	czworga	najwybitniejszych	
artystów	teatralnych

2013	-		Nagroda	im.	Konrada	Swinarskiego	dla	Najlepszego	
Reżysera	w	Sezonie	2012/2013	za	przedstawienie	„Morrison/
Śmiercisyn”			Dwukrotnie	był	nominowany	do	nagrody	Paszport	
„Polityki”	

czAsy nAUKi W XXi lo:

Już	w	liceum	wyreżyserował	kilka	wybitnych	spektakli,	w	których	
zagrali	jego	klasowi	koledzy		min.	„Wesele	w		Atomicach”	wg	
Sławomira	Mrożka.

WybrAne WyPoWieDzi PAWłA PAssini i oPinie  
o jego DorobKU: 
   
„W	2006	roku	[Paweł	Passini]	zdobył	Złotą	Maskę	jako	jeden	
z	czworga	najwybitniejszych	artystów	teatralnych.	Nagrodę	
marszałka	za	najlepszy	spektakl	teatralny	otrzymała		wyreżyse-
rowana	przez	niego	“Ifigenia	w	Aulidzie”.	Artysta	tak	to	skomen-
tował:

„-	To	jakieś	kompletne	wariactwo!	Bardzo	się	cieszę,	że	ten	spek-
takl	został	zauważony,	bo	jest	dla	mnie	bardzo	ważny.	Nawet	
nie	dlatego,	że	to	jeden	z	moich	ulubionych	tekstów,	ale	jego	
wystawienie	to	proces,	dla	którego	była	potrzebna	zupełna	
jedność	duchowa	zespołu.	Tak	jak	w	starożytności.	To	jest	na-

Źródło:	fot.	Marta	Stawska	Te,	dwutygodnik.com

PAwEŁ PASSInI 
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groda	dla	całego	zespołu.	Doskonale	mi	się	z	nim	pracuje,	bo	
jest	zaangażowany	jedynie		w	teatr,	a	nie	na	przykład	w	jakieś	
telenowele.	No	i	w	końcu	udźwignął	ten	spektakl	Leszek	Malec,	
odtwórca	roli	Agamemnona	.”	
Źródło:	http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,34309,3240615.html

W	2005	roku,	w	ramach	festiwalu	“re_wizje	/	romantyzm”	
w	Starym	Teatrze	w	Krakowie,	Passini	zrealizował		“Nie-Boską	
komedię”		Zygmunta	Krasińskiego.	Pozbawił	tekst	wątków	
społecznych	i	politycznych,	zaproponował	interpretację	eg-
zystencjalistyczną.	Skupił	się	na	dramacie	rodzinnym	i	drama-
cie	poety.	W	spektakl	wplótł	fragmenty	listów	Krasińskiego	do	
Delfiny	Potockiej.[…]
„Odpoczywanie”		było	pierwszym	spektaklem	pokazywan-
ym	na	żywo	w	Internecie.	Teatr	internetowy	to	kolejny	projekt	
reżysera,	który	założył	go	wspólnie	ze	Stowarzyszeniem	Teatral-
nym	Chorea	(www.nettheatre.pl,	scena	teatru	znajduje	się	w	
Srebrnej	Górze,	miasteczku	pod	Wrocławiem).
Źródło:	„Paweł	Passini	–	życie	i	twórczość”	http://culture.pl/pl/tworca/pawel-passini

“Włączenie	Internetu	do	teatru	wydaje	mi	się	naturalne”	-	mówił	
Passini.	-	“Wskrzeszamy	etos	XIX-wiecznych	eksperymentatorów,	
którzy	łapali	ektoplazmę	i	zachwycali	się	promieniami	Roentge-
na.	Działamy	na	styku	sztuki	i	techniki.	Przełamujemy	stereotyp,	
że	Internet	jest	zły		i	zimny,	a	teatr	taki	ciepły	i	dobry”	 
(“Gazeta	Wyborcza	-	Łódź”	2007,	nr	293).[…]

„Passini	ma	także	na	swoim	koncie	dalekie	od	koturnowości	
i	wyświechtanych	rocznicowych	laurek	widowisko	“Hamlet	
44”	wg	scenariusza	Magdy	Fertacz	i	Artura	Pałygi	przygot-
owane	z	okazji	obchodów	64	rocznicy	wybuchu	Powstania	
Warszawskiego	(2008,	wersja	telewizyjna	-	2008).	Reżyser	
postanowił	Szekspirem	mówić	o	tragicznych	wydarzeniach.																																																						
“Przygotowując	to	przedstawienie,	szukaliśmy	odpowiedzi,	co	
dla	powstańców	wtedy	oznaczało	‘być’	“	-	tłumaczył	Passini.	
-	“W	naszym	spektaklu	dla	nich	‘być’	równa	się	‘iść’.	Walczyć,	
ruszyć	na	ulice.	W	tym	spektaklu	nie	ma	Niemców.	Bo	dla	nas	
istotniejsze	jest	to,	co	rozgrywa	się	między	ludźmi	na	ulicach	 
a	tymi	za	firanką.	Czyli	tymi,	co	już	walczą,	a	tymi,	co	do	
powstania	nie	poszli.	Dlaczego?	Wszystkie	postaci	są	po	trochu	
Hamletami,	bo	wszystkie	z	tym	pytaniem	muszą	się	zmierzyć.	
Na	przykład	dla	Gertrudy	‘być’	to	znaczy	żyć,	przetrwać,	nie	
narażać	się	i	ocaleć.	Hamlet	zaś,	w	spotkaniach	z	kolejnymi	
postaciami,	matką,	Klaudiuszem,	Ofelią	ciągle	szuka	w	sobie	
odpowiedzi”	
(“Życie	Warszawy”	01.08.2008).”[…]

„Ostatnio	reżyser	na	nowo	otwartej	lubelskiej	Scenie	Prapremier	
InVitro	przygotował	jedną	z	części	tryptyku	“Nic	co	ludzkie”	
(2008).	Spektakl,	który	stworzyli	także	Piotr	Ratajczak	i	Łukasz	
Witt-Michałowski,	w	odważny	i	bolesny	sposób	opowiadał	o	
relacjach	polsko-żydowskich.
“Passini	dotyka	sedna”	-	notował	Jacek	Sieradzki.	-	“Bo	nie	cho-
dzi	o	gwiazdę	Dawida	wymalowaną	na	murze	albo	na	tramwa-
jowym	plakacie,	ale	o	tę	tkwiącą	pod	czaszką.	Ta	gwiazda	to	
są	niedopowiedzenia,	głupawe	uśmieszki,	porozumiewawcze	
gesty.”		 	 	 	
(“Przekrój”	2008,	nr	9).

Źródła:
1.	Wikipedia
2.	http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,34309,3240615.html
3.	w	wortal	e-teatr.pl
4.	http://culture.pl/pl/tworca/pawel-passini

Opracowanie	biogramu,	wybór	cytatów,	korekta,	redakcja	 
i	opracowanie	graficzne	tekstu:	Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwentka	XXI	LO	z	2008	roku.	Motion	Designer	w	jednej	z	na-
jwiększych	na	świecie	agencji	reklamowych	Publicis.		Ukończyła	
studia	magisterskie		w	Polsko-Japońskiej	Wyższej	Szkole	Technik	
Komputerowych	w	Warszawie	na	kierunku		Sztuka	Nowych	
Mediów.		Zawodowo	zajmuje	się	animacją,	montażem,	motion	
graphic		oraz	ilustracją.	Pracuje	dla	klientów	takich	jak:	Carlo	
Rossi,	Renault,	Nestle,	Orange,	Nescafe,	Winiary,	Michelin	 
i	innych.	Jako	freelancer	realizowała	projekty	m.in.	dla	Orange,	
Samsung,	BOŚ	bank,	Ignite	digital	-	Kanada,	Folksam	-	Szwecja.

WybrAne osiągnięciA:

•	 Realizacja	serii	trzech	30	sekundowych	spotów	ukazują-
cych	sterotypową	rolę	kobiet	w	reklamie	w	ramach	pracy	
magisterskiej	

•	 2016	-		udział	w	konkursie	Young	Creatives	organizowanym	
przez	„Klub	Twórców	Reklamy”.	Wystartowała	w	dwóch	
kategoriach:	Print	oraz	Film. 

•	 Plakat	zaprojektowany	w	ramach	kategorii:	Print	„Wszystko	
płynie	a	nie	musi”	miał	za	zadanie	zachęcić	do	utrzyma-
nia	czystości	nad	Wisłą.	Patocka	była	odpowiedzialna	za	
stworzenie	idei	kreatywnej	projektu	oraz	jego	wizualizację.																																																																							
W	ramach	kategorii:	Film	nakręciła	spot	promujący	„	Kuch-
nię	Czerwony	rower”,	która	zatrudnia	osoby	społecznie	
wykluczone

•	 Animowana	reklama	dla	Orange,	która	była	emitowana		
w	telewizji	w	2015	roku 
https://vimeo.com/131526526 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	 Współudział	przy	tworzeniu	spotu	internetowego	dla	firmy	
Nescafe	–	gra	aktorska,	montaż	i	postprodukcja	https://
www.youtube.com/watch?v=y4MppgDaecc	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	 Zwycięstwo	w	sportowym	evencie		firmy	Nike		2015 

Fot.	Własność	Zuzanny	Patockiej

zuzAnnA  
PATOcKA 
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•	 Nakręcenie		filmu	promującego	hasło:	„Train	like	a	girl”,		
podsumowującego	event		firmy	Nike	2015	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.https://youtube.com/watch?v=0yNanKeNHrU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.https://youtube.com/watch?v=0yNanKeNHrU

zAinteresoWAniA i UlUbione zAjęciA:  

Sport	-	fitness	oraz	w	czasach	liceum	–	badminton

Szeroko	pojęty	designArchitektura	wnętrz,	szczególnie	styl	skan-
dynawski

Gotowanie	i	pieczenie

motto życioWe:

„Zawsze	warto	się	kształcić,	rozwijać	swoje	pasje,	wierzyć	w	
siebie	i	optymistycznie	patrzeć	w	przyszłość.	Najważniejsze,	 
by	doceniać	każdą	chwilę	i	być	szczęśliwym	tu	i	teraz.”

języKi obce:

Angielski									–	biegle	w	mowie	i	w	piśmie
Szwedzki
Francuski

czAsy nAUKi W XXi lo:

najważniejsi nauczyciele:

„XXI	Liceum	im.	Hugona	Kołłątaja	wspominam	bardzo	pozyt-
ywnie.	Najlepiej	zapamiętałam	lekcje	języka	polskiego	z	prof.	
Grażyną	Róziewicz.	Uważam,	że	w	znacznym	stopniu	uksz-
tałtowały	one	mój	życiowy	światopogląd,	nauczyły	patrzeć	na	
otaczający	świat	z	różnych	perspektyw.	Motywowały	mnie	do	
samorozwoju	i	kształcenia.	Szczególnie	zapamiętałam	również	
prof.	Beatę	Pieńkowską	–	Bartczak	jako	osobę	bardzo	pozyt-
ywną,	która	zarażała	uczniów	swoim	poczuciem	humoru	i	w	

ciekawy	sposób	prowadziła	zajęcia.	Dzięki	niej	zainteresowałam	
się	historią	sztuki	i	z	tego	przedmiotu	zdałam	maturę.”

najważniejsze wydarzenia:

	„Jako	licealistka	grałam	na	perkusji	oraz	śpiewałam	w	zes-
pole.	Z	uśmiechem	na	ustach	wspominam	koncert	na	szkolnym	
patio	oraz	maturę		z	języka	angielskiego,	na	którą	prawie	się	
spóźniłam,	bo	podczas	przerwy	grałam	w	badmintona	przed	
budynkiem	szkoły.”

„NAJWAŻNIEJSZE	TO	DOCENIAĆ	KAŻDĄ	CHWILę	TU	I	TERAZ”
Wywiad z zuzanną Patocką – kwiecień 2016
Autorka: Klaudia chmielińska

Klaudia chmielińska: W 2014 roku zakończyła Pani studia mag-
isterskie. Czy mogłaby Pani opowiedzieć coś więcej o swoich 
projektach zrealizowanych do tego czasu?

Zuzanna Patocka: Podczas	studiów	zrealizowałam	dwie	prace	
dyplomowe.	Pierwszą	–	licencjacką:	„Sztuka	w	reklamie,	 
a	reklama	sztuki”	jako	pracę	pisemną	oraz	pracę	praktyczną	
polegającą	na	stworzeniu	gry	na	konsolę	vi.	Tworzyłam	do	niej	
animację,	rysunek,	ale	najtrudniejszą	częścią	było	sprawienie,	
by	gra	działała.	Praca	magisterska	dotyczyła	roli	kobiety	
w	reklamie,	natomiast	część	praktyczna	polegała	na	stworzeniu	
trzech	reklam,które	prześmiewczo/	stereotypowo	ukazywały	

kobiety	w	reklamie.		Praca	ta	do	tej	pory	pokazywana	jest	 
w	szkole	jako	przykład	dla	studentów.

Czym zajmuje się Pani obecnie?

Na	co	dzień	pracuję	w	firmie	Publicis,	gdzie	zajmuję	stanow-
isko	Motion	Designera.	Jest	to	jedna	z	największych	na	świecie	
agencji	reklamowych.	Mam	przyjemność	pracować	dla	takich	
firm,	jak	Carlo	Rossi,	Renault,	Nestle,	Orange,	Nescafe,	Winiary,	
Michelin	i	innych.	Jako	freelancer	realizuję	projekty	m.in.	dla	
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Orange,	Samsung,	BOŚ	bank,	Ignite	digital	(Canada),	Folksam	
(Szwecja).	Zawodowo	zajmuję	się	montażem,	motion	graphic,	
ilustracją	oraz	animacją.	To	ostatnie	zajęcie	jest	moim	ulubio-
nym.	Np.:	stworzyłam	animowaną	reklamę	dla	Orange,	która	
była	emitowana	w	telewizji	w	2015	roku.

Czy mogłaby Pani zdradzić, nad jakimi projektami pracuje  
Pani teraz?

Mój	najnowszy	projekt	dotyczy	konkursu	Young	Creatives	organ-
izowanego	przez	„Klub	Twórców	Reklamy”.		W	tym	roku	wys-
tartowałam	w	dwóch	kategoriach:	Print	oraz	Film.	W	ramach	
kategorii	Print	zaprojektowałam	plakat		„Wszystko	płynie	a	nie	
musi”,	który	miał	za	zadanie	zachęcić	do	utrzymania	czystości	
nad	Wisłą.	Ja	byłam	odpowiedzialna	za	stworzenie	idei	kreaty-
wnej	projektu	oraz	jego	wizualizację.	W	ramach	drugiej	kategorii	
–	Film	nakręciłam	spot	promujący	„	Kuchnię	Czerwony	rower”,	
która	zatrudnia	osoby	społecznie	wykluczone.

W drugiej klasie liceum miała  Pani wiele osiągnięć np.: wyst-
awa grafiki komputerowej w Galerii rio, publikacje artykułów 
dotyczących grafiki komputerowej w polskiej edycji pisma PSD, 
wyróżnienie   w ogólnopolskim Konkursie języka Francuskiego 
“notre payes et notre region”. jak Pani wspomina ten czas?

To	prawda	-	byłam	bardzo	aktywna	w	liceum.	Nawet	jedne-
go	roku	otrzymałam	Kołłątajka.	Ogólnie	szkołę	wspominam	
bardzo	dobrze.	W	pamięć	szczególnie	zapadły	mi	lekcje	języka	
polskiego	z	Panią	Grażyną	Róziewicz.	To	ona	w	znacznym	
stopniu	ukształtowała	mój	światopogląd	na	życie,	nauczyła	
patrzeć	na	otaczający	świat	z	różnych	perspektyw.	Nieustannie	
motywowała	nas	do	samorozwoju	i	kształcenia.	Do	tej	pory	
mam	zeszyty	z	języka	polskiego.	Choć	na	początku	liceum	
byłam	zdziwiona,	po	co	nam	zeszyty	A4,	teraz	już	wiem,	że	są	
one	bardzo	przydatne.	Pamiętam	również	lekcje	z	Panią	Beatą	
Pieńkowską	-	Bartczak.	Była	bardzo	pozytywną	osobą,	która	
zarażała	uczniów	swoim	poczuciem	humoru	i	w	ciekawy	sposób	
prowadziła	zajęcia.	Dzięki	niej	zainteresowałam	się	historią	sztuki	
i	udało	mi	się		zdać	maturę	z	tego	przedmiotu.

Czy utrzymuje Pani kontakt z kolegami  z klasy?

Wciąż	mam	wszystkich	na	facebooku.	Choć	wiadomo,	że	ten	
kontakt	nie	jest	już	tak	dobry.	Obserwuję	Antka	Królikowskiego,	
np.:	teraz	oglądam	serial	„Bodo”	czy	projekt	„Agent”,	w	którym	
występuje.	

jakie są Pani marzenia na przyszłość?

W	przyszłości	chciałabym	założyć	rodzinę	i	mieć	psa.	Oczy-
wiście	chciałabym	również	dalej	realizować		i	rozwijać	swoją	
pasję,	jaką	jest	animacja	i	projektowanie.	Choć	uważam,	że	
najważniejsze	jest,	by	doceniać	każdą	chwilę	tu	i	teraz.

Fot.Klaudia	Chmielińska
Zuzanna	Patocka	z	autorką	wywiadu

Źródła:
1.	Ankieta	i	wywiad	przeprowadzone	z	Zuzanną	Patocką	przez		
Klaudię	Chmielińską		-	marzec	2016
2.	https://www.linkedin.com/in/zuzisue
3.	https://vimeo.com/zuzisue
4.	https://vimeo.com/131526526
5.	https://www.youtube.com/watch?v=y4MppgDaecc
6.	https://www.https://youtube.com/watch?v=0yNanKeNHrU
7.	Zdjęcie:	Klaudia	Chmielińska
8.	Zdjęcie:	Zuzanna	Patocka

Opracowanie	biogramu,	wywiad		i	zdjęcie	z	Zuzanną	Patocką:	
Klaudia	Chmielińska
Korekta,	redakcja	i	opracowanie	graficzne	tekstu:	
Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 
Grażyny	Róziewicz		GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO	z	1993	roku.	Politolog.	Dziennikarz	Polsk-
iego	Radia.	Ukończył	Wydział	Politologii	na	Uniwersytecie	
Warszawskim.		Redaktor	Informacyjnej	Agencji	Radiowej	-	za-
jmuje	się	transportem,	rolnictwem	i	budownictwem.

PrAcA zAWoDoWA:

„Lubię	swoją	pracę,	ponieważ	codziennie	dzieje	się	coś	nowe-
go,	nie	ma	żadnej	rutyny.	Zaletą	są	częste	podróże(...)	Zawód	
dziennikarza															to	także	nieustanny	stres,	jednak	jest	on	
budujący	i	czerpię	ogromną	satysfakcję,	kiedy	widzę	efekty	
swojej	pracy.	Pięć	lat	temu	odpowiadając	na	pytanie	czy	war-
to	być	dziennikarzem,	odpowiedziałem,	że	nie.	Odpowiadając	
teraz	stwierdzam,	że	jak	najbardziej	warto,	jednak	trzebamieć	
szczęście	do	osób,	które	nas	otaczają.	Ludzie	dają	siłę	innym	
ludziom.”

języKi obce:
 
Angielski	
Rosyjski

zAinteresoWAniA i UlUbione zAjęciA:

Podróże.	Ulubionym	państwem	są	Włochy.		Samotnie	zwiedził	
Japonię,	jednak	preferuje	podróżowanie	w	towarzystwie

Gotowanie.	Jego	specjalnością	jest	pizza.

Pisarstwo.	W	2015	skończył	pisać	swoją	powieść,	jednak	nie	
podjął	decyzji	o	wydaniu	jej.

Literatura	piękna.	Jego	ulubionym	autorem	jest	 
Eduardo	Mendoza.

Muzyka.		Jest		kolekcjonerem	płyt.	Pasję	do	muzyki	przejął	po	
swoim	ojcu.	Słuchając	utworów	różnych	gatunków	odbywa		
podróże	sentymentalne.			

roDzinA:

Ojciec	–	Antoni	Pszoniak	–		aktor	filmowy	i	teatralny
Brat	ojca	–	Wojciech	Pszoniak	–		aktor	filmowy	i	teatralny

czAsy nAUKi W XXi lo:  
 
Fot.	Własność	Aleksandra	Pszoniaka

AleKsANder 
PSzOnIAK 

Fot.	Własność	Aleksandra	Pszoniaka
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najważniejsi nauczyciele:

Profesor	Renata	Krecińska	-	Marzec	oraz	profesor	Jerzy	Bracisie-
wicz	-	nauczyciel	historii,	a	zarazem	wychowawca	w	czwartej	
klasie.	„Przyczynili	się	do	ukształtowania	mojego	charakteru.	Byli	
to	nauczyciele	nietuzinkowi,	z	pasją,	którzy	wpływali	na	uczniów.	
Nie	tylko	przekazywali	wiedzę,	ale	także	uczyli	jak		interesować	
się	wartościowymi	ludźmi	i	jak	do	nich	dotrzeć.	W	pamięci	 
utkwiły	mi	także	wycieczki	oraz	lekcje	prowadzone	przez	pro-
fesora	Bracisiewicza,	który	pokazywał	nam		wciąż	jeszcze	żywe	
ślady	tego,	co	istniało”.	

najważniejsze wydarzenie:

„	Do	dziś	najbardziej	dumny	jestem		z	wystawionego	w	liceum	
przedstawienia	„Bal	w	operze”		w	reżyserii	romanistki,		profesor	
Katarzyny	Skawiny,	w	którym	grałem	ciekawą	postać.	Przygot-
owania	trwały	kilka	miesięcy,	a	uczniom	przydzielono	rozmaite	
role.	Zadbano	o	kostiumy,	makijaże	i	scenografię.	To	była	wręcz	
wizjonerska	adaptacja	poematu	Tuwima.”

Źródła:
1.	Zdjęcia	–	prywatne	archiwum	Aleksandra	Pszoniaka
2.	www.polskieradio.pl/Ludzie/662903/Aleksander-Pszoniak
3.	Ankieta	przeprowadzona	z	Aleksandrem	Pszoniakiem	przez	
Karolinę	Cwyl	–	marzec	2016
4.	https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Pszoniak
5.	https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Pszoniak

Opracowanie	biogramu	i	ankiety:	Karolina	Cwyl
Korekta,	redakcja	i	opracowanie	graficzne	tekstu:	 
Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu 
Grażyny	Róziewicz		GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO	z	1999	roku.	Dziennikarz.	Pracownik	Biura	Pra-
sowego	Państwowego	Muzeum	Auschwitz-Birkenau	 
w	Oświęcimiu.	Redaktor	naczelny	miesięcznika	„Oś	Oświęcim	
–	Ludzie	–	Historia	–	Kultura”.	Edukator-przewodnik	w	Miejscu	
Pamięci	Auschwitz.	Studiował	dziennikarstwo	na	Uniwersytecie	
Warszawskim.	

WybrAne osiągnięciA zAWoDoWe:

•	 1999	–	2001	-	dziennikarz	kulturalny	serwisu	internetowego	
Radia	Zet

•	 2002	–	2015	-	dziennikarz	Programu	2	Polskiego	Radia: 
-	autor	audycji	m.in.	na	tematy	związane	z	II	wojną	świa-
tową,	historią	Holokaustu 
-	autor	cyklu	dokumentów	„Auschwitz.	Między	zbrodnią	a	
świętością” 
-	wydawca	oraz	prowadzący	poranną	audycję	Poranek	
Dwójki 
-	autor	i	prezenter	wiadomości	kulturalnych

•	 Od	2007	roku		-	pracownik	Państwowego	Muzeum	
Auschwitz-Birkenau	w	Oświęcimiu: 
-	w		Biurze	Prasowym	jest	odpowiedzialny	m.in.	za	stronę	
internetową	muzeum 
-	odpowiedzialny	za		aktywność	Miejsca	Pamięci	w	
mediach	społecznościowych	–	min.	stworzył	i	nadzoruje	
oficjalną	stronę	muzeum		na	facebooku	 
-	edukator	-	przewodnik		w	Miejscu	Pamięci	Auschwitz

•	 Od	2008	roku			-	Redaktor	Naczelny	miesięcznika	„Oś	
Oświęcim	–	Ludzie	–	Historia	–	Kultura”

WybrAne PUbliKAcje: 

„Auschwitz-Birkenau.	Miejsce,	na	którym	stoisz...”	2012	-	album	
fotograficzny	„Labirynty	Mariana	Kołodzieja.	Przejście	2”	–	zdję-
cia:	Paweł	Sawicki		

„Realizm	po	Auschwitz.	Recenzja	filmu	„Syn	Szawła”	Laszlo	
Nemesa

„Jedna	z	najszczęśliwszych	historii	o	Holokauście”-		wywiad	z	
autorami	książki	“Sercem	byliśmy	wielcy”	Yehudą	Korenem	i	
Eliat	Negev

film:  

Paweł	Sawicki,	„Przerwana	lekcja”	–	film	dokumentalny	
poświęcony	mieszkańcom	okolic	Oświęcimia,	którzy	w	czasie	
wojny	pomagali	więźniom	niemieckiego	nazistowskiego	obozu	
koncentracyjnego	i	zagłady	Auschwitz	

WybrAne oDznAczenie:  

2013	-	Odznaczenie	„Zasłużony	dla	Kultury	Polskiej”	przyznane	
przez	Ministra	Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego	RP	

języKi obce:  

Angielski		-	pełna	biegłość	zawodowa
Hiszpański	-	biegła	znajomość	zawsze	pozostanie	marzeniem

zAinteresoWAniA i UlUbione zAjęciA: 

Historia
Turystyka	górska
Fotografia
„W	fotografii	interesują	mnie	ludzie	–	ich	emocje,	reakcje	i	
działania.	Wierzę,	że	można	powiedzieć	wiele	o	świecie	przez	
twarze	ludzi.	Pokazując	ludzi	w	różnych	sytuacjach	można	pow-
iedzieć	niemal	wszystko	o	świecie.”

źródło:	https://www.linkedin.com/in/pawelsawicki

PAwEŁ SAwIcKI
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źródło:	https://www.linkedin.com/in/pawelsawicki

„Trudno	mi	było	wybrać	zdjęcia	pionowe,	bo	okazało	się,	że	
rzadko	przechylam	aparat	do	pionu,	od	kadrowania	zdjęcia	
blisko	jest	do	„oszukania”	widza.	Liczy	się	ten	jeden	uchwycony	
obraz.	Co	nie	oznacza,	że	jest	to	obraz	najlepszy.	Trudno.	(...)”

„Czasami	te	fotografie	są	frywolną	igraszką	z	odbiorcą,	ale	
czasami	udaje	(…)	się	uchwycić	coś	magicznie	niewypowiedzi-
anego.	Taki	jest	świat.	Przynajmniej	na	zdjęciach.”

„Czerń	i	biel	to	mój	sposób	patrzenia	na	świat	przez	aparat	
fotograficzny.	Kolor	odwraca	uwagę	od	świata.	W	odcieniach	
szarości	wszystko	jest	wyraźniejsze,	symbole	stają	się	czytel-
niejsze,	łatwiej	przekazać	opowieść,	łatwiej	uchwycić	ulotną	
chwilę	i	emocję.”
    
“Moim	zamierzeniem	nie	było	laboratoryjne	odtworzenie	po-
szczególnych	klatek.	Do	tego	potrzebny	byłby	ten	sam	obiekt-
yw,	ta	sama	wysokość,	to	samo	światło	itp.	Nie	chodziło	o	labo-
ratoryjny	eksperyment,	ale	o	umożliwienie	czytelnikowi	dialogu	
przeszłości	z	teraźniejszością,	o	powiązanie	czarno-białego	świa-
ta	z	rzeczywistym	kolorowym	pustym	miejscem,	które	pozostało.	
Moim	zdaniem	bowiem	poprzez	zderzenie	tych	dwóch	rzeczy-
wistości	znacznie	mocniej	mówi	do	nas	zarówno	pusta,	zachow-
ana	przestrzeń	byłego	obozu,	jak	i	zupełnie	inaczej	spoglądamy	
na	ludzi	z	archiwalnych	fotografii,	kiedy	zdajemy	sobie	sprawę,	
że	to	wszystko	wydarzyło	się	TUTAJ,	w	miejscu,	 
na	którym	stoimy.”

Ze	wstępu	autora	do	albumu	“Auschwitz-Birkenau.	Miejsce,	 
na	którym	stoisz...”

czAsy nAUKi W XXi lo:

Najważniejsi nauczyciele:

„Grażyna	Róziewicz	–	polonistka.	Uczyła		nie	tylko	literatury,	
ale	świata	i	człowieka.	Na	wielu	płaszczyznach.	Jerzy	Po-
morski	–	matematyk.	Pozwalał	humanistom	w	klasie	matem-
atyczno-fizycznej	nie	zatonąć	w	gąszczu	sinusów	i	całek.																														
Jerzy	Bracisiewicz	–	historyk.	Nauczał,	że	historia	to	opowieści,	
procesy	i	ludzie,	a	nie	daty	i	suche	fakty.”

najbardziej ceniony i lubiany kolega z klasy licealnej:

„Piękne	w	mojej	klasie	było	to,	że	udało	nam	się	zbudować	
wspólnotę.	Wyróżnianie	jednej	osoby	byłoby	niesprawiedli-
wością.”		

najważniejsze wydarzenie z czasów nauki w XXi lo:

„Kołłątaj	pozwolił	mi	na	złapanie	bakcyla	dziennikarskiego	–		
poprzez	umożliwienie	działania	w	naszym	dziwnym	szkolnym	ra-
diowęźle	oraz	przez	prowadzenie	przez	chwilę	gazetki	„Kołłek”.	
W	maturalnej	klasie	trafiłem	do	Programu	3	Polskiego	Radia,	
gdzie	zaczęła	się	moja	podróż	przez	fale	eteru.”

Źródła:
1.	http://www.cdim.pl/pl/edukacja/wystawy/aktualne-wyst-
awy/320-pawe-sawicki-muzeum-w-fotografii
2.	www.ceeol.com
3.		http://www.trasapamieci.brzeszcze.pl/film 
-	przerwana-lekcja/
4.		http://www.terezin.europa-auschwitz.pl
5.	źródło:	https://www.linkedin.com/in/pawelsawicki	

Opracowanie	biogramu:	Maksymil-
ian	Kalaciński	i	Grażyna	Róziewicz																																																																																																																																	
Ankieta,	korekta,	redakcja,	opracowanie	graficzne	
i	autoryzacja	tekstu:	Grażyna	Róziewicz	 
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO	1977	roku.	Operator	filmowy.	Realizował	filmy	
min.	w	Polsce,	we	Francji	i	w	Stanach	Zjednoczonych.	Ukończył		
Wydział	Operatorski		Państwowej	Wyższej	Szkoły	Filmowej,	
Telewizyjnej	i	Teatralnej	im.	Leona	Schillera	w	Łodzi.	

filmogrAfiA - Wybór:

filmy krótkometrażowe:

1979		 „Arena	życia”
1983		 „Milczenie”
1983		 „Norwid”
1986		 „Szczurołap”

filmy fabularne:

1984		 „Miłość	z	listy	przebojów”
1984		 „Remis”	film	telewizyjny
1985		 „Tanie	pieniądze”
1986		 „Magnat”
1986		 „Biała	wizytówka”	serial	telewizyjny
1988		 „Dekalog”	serial	telewizyjny:	 
	 odcinki	„Dekalog.	Trzy”,”	Dekalog.	 
	 Dziewięć”
1988		 „Koniec”	średni	metraż
1989		 „Bal	na	dworcu	w	Koluszkach”
1989		 „Lawa”
1990		 „Pasażerowie	na	gapę”,		Węgry
1990		 „Pensjonat	Słoneczny	Blask”
	 film	telewizyjny,	Niemcy
1992	 „A	nagy	postarablas”	Węgry
1993	 „Die	Wildnis”	Niemcy	1994	
	 „Trzy	kolory	–	Czerwony”
1995	 „Siódmy	pokój”	Włochy
1996	 “Pokój	Marvina”	USA
1996	 „Okup”	USA
1998	 „	Półmrok”	USA
2001	 „	Oczy	anioła”	USA
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001							„Kraina	Wiecznego	Szczęścia”	USA
2002							„24	Godziny”	USA

nAgroDy inDyWiDUAlne - Wybór:  

1986	 Nagroda	za	zdjęcia	do	filmu	 
	 pt.	„Szczurołap”	na	Krakowskim	Festiwalu	 
	 Filmowym
1987	 Nagroda	Szefa	Kinematografii	za	twórczość	
	 filmową	w	dziedzinie	filmu	fabularnego	za	film	
	 pt.	,,Magnat”
1994	 „Srebrna	Żaba”	w	Konkursie	Głównym	 
	 w	Bydgoszczy	na	Międzynarodowym	
	 Festiwalu	Sztuki	Autorów	Zdjęć	Filmowych	 
	 „Plus	Camerimage”
1994						 Nominacja	do		Nagrody	Amerykańskiej	Akademii		
	 Sztuki	Filmowej	–	Oscara	za	zdjęcia	w	filmie	pt.	„Trois		
	 Couleurs.	Rouge”
1995	 „Złota	Żaba”	w	Konkursie	Głownym	w	Bydgoszczy	 
	 na	Międzynarodowym	Festiwalu	Sztuki	Autorów	Zdjęć		
	 Filmowych	„Plus	Camerimage”	 
	 za	film	pt.	„La	Settima	Stanza”
2001	 „Brązowa	Żaba”	w	Konkursie	Głównym	 
	 w	Bydgoszczy	na	Międzynarodowym	Festiwalu	Sztuki		
	 Autorów	Zdjęć	Filmowych„Plus	Camerimage”	 
	 za	film	pt.	„Hearts	In	Atlantis”	

roDzinA:

Ojciec		-	Witold	Sobociński,	operator	filmowy	–	profesor	PWSFTViT	

Żona	-	Hanna	Mikuć	–	aktorka

Synowie	-	Piotr	Junior	i	Michał	Sobocińscy	operatorzy	filmowi 

Fot.www.filmweb.pl

PIOTR SOBOcIńSKI 
(1958-2001)
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zAinteresoWAniA i UlUbione  zAjęciA: 

Żeglarstwo

Narciarstwo

Gra	na	gitarze.		W	czasach	liceum	grał	we	własnym	 
zespole	muzycznym.

Nowinki	ze	świata	elektroniki	sprawnie	wykorzystywane	na	pla-
nie	filmowym	do	tworzenia	unikatowych	efektów	artystycznych

Poezja	–	pośmiertnie	wydany	został	cykl	wierszy	„jestem.	jestem	
snem”	

Źródła:				
1.	http://www.21lo.waw.pl/attachments/096_gazeta32.pdf	
2.	http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=113230	
3.	http://culture.pl/pl/tworca/piotr-sobocinski				
4.	https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Sobociński			

Opracowanie	biogramu:	Zuzanna	KawońKorekta,	 
redakcja	i	opracowanie	graficzne	tekstu:	Grażyna	Róziewicz																																																																																																																																			
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwentka		XXI	LO	z	1987	roku.	Producentka	filmowa	 
i	telewizyjna.	Kierownik	produkcji.	Scenograf.		Autorka	licznych	
projektów	medialnych,	artystycznych	i	społecznych	o	zasięgu	
ogólnopolskim.	Założycielka	Firmy	Producenckiej	„Ultra	Cap-
tum”.	Prezes	Zarządu	i	Wspólnik		Spółek	Producenckich	Movie	
Flover	i	Focus	Producers.	Współpracownik	Fundacji	Kultury	
Skrypt		oraz	Stowarzyszenia	Komunikacji	Społecznej	SIGNIS	–	
Polska	działającego	pod	patronatem	Episkopatu	Polski.	We	
wszystkich	wymienionych	przedsięwzięciach	współpracuje	ze	
swoim	mężem,	Rafałem	Wieczyńskim,	reżyserem,	producentem														
i	aktorem	filmowym.

filmogrAfiA - Wybór:

Producent:

1992	„Naprawdę	krótki	film	o	miłości,	zabijaniu	i	jeszcze	jednym	
przykazaniu”	-		producent,	scenografia,	kostiumy,	 
organizacja	prod.

2002	„Skrawek	nieba”

2003	„Niebo	nad	Europą”

2005	„Skąd	przybywa	Benedykt	XVI?”

2009	„Świat	Józefa”

2009	„Popiełuszko.	Wolność	jest	w	nas”	–	film	fabularny	 
-	producent,	kierownik	produkcji	i	postprodukcji

2009	-	2013	„Popiełuszko.	Wolność	jest	w	nas”	–	serial	fabularny	
-		producent,	kierownik	produkcji	i	postprodukcji		

Kierownictwo produkcji:

2004	„Zwycięzcy	nie	umierają” 

2009	„Popiełuszko.	Wolność	jest	w	nas”	–	film	fabularny	 
-	producent,	kierownik	produkcji	i	postprodukcji

2009	-	2013	„Popiełuszko.	Wolność	jest	w	nas”	–	serial	fabularny	 
-	producent,	kierownik	produkcji	i	postprodukcji		

Producent pomocniczy:

2004				„Philosopher’s	Paradise”

Scenografia:

1990	„80	ruchów	szczęką”

1991	„Pogadajmy	o	pogodzie”

1992	„Naprawdę	krótki	film	o	miłości,	zabijaniu	i	jeszcze	jednym	
przykazaniu”	-		producent,	scenografia,	kostiumy,	organizacja	
prod.

Kostiumy:

1992	„Naprawdę	krótki	film	o	miłości,	zabijaniu	i	jeszcze	jednym	
przykazaniu”	-		producent,	scenografia,	kostiumy,	organizacja	
prod.

organizacja produkcji:

1992				„Naprawdę	krótki	film	o	miłości,	zabijaniu	i	jeszcze	jed-
nym	przykazaniu”	-		producent,	scenografia,	kostiumy,	organ-
izacja	prod.

Wybrane nagrody indywidualne:

1992	„Naprawdę	krótki	film	o	miłości,	zabijaniu	i	jeszcze	jednym	
przykazaniu”		-		Mamers	-	Festiwal	Kina	Europejskiego	-	Nagroda	
Stowarzyszenia	“Artemi’s”	

Fot.PAP/TOMASZ	GZELL

JuLITA 
śwIERcz – wIEczyńSKA
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1993	„Naprawdę	krótki	film	o	miłości,	zabijaniu	i	jeszcze	jednym	
przykazaniu”		-		Annonay	-		Grand	Prix		Festiwalu	Debiutów		

2009	„Popiełuszko.	Wolność	jest	w	nas”	-	Warszawa		-	Nagro-
da	Fundacji	„Dzieło	Nowego	Tysiąclecia”	Episkopatu	Polski																																																																																																																																											
                               

inne nAgroDy DlA WAżniejszych filmóW  
WsPółtWorzonych Przez jUlitę śWiercz-WieczyńsKą:

1993	„Naprawdę	krótki	film	o	miłości,	zabijaniu	i	jeszcze	jednym	
przykazaniu	„	-		Walencja	-	Cinema	Jove	-	Nagroda	za	Scenari-
usz	dla	Rafała	Wieczyńskiego	

2010	“Popiełuszko.	Wolność	jest	w	nas”	-	Niepokalanów	
-	GRAND	PRIX	Międzynarodowego	Festiwalu	Filmów	i	Multi-
mediów	w	Niepokalanowie		dla	Rafała	Wieczyńskiego	za:	
„wierne	ukazanie	postaci	męczennika	naszych	czasów	ks.Jez-
rzego	Popiełuszki,	jego	odważnej		i	bezkompromisowej	służby	
Bogu,	Ojczeźnie	i	ludziom.	Przypomnienie	jego	heroicznej	post-
awy	w	obronie	Prawdy,	„Solidarności”,	ludzi	krzywdzonych	przez	
reżim	komunistyczny.	Za	ukazanie	aktualności	przesłania:	 
„Nie	daj	się	zwyciężyć	złu,	ale	zło	dobrem	zwyciężaj”.”

2010	“Popiełuszko.	Wolność	jest	w	nas”	–	Nominacja	 
do	Nagrody	Orzeł	–	Polska	Nagroda	Filmowa	w	kategorii:	 
Najlepsza	Scenografia	dla	Andrzeja	Kowalczyka

Źródła:
1.	http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1157642
2.	www.sfp.org.pl	
3.	http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1152
4.	http://www.audiowizualni.pl/index.php/rynek-filmu/produk-
cja-audiowizualna/pozostali-producenci/item/1494-ultra-cap-
tum.

Opracowanie	biogramu,	korekta,	redakcja	i	opracowanie	gra-
ficzne	tekstu:	Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwentka	XXI	LO	z	1977	roku.	Tłumaczka	i	teoretyk	literatury.	
Polscy	czytelnicy	zawdzięczają	jej	dostęp	do	najwybitniejszych	
dzieł	światowej	fantastyki	i	komiksu.	Przetłumaczyła	min.powieś-
ci	J.R.R.	Tolkiena,Guya	Gavriela	Kaya,	Robin	Hobb,	C.J.	Cherryh,	
Ursuli	Le	Guin,	Teda	Chianga.	Światowy	autorytet	w	dziedzinie	
twórczośći	J.R.R.	Tolkiena	i	prac	Christophera	Tolkiena.	Autorka	
i	tłumaczka	wielu	prac	teoretycznych	z	tego	zakresu.	Aktywna	
uczestniczka	światowego	ruchu		miłośników	fantastyki.	Współor-
ganizatorka	wielu	zjazdów	i	konwentów	oraz	współredaktor-
ka	fanzinów.Ukończyła	Wydział	Anglistyki	na	Uniwersytecie	
Warszawskim.	

WybrAne osiągnięciA W DziAłAlności nAUKoWej  
i PoPUlAryzAtorsKiej:

•	 Członkini	Światowego	Kongresu	Fantastyki
•	 Współredaktorka	Almanachu	Tolkienowskiego	“Aiglos”
•	 Współpracowniczka	Interdyscyplinarnego	Zespołu	Badaw-

czego	Uniwersytetu	Warszawskiego	„Badania	nad	Kulturą	
Dawną”

WybrAne PUbliKAcje: 

Książki tolkienistyczne - wybór:

J.R.R.Tolkien,	„Niedokończone	opowieści	Numenoru	i	
Śródziemia”	wraz	z	Pauliną	Braiter

J.R.R.Tolkien	„Legenda	o	Sigurdzie	i	Gudrun”		wraz	z	Katarzyną	
Staniewską

J.R.R.Tolkien,	„Listy”	,	red	H.Carpenter

J.R.R.Tolkien,	Ch.Tolkien	„Dzieci	Hurina”

H.	Carpenter,”J.R.R.Tolkien:	Wizjoner	i	marzyciel”

H.	Carpenter,”Inkilngowie”

R.Foster,	„Encyklopedia	Śródziemia”	wraz	z	Andrzejem	„Bilbo”	
Kowalskim	I	Tadeuszem	A.”Halbardem”	Olszańskim

inne książki:

C.J.Cherryh,	„Ogień	z	nieba”

Guy	Gavriel	Kay,	„Pożeglować	do	Sarancjum”

Guy	Gavriel	Kay,	„The	Last	Light	of	the	Sun”

Guy	Gavriel	Kay,”The	Lions	of	Al-Rassan”

Guy	Gavriel	Kay,	„Władca	cesarzy”

Robin	Hobb,	„Przeznaczenie	Błazna”,	tomy	1	i	2

Robin	Hobb,”Złocisty	Błazen”

Robin	Hobb,	„Ship	of	Destiny”

Komiksy:

„Spider-Man:	Splątana	sieć	#1:	Złamane	serce”	2003,	tłum.	
Agnieszka	Sylwanowicz

„Spider-Man:	Splątana	sieć	#2:	Zemsta	Tysiąca”	2003,	tłum.	
Agnieszka	Sylwanowicz

„Spider-Man:	Splątana	sieć	#1:	Dżentelmeńska	umowa”	2005,	
tłum.	Agnieszka	Sylwanowicz

„Transformers	Armada	#4”	2004,	tłum.	Agnieszka	Sylwanowicz																																																																																																																																						
Liczne	tłumaczenia	dla	czasopisma	„Świat	Komiksu”	 
w	numerach:	5,6,7,8/1998,		2,3,4,5,6/1999

 

Źródło	fot.:	http://home.agh.edu.pl/~evermind/birmingham_2005.htm

AGnIESzKA 
SyLwAnOwIcz 
pseudonim Evermind 
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„TŁUMACZ	POWINIEN	CO	NAJMNIEJ	ORIENTOWAĆ	SIę	W	TYM,	
CO	TŁUMACZY,	A	JEŚLI	TAK	NIE	JEST,	POWNIEN	SZUKAĆ	WSZE-
LKIEJ	DOSTęPNEJ	POMOCY”

Wywiad z tłumaczką Agnieszką sylwanowicz z okazji polskiej 
premiery„legendy o sigurdzie i gudrun” j.r.r.tolkiena
- listopad 2009 fragmenty

Autorzy:redakcja „elendilionu” - b. „telperion” opaliński i r.”-
galadhorn”Derdziński 
Źródło:	http://www.elendilion.pl/2009/11/18/wywiad-z-agnieszk-sylwanowicz-jutro-

polska-premiera-legendy-o-sigurdzie-i-gudrun/

„elendilion: jak tłumaczki podzieliły się pracą nad przekładem? 
Kto zajął się poezją aliteracyjną, a kto komentarzami?

Agnieszka sylwanowicz:	[…]	Poezję	tłumaczyłyśmy	razem	 
a	komentarze	tylko	ja.

Co w tłumaczeniu „legendy…” sprawiło najwięcej trudności?

Borykanie	się	z	nie	zawsze	jasnym	stylem	Tolkiena,	zwłaszcza,	 
że	jego	teksty	nie	były	przeznaczone	do	publikacji,	stanowiąc	 
w	większości	notatki	do	wykładów	czy	też	ich	zarysy	[…]

Czy tłumaczenie wymaga, żeby jego autor sięgał do źródeł 
pozatolkienowskich, np. opracowań o poezji skaldów, książek  
o literaturze staroskandynawskiej itd.?

Oczywiście.	Tłumacz	powinien	co	najmniej	orientować	się	w	
tym,	co	tłumaczy,	a	jeśli	tak	nie	jest,	pownien	szukać	wszelkiej	
dostępnej	pomocy.	Sądzę,	że	powinien	też	jej	szukać,	kiedy	mu	
się	tylko	wydaje,	że	się	zna	na	danym	temacie.	My	zyskałyśmy	
wielką	pomoc	skandynawistki	i	tłumaczki,	pani	 
Renaty	Leśniakiewicz-Drzymały.

Czy wcześnijsze doświadczenia z tłumaczeniem dzieł j.r.r.tolk-
iena miały jakiś wpływ na przebieg pracy? jeśli tak to jaki?

Może	taki,	że	już	wiedziałam,	że	Tolkiena	da	się	tłumaczyć,	
choć	muszę	przyznać,	że	jego	teksty	niebeletrystyczne	są	
znacznie	trudniejsze				od	beletrystycznych.	A		poezja	to	już	
wyzwanie	zupełnie	innego	rodzaju,	ale	przecież	w	tym	tkwi	cały	
smak	tłumaczenia,	prawda?
[…]

jaką wagę ma twoim zdaniem ta książka pośród pozycji wy-
danych po śmierci tolkiena?             

Może	nie	największą,	ale	jest	to	smakowity	kąsek	–	pokazuje	
nieznaną	dotąd	stronę	Tolkiena,	czyli	tę	skandynawistyczną,	
oraz	jego	mistrzostwo	poetyckie.	Z	informacji	Chistophera	
Tolkiena	wynika,	że	jego	ojciec	opanował	stare,	niezwykle	
trudne	metrum	(chociaż	znał	je	doskonale	i	praktykował	w	jego	
staroangielskiej	odmianie)	i	umiał	je	wykorzystać	do	przekazania	
treści	w	iście	skandynawskim	stylu	[…] 

Czy książka może być ważna dla miłośników tolkienowskiego Śr
ódziemia?                        

Chyba	jako	ciekawostka	–	można	w	niej	znaleźć	kilka	moty-
wów	znanych	z	legendarium,	a	Chrisopher	Tolkien	wspomina	o	
Turinie.[…]

Czy przychodzi Ci na myśl jakaś książka tolkienowska twoich 
marzeń? taka, której jeszcze nikt nie napisał?

Nie.	Nie	przeczytałam	wszystkiego,	co	o	nim	lub	o	jego	dziele	
napisano,	i	zaoewne	nigdy	nie	przeczytam,	więc	zawsze	będę	
miała	coś	nowego	do	odkrycia	i	może	pewnego	dnia	natrafię	
na	książkę	dla	mnie	najważniejszą,	której	istnienia	jeszczenie	
przeczuwam.

Dziękujemy Ci za wywiad.”

Źrodła:
1.	https://pl.wikipedia.org/wiki/Agnieszka_Sylwanowicz
2.	http://lubimyczytac.pl/autor/53632/agnieszka-sylwanowicz
3.	http://www.elendilion.pl/2009/11/18/wywiad-z-agnieszk-syl-
wanowicz-jutro-polska-premiera-legendy-o-sigurdzie-i-gudrun/
4.		http://www.literatura.gildia.pl/tworcy/agnieszka_sylwanow-
icz
5.	http://www.alejakomiksu.com/autor/1464/Agnieszka-Syl-
wanowicz/	
6.	http://kulturadawna.uw.edu.pl/	

Opracowanie	biogramu	:	Grażyna	Róziewicz	i	Wojciech	Klata
Korekta,	redakcja,	wybór	fragmentów	wywiadu		i	opracowanie	
graficzne	tekstu:	Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO	z	1971	roku.	Polski	gitarzysta,	kompozytor,	
aranżer	i	producent	muzyczny.	Członek	Akademii	Fonogra-
ficznej	ZPAV	i	Polskiej	Akademii	Filmowej.	Założyciel	i	lider	
zespołu	Voo	Voo	(1985).	Grał	między	innymi	w	zespołach	muzy-
cznych	Osjan	i	Bemibem.	Ukończył	socjologię	na	Uniwersytecie	
Warszawskim,	pisząc	pracę	magisterską	o	filozofii	społecznej	
Henryka	Rzewuskiego.

WybrAne osiągnięciA Artystyczne:

•	 Lata	60-te	XX	wieku	-	gra	na	gitarze	klubach	studenckich	 
w	zespole	Fatum

•	 Od	1969	roku	-	współpraca	ze	Zbigniewem	Hołdysem	i	
dołączenie	do	zespołu	RH-

•	 Lata	70-te	XX	wieku		-	współpraca	z	Michałem	Urbaniaki-
em,	współtworzenie	zespołów	Zen	i	Nirwana

•	 1975	-	1977	-	współpraca	z	zespołem	Bemibem
•	 1982	–	2008	-	współpraca	z	zespołem	Osjan
•	 1984	–	1985	-	współpraca	z	zespołem	Morawski	Waglewski	

Nowicki	Hołdys
•	 Od	1985	roku	-	założenie	i	liderowanie	zespołowi	Voo	Voo
•	 Od	2008	roku	-	prowadzenie	wraz	z	synem	Fiszem	audycji	

„Magiel	Wagli”	w	Programie	III	Polskiego	Radia
•	 2010	-	pełnienie	funkcji	Dyrektora	Artystycznego	I	Festiwalu	

„Męskie	Granie”
•	 2011	-	pełnienie	funkcji	Dyrektora	Artystycznego	II	Festiwalu	

„Męskie	Granie”
•	 Współpraca		z	zespołami:		Raz,	Dwa,	Trzy,	Kazik,	T.Love,	

Plateau	
•	 Współpraca	z	solistami:		Martyną	Jakubowicz,	Renatą	

Przemyk,	Lechem	Janerka,	Edytą	Bartosiewicz,		Antoniną	
Krzysztoń,	Natalią	Korczakowską,	Kayah,	Marią	Peszek,	
AbradAbem,	Tomaszem	Stańką,	Maciejem	Maleńczukiem,	
Leszkiem	Możdżerem

•	 Niezależna	działalność	solowa	 
–	komponowanie	muzyki	teatralnej	i	filmowej

 

DysKogrAfiA – Wybór:

„Waglewski	Gra-żonie”,	1991

„Jasne,	błękitne	okna”,	2006

„Koledzy	(oraz	Maciej	Maleńczuk)”,	 
2007	PLATYNOWA	PŁYTA

„Muzyka	filmowa”,	2007

„Męska	muzyka	(oraz	Fisz,	Emade)”,	2008	PLATYNOWA	PŁYTA

„The	Best	and	the	Rest”,	2011

„Matka,	Syn,	Bóg	(	oraz	Fisz,	Emade)”,	
2013	ZŁOTA	PŁYTA

filmogrAfiA – Wybór:

„Trio”,	1986	–	muzyka		

„Seszele”,	1990	–	muzyka

„Kroniki	domowe”,1997	–	muzyka

„Człowiek	wózków”,	2000	–	m.in.	muzyka

„Strefa	ciszy”,	2000	–	muzyka

„Trzeci”	2004	–	muzyka

„Trójka	do	wzięcia”,	2006	–	m.in.	muzyka

„Taniec	śmierci.	Sceny	z	 
Powstania	Warszawskiego”,	2010	–	muzyka

„Był	sobie	dzieciak”,	2013	–	muzyka

Fot.	Andrzej	Iwańczuk/reporter/East	News

wOJcIEch 
wAGLEwSKI 
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WybrAne nAgroDy:

1994	–	„Fryderyk”	w	kategorii:	 
Najlepszy	Kompozytor

1995	–	„Paszport	POLITYKI”	w	kategorii:	Muzyka

2006	–	„Fryderyk”	w	kategorii:	Produkcja	 
Muzyczna	Roku

2009	–	„Fryderyk”	w	kategorii:	Kompozytor	Roku

roDzinA:

Żona	Grażyna

Dwaj	synowie	–	artyści	hip-hopowi:	Fisz	(Bartosz)	 
i	Emade	(Piotr)

Źródła:
1.	pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Waglewski
2.	http://www.is.uw.edu.pl/?s=wojciech+waglewski
3.	http://www.is.uw.edu.pl/wp-content/uploads/
mgrisuw1933-2004.pdf
4.	https://pl.wikipedia.org/wiki/Emade
5.	https://pl.wikipedia.org/wiki/Fisz
6.	https://pl.wikipedia.org/wiki/Osjan_(zesp%C3%B3%C5%82_
muzyczny
7.	https://pl.wikipedia.org/wiki/Voo_Voo
8.	http://www.t-mobile-music.pl/cykl/tego-teraz-slucham-wo-
jciech-waglewski,artykul,35365.html#ef68cb19-f7d2-4c24-bbd0-
054101b7bca9
9.	pl.wikipedia.org/wiki/Męskie_Granie_(trasa_koncertowa)

Opracowanie	biogramu:	Grażyna	Róziewicz	i	Zuzanna	Rybka
Korekta,	redakcja	i	opracowanie	graficzne	tekstu:	Grażyna	
Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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WARSZAWA 2016

Absolwent	XXI	LO	z	1987	roku.	Polski	aktor,	reżyser,	scenarzysta	 
i	producent		filmów	fabularnych	oraz	dokumentalnych.

filmogrAfiA:

Reżyseria:

1992	„Naprawdę	krótki	film	o	miłości,	zabijaniu	i	jeszcze	jednym	
przykazaniu”

2002		„Skrawek	nieba”

2004		„Zwycięzcy	nie	umierają”	–	opowieść	o	księdzu	Jerzym”

2009		„Popiełuszko.	Wolność	jest	w	nas”

Scenariusz: 

1992		„Naprawdę	krótki	film	o	miłości,	zabijaniu	i	jeszcze	jednym	
przykazaniu”

2002		„Skrawek	nieba”

2009		„Popiełuszko.	Wolność	jest	w	nas”

Produkcja:

1992		„Naprawdę	krótki	film	o	miłości,	zabijaniu	i	jeszcze	jednym	
przykazaniu”				
                                                                                                    
Gra aktorska:

1980	„Tylko	Kaśka”	reż.	Włodzimierz	Haupe

1982	„Biała	wizytówka”	reż.	Filip	Bajon

1983	„Kartka	z	podróży”	reż.	Waldemar	Dziki

1984	„Lato	leśnych	ludzi”	reż.	Władysław	Ślesicki 

1985	„Kukułka	w	ciemnym	lesie”	reż.	Antonin	Moskalyk

1985	„…jestem	przeciw”	reż.	Andrzej	Trzos-Rastawiecki

1986	„Magnat”	reż.	Filip	Bajon

1986	„ESD”	reż.	Anna	Sokołowska

1988	„Niezwykła	podróż	Baltazara	Kobera”	reż.	Wojciech	Has

1994	„Panna	z	mokrą	głową”	reż.	Kazimierz	Tarnas		 
 
WybrAne nAgroDy:

1992	„Naprawdę	krótki	film	o	miłości,	zabijaniu	i	jeszcze	jednym	
przykazaniu”		-		Mamers	-	Festiwal	Kina	Europejskiego	-	Nagroda	
Stowarzyszenia	“Artemi’s”

1993	„Naprawdę	krótki	film	o	miłości,	zabijaniu	i	jeszcze	jednym	
przykazaniu	„	-		Walencja	-	Cinema	Jove	-	Nagroda	za	Scenar-
iusz

1993	„Naprawdę	krótki	film	o	miłości,	zabijaniu	i	jeszcze	jednym	
przykazaniu”		-		Annonay	-		Grand	Prix		Festiwalu	Debiutów

2009	“Popiełuszko.	Wolność	jest	w	nas”	-	Warszawa	-	TOTUS	 
za	Najlepsze	Dzieło	Medialne

2009	“Popiełuszko.	Wolność	jest	w	nas”	-	Kraków	-	PLATYNOWY	
BILET	-	Nagroda	Stowarzyszenia	Właścicieli	Kin	za	wynik	prze-
kraczający	milion	widzów

2010	“Popiełuszko.	Wolność	jest	w	nas”	-	Niepokalanów	-	
GRAND	PRIX	Międzynarodowego	Katolickiego	Festiwalu	Filmów	
i	Multimediów	w	Niepokalanowie	za:	„wierne	ukazanie	posta-
ci	męczennika	naszych	czasów	ks.Jezrzego	Popiełuszki,	jego	
odważnej	i	bezkompromisowej	służby	Bogu,	Ojczeźnie	i	ludziom.	
Przypomnienie	jego	heroicznej	postawy	w	obronie	Prawdy,	„Sol-
idarności”,	ludzi	krzywdzonych	przez	reżim	komunistyczny.	 

Fot.	http://www.filmweb.pl/person/Rafa%C5%82+Wieczy%C5%84ski-47139

RAfAŁ  
wIEczyńSKI 
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Za	ukazanie	aktualności	przesłania:	„Nie	daj	się	zwyciężyć	złu,	
ale	zło	dobrem	zwyciężaj”.”

2010	“Popiełuszko.	Wolność	jest	w	nas”	-	Warszawa	TULIPANY	
(Narodowego	Dnia	Życia)	za	Najlepsze	Dzieło	Kultury	Roku

2011	“Popiełuszko.	Wolność	jest	w	nas”	-	Rzym	-	PREMIO	RUAH	
Le	Opere	del	Padre	za	Najlepsze	Dzieło	Kultury	Propagujące	
Wartości	Chrześcijańskie

2011	“Popiełuszko.	Wolność	jest	w	nas”	-	Wyróżnienie	NSZZ	
Solidarność

WybrAnA PUbliKAcjA o PlAnAch i osiągnięciAch  
Artystycznych rAfAłA WieczyńsKiego:
Źródło:	http://www.dziennik.com/wiadomosci/artykul/powstaje-film-fabularny-o-ul-

mach	Autor:	AS

„POWSTAJE	FILM	FABULARNY	O	ULMACH”

„Polscy	filmowcy	pracują	nad	filmem	fabularnym	o	rodzinie	 
Ulmów.	Ma	to	być	produkcja	realizowana	z	wielkim	roz-
machem,	w	języku	angielskim	i	z	udziałem	amerykańskich	
gwiazd	kina,	bo	chodzi	o	to,	aby	o	historii	polskich	bohaterów	
usłyszał	cały	świat.

“Od	roku	prowadzimy	intensywne	przygotowania	do	tej	pro-
dukcji”	–	mówi	reżyser	filmu	Rafał	Wieczyński,	który	nad	filmem	
pracuje	wraz		z	żoną	Julitą	Świercz-Wieczyńską,	producentką.	
Nie	chcą	jeszcze	wyjawiać	szczegółów,	ale	w	planach	mają	
zaangażowani		w	produkcji	gwiazd	kina	amerykańskiego.

W	Polsce	jest	duża	wiedza	na	temat	historii	Józefa	Ulmy,	jego	
żony	i	szóstki	dzieci,	którzy	w	czasie	II	wojny	światowej	zostali	
zamordowani	przez	Niemców	za	ukrywanie	dwóch	rodzin	ży-
dowskich.	W	roku	1995	Józef	Ulma	i	jego	żona	zostali	pośmiertnie	
odznaczeni	medalem	Sprawiedliwy	wśród	Narodów	Świata,	sta-
jąc	się	symbolem	tych,	którzy	zginęli	z	rąk	Niemców,	bo	ratowali	
Żydów.	Imię	rodziny	Ulmów	będzie	nosić	Muzeum	Polaków	
Ratujących	Żydów	w	Markowej.
W	Stanach	Zjednoczonych,	gdzie	co	jakiś	czas	w	prasie	po-
jawiają	się	stwierdzenia	“polskie	obozy	koncentracyjne”,	ta	
świadomość	o	bohaterstwie	Ulmów	i	innych	rodzin	niosących	
pomoc	Żydom	w	czasie	II	wojny	światowej	jest	zdecydowanie	
mniejsza,	a	wręcz	niewystarczająca.	“Tu	skrajności	są	ogromne.	
Niektórzy	dziwią	się,	że	w	ogóle	jacyś	Polacy	ginęli	w	czasie	II	
wojny	światowej,	a	inni	nigdy	nie	słyszeli	o	tym,	że	jakiś	Polak	
poświęcił	życie	dla	ratowania	Żydów	–	mówi	reżyser.	–	Wiele	
pracy	przed	nami,	żeby	ten	obraz	i	wizerunek	Polski,	który	był	
przez	lata	PRL	fałszowany,	zmienić”.

“Trudno	się	przebić	z	prawdą	przeciwko	stereotypom,	więc	
każda	pomoc	będzie	dla	nas	cenna”	–	twierdzi	Wieczyński,	
dodając,	że	spotkał	wielu	Amerykanów,	w	tym	także	polskiego	
pochodzenia,	przychylnych	projektowi	i	aktywnie	go	wspierają-
cych.	“Chodzi	tylko	o	jedną	rzecz,	żeby	przebić	się	z	tym,	co	jest	

oparte	na	faktach.	Bo	tu	nie	chodzi	o	żadne	wybielanie	polskiej	
historii.	Chcemy	przekazać	fakty,	a	nie	stereotypy.	Wtedy	posta-
cie	same	za	siebie	będą	mówić”	–	podkreśla	reżyser.

To	nie	pierwszy	projekt	Julity	i	Rafała	Wieczyńskich	związany	 
z	rodziną	Ulmów.	W	2010	r.	ukazał	się	ich	film	dokumentalny	pt.	
“Świat	Józefa”,	zainspirowany	fotografiami	Józefa	Ulmy,	które	
wydał	w	swoim	albumie	Mateusz	Szpytma,	obecny	dyrektor	
muzeum	w	Markowej.	“Już	wtedy	zrodził	się	pomysł,	żeby	zrobić	
film	fabularny.	Temat	mamy	udokumentowany,	teraz	nabral-
iśmy	sił,	żeby	się	nim	ponownie	zająć.	Pojawiły	się	też	sprzyja-
jące	okoliczności,	bo	państwu	polskiemu	zależy	na	tym,	żeby	
ta	historia	była	znana	i	żeby	wyprostować	fałszywy	wizerunek	
historii	Polski”	–	wyjaśnia	reżyser.

Dlaczego	podjął	się	tego	tematu?	“Mnie	te	luki	w	świadomości	
zawsze	pociągały.	Tak	samo	było	z	filmem	o	ks.	Popiełuszce.	
Gdy	zobaczyłem,	że	fałszuje	się	obraz	roli	Kościoła	w	najnowszej	
historii,	jak	o	ks.	Jerzym	się	zapomina,	to	nie	mogłem	zostać	
obojętny”	–	mówi	Rafał	Wieczyński,	twórca	obrazu	 
“Popiełuszko.	Wolność	jest	w	nas”,	który	ukazał	się	w	2009	roku.”

Źródła:
1.	Filmweb.pl
2.	Wikipedia.pl
3.	Filmpolski.pl
4.	Stopklatka.pl
5.	lewickimb.blog.onet.pl
6.	http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1157642
7.	http://www.dziennik.com/wiadomosci/artykul/powsta-
je-film-fabularny-o-ulmach
Opracowanie	biogramu:	Małgorzata	Sieńkowska	 
i	Grażyna	Róziewicz
Wybór	pubilkacji,	dobór	fragmentów,	korekta,	redakcja	
i	opracowanie	graficzne	tekstu:	Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016		
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Absolwent	XXI	LO	z	1993	roku.	Polski	prawnik.	Międzynarodowy	
działacz	społeczny.	Ukończył	Wydział	Prawa	i	Administracji	
Uniwersytetu	Warszawskiego,		Kurs	Prawa	Niemieckiego	przy	
Wydziale	Prawa	i	Administracji	UW	oraz	Prymasowski	Instytut	
Życia	Wewnętrznego	Papieskiego	Wydziału	Teologicznego.	
W	roku		2016	uzyskał	tytuł	doktora	prawa	za	pracę	doktorską:	
„Stały	Międzynarodowy	Trybunał	Karny.	Wybrane	zagad-
nienia	implementacyjne	w	ujęciu	prawnoporównawczym”.																																																													
Autor	wielu	artykułów	i	publikacji	na	temat	klinik	prawa	oraz	
bezpłatnego	dostępu	do	pomocy	prawnej	dla	najuboższych	
obywateli	państw	współczesnego	świata.

osiągnięciA zAWoDoWe:  

•	 1999	–	2001	-	Asystent	Sekretarza	Stanu	w	Ministerstwie	
Sprawiedliwości.	Do	jego	obowiązków	należało	 
opracowywanie	opinii	prawnych,	doradztwo,	organizacja	 
wizyt	zagranicznych

•	 2001	do	2005	-	prawnik	w	Biurze	Zarządu	Towarzystwa	Ubez-
pieczeń	na	Życie	„WARTA	VITA”	S.A.		-	Kierownik	Zespołu			
ds.	obsługi	władz	Spółki,	w	tym	odpowiedzialny	za	obsługę	
pracy	Zarządu,	Rady	Nadzorczej	i	posiedzeń	Walnych	 
Zgromadzeń	Akcjonariuszy

•	 Praca		w	Biurze	Zarządu	PKN	ORLEN	S.A.	w	zespole	 
ds.	społecznej	odpowiedzialności	biznesu,	prowadzenie	
prawniczej	pomocy	eksperckiej	na	rzecz	biura

•	 2005	-2006	-	Dyrektor	Biura	Zarządu	BRE	Bank	SA.	odpowied-
zialny	za		organizację	pracy	organów	statutowych	Banku

•	 Przedsiębiorstwo	Państwowe	“Porty	Lotnicze”	-	Kierownik	
Działu	Strategii

DziAłAlność sPołecznA:  

•	 Współzałożyciel	drugiej	w	Polsce	kliniki	prawa	działającej	
na	Uniwersytecie	Warszawskim

•	 Wieloletnia	promocja	i	tworzenie	sieci	studenckich	poradni	
prawnych	(klinik	prawa)	w	Polsce	i	Europie	Wschodniej

•	 Wieloletnia	promocja	działalności	„	pro	bono”	wśród	
prawników-praktyków 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	 Od	2002	roku	-		Prezes	Zarządu	Fundacji	Uniwersyteckich	
Poradni	Prawnych

•	 Od	2001	roku	-		Członek	Zarządu	Światowej	Organizacji	
Prawniczej	Global	Alliance	for	Justice	Education

•	 Od	2009	roku	-		Prezes	Zarządu		Światowej	Organizacji	
Prawniczej	Global	Alliance	for	Justice	Education

 
oDznAczeniA i nAgroDy:

Złoty	Krzyż	Zasługi	–	odznaczenie	przyznane	przez	Prezydenta	
Rzeczpospolitej	Polskiej	-	Warszawa	2013

European	Pro	Bono	Award	–	wyróżnienie	przyznane	przez	Global	
Network	for	Public	Interest	Law	-		Madryt	2012

Medal	Ministra	Sprawiedliwości	–	uhonorowanie	za	zasługi	dla	
polskiego	wymiaru	sprawiedliwości	-	Warszawa	2010

DośWiADczenie W DziAłAlności sPołecznej:

Od	2015	Członek	Rady	Nieodpłatnej	Pomocy	Prawnej	i	Edukacji	
Prawnej	przy	Ministrze	Sprawiedliwości	od	2009	do	2013	 
Przewodniczący	Zarządu	Global	Alliance	for	Justice	Education.	 
Organizacja	zajmuje	się	promocją	nowoczesnych	metod	eduk-
acji	prawniczej	na	całym	świecie.	Wcześniej	Członek	Zarządu	 
od	2001r.

od	2006	Przewodniczący	Komisji	Rewizyjnej	Ogólnopolskiej	
Federacji	Organizacji	Pozarządowych.	Wcześniej	Sekretarz	
Zarządu	od	2002	do	2006	roku.	

od	2006	Konsultant	prawny	Fundacji	Bankowej	im.	Leopolda	
Kronenberga.	Opiniowanie	umów,	regulaminów	i	dokumentów	
wewnętrznych	Fundacji	pod	względem	prawnym.	(Dodatkowo	
wykonując	podobne	zlecenia	na	rzecz	innych	organizacji	
objętych	klauzulą	poufności).

od	2002	Prezes	Zarządu	Fundacji	Uniwersyteckich	Poradni	
Prawnych.	Fundacja	zajmuje	się	wspieraniem	finansowym	

autor:	Dariusz	Mieczysław	Mól,	ngo.pl,	(09.08.2010)

fILIP czERnIcKI
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i	merytorycznym	studenckich	poradni	prawnych	w	Polsce	oraz	
promocją	pro	bono.	

2000	Współpraca	z	Helsińską	Fundacją	Praw	Człowieka	przy	
projekcie	badań	nad	dostępem	do	pomocy	prawnej	w	Polsce.

1999	Dyrektor	ds.	Publikacji	Naukowych	w	Zarządzie	Międzynar-
odowym	The	European	Law	Students’	Association	-	ELSA	Inter-
national,	Bruksela.	Do	zadań	należała	kontrola	i	nadzór	mery-
toryczny	nad	wydawanymi	publikacjami,	redakcja	periodyku	
“Selected	Papers		on	European	Law”.

1998	–1999	Przewodniczący	Forum	Proeuropejskich	Organizacji	
Młodzieżowych	przy	Prezydencie	RP.	Forum	zrzeszało	około	40	
największych	organizacji	młodzieżowych,	studenckich	 
i	szkolnych	o	charakterze	lokalnym,	regionalnym	i	krajowym.	
 
od	1998	Współzałożyciel	i	lider	Polskiego	Porozumienia	na	rzecz	
utworzenia	International	Criminal	Court	–	ICC.	Uczestniczył	
m.	in.	w	ONZ-towskiej	konferencji	ekspertów	przygotowującej	
Statut	ICC	–	Nowy	Jork	(1997);	rzymskiej	konferencji	traktatowej	
powołującej	Trybunał		do	życia	(1998)	oraz	konferencji	konsulta-
cyjnej	organizacji	pozarządowych	w	Strasburgu	(1998).

1998	Wiceprezes	ds.	Działalności	Naukowej	Zarządu	Krajowego	
Europejskiego	Stowarzyszenia	Studentów	Prawa	ELSA	Poland.

WybrAne PUbliKAcje:

„The	Global	Clinical	Movement.	Educating	Lawyers	for	Social	
Justice.”	Współautor	rozdziału:	“The	Role	of	National	and	Re-
gional	Clinical	Organizations	in	the	Global	Clinical	Movement”.	
Oxford	University	Press,	USA	2010.

„Usługi	portów	lotniczych	w	Unii	Europejskiej	i	w	Polsce,	a	prawo	
konkurencji	i	regulacje	lotniskowe.”	Współredakcja	oraz	autorst-
wo	rozdziału.		Wydawnictwo	Naukowe	Wydziału	Zarządzania	
Uniwersytetu	Warszawskiego,	Warszawa	2010.

“Legislative	Developments	in	the	Aviation	Sector	in	2008”,	
Yearbook	of	Antitrust	and	Regulatory	Studies	(YARS).	Wydział	
Zarządzania,	Uniwersytet	Warszawski,	Vol	2,	Warszawa	2009.

„Standardy	udzielania	informacji	prawnej	oraz	prowadzenia	po-
radnictwa	prawnego	i	obywatelskiego.”,	Edukacja	Prawnicza	
nr	2/2006.

„Podróż	studyjna	do	Republiki	Południowej	Afryki”,	Klinika	nr	4	
(2005).

„Studencka	Poradnia	Prawna.	Idea,	organizacja,	metodolo-
gia”,	CH	Beck,	Warszawa	2005.

języKi obce:

Angielski			 -	biegle	w	mowie	i	piśmie	
Niemiecki		 -	biegle	w	mowie	i	piśmie	
Rosyjski	 	 -	dobrze	w	mowie	i	piśmie

zAinteresoWAniA i UlUbione zAjęciA:  

Międzynarodowe	prawo	karne
Narciarstwo	(uprawnienia	instruktorskie)
Squash
Tenis
Teatr
Kino
Podróże

roDzinA:

Siostra	Karolina	-	radca	prawny,	absolwentka	LO	im.	S.	Batore-
go.Poślubiła	mojego	serdecznego	kolegę	z	Kołłątaja	–	Karola,	
który	jest	doktorem	ekonomii	i	analitykiem-statystykiem

czAsy nAUKi W XXi lo:

najważniejszy  nauczyciel z czasów nauki w XXi lo:

Grażyna	Róziewicz	–	„	Pani	Profesor	zainspirowała	mnie	do	
pogłębienia	wiedzy	z	zakresu	kultury	i	sztuki,	ale	także	myślenia	
analitycznego		i	do	zrobienia	pierwszego	w	życiu	opracowania	
o	charakterze	para-naukowym,	czyli	przygotowania	referatu	na	
temat	życia	i	twórczości	Mirona	Białoszewskiego.

Anna	Radziwiłł	-	Pani	Profesor	nauczyła	mnie,	co	to	znaczy	
samorządność	i	jak	wielka	kryje	się	za	nią	odpowiedzialność.”

najbardziej ceniony/lubiany kolega z klasy licealnej:

„Marcin	Michalski		-	do	dziś	jesteśmy	najlepszymi	przyjaciółmi,	
choć	bliscy	mówią,	że	jesteśmy	jak	ogień	i	woda.	W	szkole	
połączyła	nas	wspólna	pasja	-	narciarstwo.”

najważniejsze wydarzenie z czasów nauki w XXi lo:      
                                                                                                                         
„Współtworzyłem	pierwszy	w	naszym	Liceum,	po	1989	roku,	
samorząd	szkolny,	a	następnie	zostałem	wybrany	na	jego	prze-
wodniczącego.”	

„NAJBARDZIEJ	LUBIę	UŚMIECHNIęTYCH,	SZCZęŚLIWYCH	LUDZI,	
KTóRZY	TEN	UŚMIECH	ODDAJĄ	ZA	TO,	CO	SIę	DLA	NICH	DOBRE-
GO	ZROBIŁO”
Wywiad z filipem czernickim – sierpień 2010
Autor:	Dariusz	Mieczysław	Mól,	ngo.pl,	(09.08.2010)

Źródło:	http://ludziesektora.ngo.pl/ludziesektora/574566.html

„Filip Czernicki - Prezes Fundacji uniwersyteckich Poradni 
Prawnych, choć zawodowo pracuje w komercyjnej firmie, od 
wielu lat działa w trzecim sektorze.  uważa, że szczególnie tu 
można się realizować i mieć poczucie, że robi się coś pożytec-
znego dla ludzi. Do działalności pro bono namawia też stu-
dentów prawa oraz prawników-praktyków.
Czym się Pan obecnie zajmuje? 
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Etatowo	i	zarobkowo	pracuję	w	Przedsiębiorstwie	Państwowym	
„Porty	Lotnicze”	w	Biurze	Nadzoru	Właścicielskiego,	gdzie	kieruję	
zespołem	zajmującym	się	na	przykład	analizami	i	opiniowan-
iem	nowych	inwestycji	w	sektorze	lotniskowym.	A	jeśli	chodzi	
o	działalność	społeczną,	to	szefuję	Fundacji	Uniwersyteckich	
Poradni	Prawnych.	Od	roku	mam	także	zaszczyt	kierować	
Global	Alliance	for	Justice	Education.	To	światowa	organizacja	
zajmująca	się	rozwojem	edukacji	prawniczej.	Wspieram	także	
inne	organizacje	pozarządowe,			na	przykład	Ogólnopolską	
Federację	Organizacji	Pozarządowych,	gdzie	od	szeregu	lat	
jestem	przewodniczącym	komisji	rewizyjnej	–	wylicza.	

Dlaczego Pan to robi?

W	trzecim	sektorze	zacząłem	działać	już	na	studiach,	najpierw	
w	Stowarzyszeniu	ELSA	i	właśnie	w	klinikach	prawa.	Od	same-
go	początku	włączyłem	się	też	w	ideę	powołania	Fundacji	
Uniwersyteckich	Poradni	Prawnych.	Po	skończeniu	studiów	
prawniczych	„wsiąkłem”	w	biznes		i	różne	firmy,	w	których	pra-
cowałem	zawodowo,ale	jednocześnie	realizowałem	się	 
w	działalności	społecznej,	bo	dawało	mi		to	poczucie	prawdzi-
wej	satysfakcji,	że	robi	się	coś	nie	dla	pieniędzy,	tylko	dla	ludzi.	
Poza	tym,	działając	w	sektorze	pozarządowym	ma	się	poczucie,	
że	rzeczywiście	można	coś	zmienić.	Potwierdzają	to	studenckie	
poradnie	prawne,	które	dają	fenomenalną	satysfakcję	z	tego,	
że	pomaga	się	ludziom,	którzy	potrzebują	bezpłatnej	pomocy	
prawnej.		Ale	mam	też	poczucie,	że	dzięki	poradniom	zmienia	
się	świadomość	prawników	i	sposób	ich	kształcenia	–	przekonu-
je.

największy sukces:

Na	pewno	to,	że	udało	nam	się	zaszczepić	w	Polsce	ideę	stu-
denckich	poradni	prawnych.	Okazało	się,	że			na	przestrzeni	nie-
całych	10	lat	mamy	sieć	klinik	prawa,	która	jest	jedną	z	najlepiej	
rozwiniętych	na	świecie.	Sieć,	która	oferuje	pomoc	prawną	
na	terenie	całego	kraju	i	na	wszystkich	wydziałach	prawa	w	
Polsce.	to olbrzymi sukces – zapewnia.	–	Drugim	celem	naszej	
Fundacji	było	propagowanie	wśród	prawników	idei	pracy	pro	
bono.	Centrum	Pro	Bono,	które	utworzyliśmy	dwa	lata	temu	
okazało	się	strzałem	w	dziesiątkę.	W	sumie,	na	przestrzeni	dość	
krótkiego	czasu	idea	pracy	pro	bono	polegająca	na	bezpłat-
nym	wsparciu	prawnym	potrzebujących,	w	tym	osób	ubogich	 
i	organizacji	non-profit,	znalazła	wielu	odbiorców	i	wielu	odd-
anych	jej	prawników.	W	tej	chwili	współpracuje	z	nami	prawie	
40	kancelarii,	w	tym	te	największe,	międzynarodowe.	Pomaga-
my	organizacjom	pozarządowym	z	całego	kraju.	I	jest	to	olbrzy-
mi	sukces.	Można	powiedzieć,	że	to	przyszłościowa	 
i	modelowa	idea	tego,	jak	rozwijać	w	Polsce	wrażliwość	 
społeczną	prawników	– uważa.

największa porażka:

Paradoksalnie,	muszę	wrócić	do	klinik	prawa.	Poradnie	są	tak	
naprawdę	ideą	z	olbrzymim	potencjałem,	dobrym	społecznym	
przekazem,	odbrązawiają	wizerunek	prawników	i	pokazują,	że	
oni	też	chcą	robić	coś		za	darmo.	Ale	mimo	tego	teoretycznie	
pięknego	obrazu,	wydaje	mi	się,	że	idea	ta	nie	jest	dobrze	

rozumiana	i	znana	w	społeczeństwie.	Odczytuję	to	jako	swoją	
osobistą	porażkę.	Jako	Fundacja	skupiliśmy	się	od	początku	
na	wąskiej	grupie	docelowej	środowiska	prawniczego,	które	
w	pierwszej	kolejności	chcieliśmy	przekonać	do	idei	klinik.	
Natomiast	zaniedbaliśmy	promocję	społeczną	i	wielu	ludzi	tak	
naprawdę	nie	wie,	jak	cenna	jest	to	inicjatywa.	Jeżeli	ktoś	nie	
jest	ze	środowiska	prawniczego,	to	mogę	się	założyć,	że	nie	
słyszał	o	klinikach	prawa.	Chyba,	że	zetknął	się	z	nimi	w	sektorze	
pozarządowym,	bo	tutaj	są	one	dużym	wsparciem	dla	organ-
izacji,	zwłaszcza	poza	Warszawą	– mówi.

–	I	jeszcze	jedna	taka	smutna	konstatacja,	która	dotyczy	chyba	
nie	tylko	mojej	organizacji.	Chodzi	mi	o	trudności	finansowe.	
W	przypadku	klinik	prawa	jest	to	o	tyle	dziwne,	że	są	one	
organizacjami	stosunkowo	niezbyt	drogimi.	Koszty	osobowe	
są	nieomal	zerowe,	bo	studenci	pracują	za	darmo,	zaś	pra-
cownicy	naukowi	są	wynagradzani	przez	uczelnię.	Także	za	
darmo	udostępniane	są	biura	przez	uniwersytety.	Tak	naprawdę	
potrzebne	są	pieniądze	tylko	na	materiały	zużywalne	i	wymi-
anę	sprzętu,	bo	jeśli	poradnie	mają	przyjmować	więcej	ludzi,	to	
potrzebują	funduszy	właśnie	na	takie	rzeczy.	Dlatego	państwo	
czy	instytucje,	którym	zależy		na	wzmacnianiu	społeczeństwa	
demokratycznego	i	podnoszeniu	jego	świadomości	prawnej	
powinny	wspierać	finansowo	kliniki.	Tymczasem	argument,	
który	zawsze	pada	wtedy,	gdy	rozmawiamy	o	pieniądzach	na	
działalność	uniwersyteckich	poradni	prawnych	jest	taki,	iż	nie	są	
już	one	innowacyjnym	rozwiązaniem.	Przecież	takie	myślenie,	to	
kompletny	absurd!	–	przekonuje.

najbardziej Pan lubi…

Uśmiechniętych,	szczęśliwych	ludzi,	którzy	ten	uśmiech	odd-
ają	za	to,	co	się	dla	nich	dobrego	zrobiło.	I	to	jest	coś,	co	mi	
daje	olbrzymią	satysfakcję.	Czas	poświęcony	w	organizacjach	
pozarządowych	tylko	w	ten	sposób	można	sobie	zrekompenso-
wać	–	twierdzi.	–	Lubię	też	mieć	poczucie	osiągnięcia	celu,	czyli	
zrealizowania	czegoś,	co	ma	trwałe	perspektywy.	Kiedy	15	lat	
temu	zaangażowałem	się	w	pracę	społeczną,	to	właśnie	z	tą	
myślą,		że	uda	mi	się	zostawić	po	sobie	ślad.	Oczywiście,	Fun-
dacja	nie	jest	tylko	moi	dziełem	–	to	sukces	bardzo	wielu	osób.	
Natomiast	poczucie,	że	przyłożyłem	rękę	do	tego	sukcesu,	to	
wspaniałe	uczucie	–	dodaje.

marzenia na przyszłość:

–	Kiedyś,	w	kategoriach	marzeń	postrzegałem	to	wszystko,	co	
osiągnęliśmy	dzisiaj.	Natomiast,	gdybym	miał	sięgnąć	dalej	
marzeniami,	to	chyba	powiedziałbym,	że	byłoby	super,	gdyby	
dzięki	klinikom,	Centrum	Pro	Bono		i	wszystkim	akcjom,	które	
robimy	udało	się	zmienić	system	nauki	prawników.	
A	także	wykrzesać	w	nich	wrażliwość	społeczną	i	utrzymać	
w	działaniach	pro	bono.	To	jest	marzenie,	które	można	zreal-
izować.	Sądzę,	że	w	kategorii	zawodów	zaufania	publicznego	
prawnicy	mogą	stać	bardzo	wysoko,	zwłaszcza	gdy	będą	
mieli	poczucie	misji	społecznej.	Chciałbym	też,	aby	znaleźli	się	
kontynuatorzy	realizacji	tych	wszystkich	idei,	o	których	mówiłem	
–	wyznaje.
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Źródła:	
1.	Źródło:	http://ludziesektora.ngo.pl/ludziesektora/574566.html
2.	Ankieta	przeprowadzona	przez	Grażynę	Róziewicz	z	Filipem	
Czernickim	–	marzec	2016

Opracowanie	biogramu,	ankieta,	wybór	wywiadu,	korekta,	
redakcja	i	opracowanie	graficzne	tekstu:	Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu		
GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO	z	1987	roku.	Polski	informatyk,	publicysta,	
działacz	społeczny	i	bloger.	Ukończył	studia	w	Wyższej	Szkole	
Zarządzania	Polish	Open	University	na	kierunku	zarządzanie	
informacją	w	biznesie,	pisząc	pracę	dyplomową	o	analizie	
technicznej	kursów	giełdowych.

osiągnięciA zAWoDoWe:

•	 1991	-	praca	w	dziale	informatycznym	„Gazety	Wyborczej”
•	 1993	–	praca	w	Centrum	Edukacji	Komputerowej
•	 W	początkach	XXI	wieku	–	pełnienie	funkcji		dyrektora	 

w	PZU

DziAłAlność sPołecznA i PolitycznA:

•	 1990	–		członek	założyciel	Ruchu	Obywatelskiego	Akcji	
Demokratycznej	(ROAD)

•	 Działacz		ruchu	ojcowskiego
•	 Współorganizator		kampanii	stopstopnop[7]	polemizującej	 

z	przeciwnikami	obowiązkowych	szczepień	dzieci
•	 Współzałożyciel	stowarzyszenia	„Stop	gwałtom”
•	 19	listopada	2015	założył	na	portalu	społecznościowym	

Facebook	grupę	o	nazwie	Komitet	Obrony	Demokracji: 
-		3	grudnia	2015	przewodził	zorganizowanej	przez	KOD	
pikiecie	popierającej	Trybunał	Konstytucyjny 
-	12	grudnia	2015	przewodził		marszowi	KOD	w	Warszawie	

nAgroDy:

2015	-	Nagroda	Wolności	przyznana	przez	Towarzystwo	Dzi-
ennikarskie	za	–		„godną	najwyższego	uznania	obywatelską	
aktywność,	a	w	szczególności	za	zorganizowanie	w	niebywale	
krótkim	czasie	(…)	pokojowych	protestów	(…)	w	obronie	wol-
ności	i	demokracji”	

roDzinA:

Dziadek	–	Józef	Kijowski	-		polski	polityk	ruchu	ludowego	i	ekono-
mista,	poseł	na	Sejm	PRL	VI,	VII	i	VIII	kadencji

Ojciec	–	Jerzy	Kijowski	-polski	fizyk,profesor	nauk	fizycznych,	pop-
ularyzator,	specjalizujący	się	w	fizyce	matematycznej,	klasycznej	
i	kwantowej	teorii	pola	iteorii	grawitacji

Brat	ojca	–	Janusz	Kijowski	–	polski	reżyser,	nauczyciel	
akademicki

Czworo	dzieci		

Źródło:
wikipedia
Opracowanie	biogramu,	korekta,	redakcja	 
i	opracowanie	graficzne	tekstu:	Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016

Fot.www.polskieradio.pl

MATEuSz  
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Absolwent	XXI	LO	z	1970	roku.	Wieloletni	działacz	samorządu	
warszawskiego.	Ukończył	Wydział	Chemii	Politechniki	
Warszawskiej	i		liczne	zagraniczne	kursy	dla		urzędników		
samorządowych.	

WybrAne osiągnięciA zAWoDoWe:

•	 1982-1984	-	konsultant	zagraniczny		w	Afryce	Północnej
•	 1992-1994	-	specjalista	POLSERVICE	–	kontrakt	zagraniczny
•	 1995-1999	-	własna	działalność	gospodarcza

WybrAne osiągnięciA W DziAłAlności sAmorząDoWej  
i PArlAmentArnej:

•	 1991-2000	-	Dyrektor	Gabinetu	Prezydenta	m.st.	Warszawy
•	 2001-2002	-			Sekretarz	m.st.	Warszawy
•	 2002	-2014	-		Burmistrz	Dzielnicy	Ochota	

zAinteresoWAniA i UlUbione zAjęciA: 

Pływanie	

Narty

Podróże

Fotografia

Zagadnienia	z	zakresu	technologii	alternatywnych	metod	 
produkcji	energii

Źródła:	
1.	https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/radni/kadencja-iv/
radny,18.html	
2.	http://warszawa.biznespolska.pl/gazeta/article.php?conten-
tid=156487

Opracowanie	biogramu,	korekta,	redakcja	i	opracowanie	
graficzne	tekstu:	
Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016

Fot.iochota.pl

MAuRycy 
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Absolwent	XXI	LO	z	1973	roku.	Jedna	z	czołowych	postaci	
samorządowej	koalicji	SLD	-	UW	(potem	SLD	-	PO).	Odpowi-
adał	m.in.	za	komunikację.	Ukończył	Wydział	Inżynierii	Lądowej		
Politechniki	Warszawskiej	oraz	studia	podyplomowe	Master	of	
Business	Administration.	

WybrAne osiągnięciA zAWoDoWe i nAUKoWe:

•	 Certyfikaty	ukończenia	szkoleń	zawodowych	z	zakresu: 
-	budownictwa	i	ochrony	środowiska		w	aspekcie	prze-
pisów	Unii	Europejskiej 
-	prawa	zamówień	publicznych 
-	partnerstwa	publiczno-prywatnego 
-	prowadzenia	procesów	inwestycyjnych

•	 Od	1986	roku	-		Dyrektor	Wydziału	Komunikacji	Urzędu	 
m.st.	Warszawy

•	 Prezes	polsko-amerykańskiej	spółki	Towing	zajmującej	się	
holowaniem	samochodów	i	prowadzaniem	systemu	 
parkingów	strzeżonych

•	 Dyrektor	naczelnego	Zarządu	Dróg	Miejskich: 
-		zajmował	się	inwestycjami	związanymi	z	odnawianiem	
warszawskich	dróg	i	wymianą	oświetlenia	ulicznego

•	 1995	-	1999	-	Wiceprezydent	m.st.	Warszawy	z	rekomendacji	
SLD	-	odpowiedzialny	za	drogi	i	transport

•	 Od	1999	roku	-	Dyrektor	Przedsiębiorstwa	Budimex
•	 2002	-	Zastępca	Dyrektora	Metra	Warszawskiego
•	 2003	-	2006	-	Członek	Zarządu	Metra	Warszawskiego: 

-	zajmował	się	problematyką	rozbudowy	metra	oraz	
zagadnieniami	jego	eksploatacji 
-	wraz	z	zespołem	przygotował	i	wdrożył	do	realizacji	
inwestycję	budowy	bielańskiego	odcinka	linii	M1

•	 Od		2006	roku	-		Prezes	Zarządu	Metra	Warszawskiego: 
-		nadzorował	proces	przygotowania	i	wdrożenia	projektu	
budowy	centralnego	odcinka	linii	M2

•	 Od	2013	roku	-	Starszy	Wykładowca	na	Wydziale	Inżynierii	
Lądowej	Politechniki	Warszawskiej	

roDzinA:

Żona	Olga

Źródło:
wikipedia

Opracowanie	biogramu,	korekta,	redakcja	i	opracowanie	
graficzne	tekstu:	
Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016

http://bi.gazeta.pl/im/0a/41/bd/z12402954Q,Jerzy-Lejk--prezes-Metra-Warszawskiego.jpg

JERzy LEJK
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Absolwent		XXI	LO	z	1984	roku.	Członek	Gabinetu	Wiceprzewod-
niczącej	KE	-	p.	Komisarz	Reding.	Studiował	historię	na	Uniwersy-
tecie	Warszawskim	oraz	politologię	w	College	of	Europe	 
w	Bruges.	

WybrAne osiągnięciA zAWoDoWe i Polityczne:

•	 1993	-		rozpoczęcie	działalności		w	Polskim	Komitecie	ds.	
UNESCO: 
-	prowadzienie	projektów		w	zakresie	edukacji	i	kultury

•	 1995	-	1997	-	praca	dla	Zgromadzenia	Regionów	 
Europejskich	w	Strasburgu:	 
-	zajmowanie	się	programami	dla	europejskich	 
władz	lokalnych	i	regionalnych	

•	 Od	1998	roku	-	po	rozpoczęciu	rozmów	w	sprawie	rozsze-
rzenia	unii		-		korespondent	prasowym	w	Polskiej	Agencji	
Prasowej	w	Brukseli

•	 Od	2002	roku	-	Szef	Prasowy	dla	Polskiego	Sekretarza	Stanu	
na	Europę

•	 Od	2005	roku	-	praca	w	Komisji	Europejskiej	i	w	obrębie	
Dyrektywy	ds.	społeczeństwa	informacyjnego	i	mediów: 
-	specjalizacja:		stosunki	międzynarodowe

•	 2005		-	powołanie	na	stanowisko	Członka	Gabinetu	 
p.	Komisarz	Reding,	która	była	wówczas	odpowiedzialna	
za	społeczeństwo	informacyjne	i	media	

•	 Od	lutego	2009	roku	-		ponowne	powołanie	do	Gabinetu	
p.	Komisarz	Reding: 
-		Vice-Przewodniczący	Gabinetu	Viviane	Reding 
-		Członek	Zespołu	p.	Komisarz	Reding		podczas	jej	 
trzeciego	mandatu	jako	Komisarza	Europejskiego		 
ds.	sprawiedliwości,	wymiaru	sprawiedliwości	 
i	obywatelstwa 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
WybrAne WystąPienie:

Jan	Ostoja-Ostaszewski,	Komisja	Europejska	 
„Polityczne	powody	przygotowania	nowych	ram	ochrony	
danych	osobowych”	–	Konferencja	„Reforma	regulacji	ochro-
ny	danych	osobowych	w	Unii	Europejskiej.	Wstępna	ocena	jej	
zakresu	i	konsekwencji”	-	Warszawa	7	marca	2012

języKi obce:
  
Francuski		 -	biegła	znajomość
Angielski		 -	biegła	znajomość

Źródła:	
1.	http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/pdf/cv/
jan_ostoja.pdf
2.	file:///C:/Users/Grażyna/Downloads/Program-konferencji%20
(1).pdf

Opracowanie	biogramu,	korekta,	redakcja	 
i	opracowanie	graficzne	tekstu:	Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016

Fot.ec.europa.eu:	Visit	of	Viviane	Reding,	Vice-President	of	the	EC,	to	Shanghai.	Arrival	of	Serge	

JAn 
OSTOJA 
OSTASzEwSKI
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Absolwent	XXI	LO	z		1974	roku.	Polski	samorządowiec	regionu	
warszawskiego.	Działacz	opozycji	w	latach	70.	i	80.	XX-go	wieku.		
Wiceburmistrz		Żoliborza.	Studiował	na	Wydziale	Elektroniki	Po-
litechniki	Warszawskiej	oraz		w		Wyższej	Szkole	Zarządzania	 
i	Marketingu	w	Warszawie.

WybrAne osiągnięciA W DziAłAlności Politycznej:

•	 Lata	70-te	i	80-te	XX-go	wieku		-	aktywny	udział	w	opozycji	
politycznej	wobec	władz	PRL-u: 
-		działalność	w	Komitecie	Obrony	Robotników 
-		publikacje	w	czasopiśmie	„Robotnik” 
-		współpraca	z	drugoobiegowym	wydawnictwem	NOWa 
-		drukarz	w	Regionie	Mazowsze	NSZZ	“Solidarność” 
-		praca	w	Biurze	Niezależnego	Zrzeszenia	Studentów 
-		po	wprowadzeniu	stanu	wojennego	internowany	na	
okres	ponad	11	miesięcy

•	 1990	-	w	wyborach	samorządowych		został	wybrany	na	
radnego	gminy	Raszyn	z	ramienia	Komitetu	Obywatelskie-
go,	następnie	powołany	w	skład	jej	zarządu	-		był	jed-
nocześnie	delegatem	do	sejmiku	województwa	 
stołecznego: 
-		jako	wiceburmistrz	odpowiadał	m.in.	za	strategię	rozwoju	
gminy	Raszyn,	był	współautorem	koncepcji	budowy	 
centrum	handlowego	w	Jankach

•	 Od	1990	roku	-	członek	Ruchu	Obywatelskiego	Akcji	
Demokratycznej,	Unii	Demokratycznej	i	Unii	Wolności

•	 1994	-	w	wyborach	samorządowych		został	wybrany	 
do	rady	gminy	Nadarzyn	z	ramienia	Unii	Wolności	 
i	Samorządności

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	 1998	-	2003			-	Zastępca	Dyrektora	Zarządu	Dzielnicy	Ocho-
ta	Gminy	Centrum

•	 W	2005	roku	przystąpił	do	Partii	Demokratycznej	–	demokra-
ci.pl.

•	 2006	-	mianowany		Wiceburmistrzem	Dzielnicy	Żoliborz	 
z	rekomendacji	Partii	Demokratycznej

•	 2010	-	lider	lokalnego	ugrupowania	Projekt	Żoliborz,	 
które	uzyskało	4	mandaty	w	radzie	dzielnicy	w	wyborach	
samorządowych		w	2010	roku.	Utrzymał	wówczas	stanow-
isko	wiceburmistrza	na	kolejną	kadencję. 

WybrAne osiągnięciA W DziAłAlności sPołecznej:

•	 Członek	władz	Fundacji	“Samostanowienie”
•	 Członek	Rady	Fundacji	Wschodniej	im.	Jerzego	Giedroycia
•	 Członek	Stowarzyszenia	Wolnego	Słowa
•	 Przewodniczący	Komisji	Rewizyjnej	Ogólnopolskiego	Sto-

warzyszenia	Kupców	i	Drobnej	Wytwórczości 

WybrAne nAgroDy i oDznAczeniA:

1984	-	Laureat	Nagrody	Polonii
1999	-	Laureat	Nagrody	Ministra	Kultury	i	Dziedzictwa	Naro-
dowego:	“za	zasługi	w	tworzeniu	niezależnej	kultury”
2009	-	odznaczony	Krzyżem	Komandorskim	Orderu	 
Odrodzenia	Polski	
2016	-	Odznaczony	przez	Prezesa	IPN	Krzyżem	Wolności	i	Solidar-
ności	dla	działaczy	opozycji	antykomunistycznej	z	czasów	PRL-u.

Źródła:
1.	https://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Sielewicz
2.	http://izoliborz.pl/artykul/witold-sielewicz-odznaczony-krzyz-
em-wolnosci-i-solidarnosci/55174
Opracowanie	biogramu,	korekta,	redakcja	i	opracowanie	
graficzne	tekstu:	
Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016

Fot.pl.wikipedia.org:Witold	Sielewicz	w	Domu	Kult.	Zacisze	5.06.2013

wITOLD 
wŁADySŁAw 
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Absolwent		XXI	LO	z		1985	roku.	Dziennikarz	polityczny	i		gosp-
odarczy.	Działacz	samorządowy.	Reportażysta		i	i	publicysta	
„Gazety	Wyborczej”.	Dyrektor	Departamentu	Informacji	 
w	Polskiej	Agencji	Informacji	i	Inwestycji	Zagranicznych	SA.	 
Pełnił	funkcję		Zastępcy	Burmistrza	Dzielnicy	Ochota.		
Od	2014	roku	Zastępca	Burmistrza	Dzielnicy	Praga-Południe.

WyKsztAłcenie:

•	 Studia	na	Wydziale	Polonistyki	Uniwersytetu	Warszawskiego
•	 Podyplomowe	studia	na	kierunku	Zarządzanie	w	Adminis-

tracji	Publicznej	na	Akademii	Leona	Koźmińskiego	

DziAłAlność sPołecznA, PolitycznA  
i DośWiADczenie zAWoDoWe:

•	 Działalność	w	16	Warszawskiej	Drużyny	Harcerskiej
•	 Lata	80-te	XX	wieku	-	Członek	Niezależnego	Zrzeszenia	

Studentów
•	 1991-1992	Dziennikarz	polityczny,	gospodarczy,	reportażys-

ta	i	publicysta	„Gazety	Wyborczej”
•	 1992-1993	Pracownik	Biura	Prasowego	Rządu	RP:	 

-		odpowiada		za	obsługę	medialną	Premier	 
Hanny	Suchockiej

•	 -		koordynuje	pracę	komórek	prasowych	MSW,	UOP,	 
MON	i	MS

•	 1993-2003	Dyrektor	-	Redaktor	Naczelny	Polskiej	Agencji	
Informacyjnej	Dyrektor	Działu	Marketingu	 
w	Polskiej	Agencji	Informacyjnej	SA	 
Współpracownik		Ministerstwa	Spraw	Zagranicznych

•	 1997	Szef	Programu	i	Pilotażu	Obsługi	Medialnej	 
Pielgrzymki	Jana	Pawła	II	do	Polski

•	 2003	-	2008	 Dyrektor	Departamentu	Informacji	w	Polskiej	
Agencji	Informacji	i	Inwestycji	Zagranicznych	SA

•	 2000,	2002,	2006,	2010,	2014	–	Radny	Dzielnicy	Ochota.	
Pełnienie	min.	funkcji	Przewodniczącego	Komisji	Polityki	
Gospodarczej,	Budżetu	i	Finansów

•	 2006	-	2008	 Przewodniczący	Rady	Dzielnicy	Ochota
•	 2008	-	2014	 	Zastępca	Burmistrza	Dzielnicy	Ochota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	 Od	2014	Zastępca	Burmistrza	Dzielnicy	Praga-Południe 

WybrAne osiągnięciA:

•	 Pomysłodawca	oraz	organizator	konsultacji	społecznych	
wokół	miejscowych	planów	zagospodarowania	przestrzen-
nego	oraz	koncepcji	modernizacji	parków

•	 Inicjator	iluminowania	najstarszych	kościołów	na	Ochocie	
•	 Pomysłodawca	programu	„Senior	90+”	adresowanego	do	

najstarszych	warszawiaków
•	 Członek	Rady	Społecznej	Wojewódzkiego	Szpitala	Chirurgii	

Urazowej	Św.	Anny	przy	ul.	Barskiej	w	Warszawie
•	 Wieloletnie	zaangażowanie	w	upamiętnianie	historii	

Warszawy: 
-		projektodawca	i	realizator	ośmiu	edycji	„Konferencji	
Organizacji	Kombatanckich” 
-		inicjator	upamiętnień	dotyczących	istotnych	wydarzeń	i	
postaci	czasów	wojen	i	czasów	pokoju: 
„Skwer	Reduta	Kaliska” 
Tablice	dedykowane:	Irenie	Sendlerowej,	Władysławowi	
Szpilmanowi,	Zygmuntowi	Puławskiemu	

•	 Koordynator	Programu	Rewitalizacji	Kamionka

WybrAne oDznAczeniA:

2010	-		odznaczony	medalem	„Pro	Memoria”,		przyznawan-
ym		jest		za		wybitne	zasługi	w	utrwalaniu	pamięci	o	ludziach	
i	czynach	w	walce	o	niepodległość	Polski	podczas	II	wojny	
światowej	i	po	jej	zakończeniu

roDzinA:

Żona
Dwóch	synów

Fot.		http://www.pragapld.waw.pl/piotr-zbikowski.html

PIOTR ŻBIKOwSKI 
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zAinteresoWAniA i UlUbione zAjęciA:

Dobra	literatura

Muzyka:
Klasyczna	-	Bach,	Mozart,	Mahler
Rock	-	Rolling	Stones,	Led	Zeppelin,	Republika
Jazz	-	Miles	Davies,	Krzysztof	Komeda,	John	Coltrane

Górskie	wędrówki

Żeglowanie

DziAłAlność PośWięconA Dzielnicy ochotA:

„Jest	to	dzielnica,	z	którą	jestem	związany	od	urodzenia.	Lata,	
kiedy	pracowałem	na	rzecz	jej	rozwoju	w	samorządzie	ochock-
im	-	najpierw	jako	radny	[2000-2008],	a	później	jako	zastępca	
burmistrza	[2008-2014]-	to	jeden	z	najlepszych	okresów	w	moim	
życiu	zawodowym.”

UlUbieni AKtorzy:

Gene	Hackman
Harvey	Keitel

UlUbione AKtorKi:

Cate	Blanchett
Agata	Kulesza

motto życioWe: 

„Idź	przez	życie	tak,	aby	ślady	twoich	stóp	przetrwały	cię.”

-	„To	dewiza	nieżyjącego	już,	niestety,	wspaniałego	człowieka	 
i	kapłana	-	arcybiskupa	Jana	Chrapka,	którego	miałem	
zaszczyt	znać	osobiście.”
 

czAsy nAUKi W XXi lo:

„W	KOŁŁĄTAJU	BYŁO		WIELU	NAUCZYCIELI,	KTóRZY	POTRAFILI	
POMóC	LEPIEJ	ZROZUMIEĆ	OTACZAJĄCY	NAS	ŚWIAT”		                       
Wywiad z Piotrem żbikowskim – maj 2016
Autorka: Agnieszka jaślan

Agnieszka jaślan: jakiego nauczyciela za czasów licealnych 
najbardziej Pan cenił i lubił? Dlaczego akurat jego?

Piotr żbikowski:	Panią	Renatę	Krecińską-Marzec.	Była	moją	pol-
onistką	i	wychowawczynią.	Cenię	ją	nie	tylko	za	wiedzę	i	talent	
pedagogiczny,	ale	także	dlatego	że	w	trudnych	i	mrocznych	
czasach	pierwszej	połowy	lat	80.	była	jednym	z	naszych	prze-
wodników	podczas	przyspieszonego	kursu	dojrzewania	obywa-
telskiego	i	patriotycznego.	To	właśnie	na	moje	lata	licealne	 

Fot.	Własność	Piotra	Żbikowskiego

przypadł	“festiwal”	wolności	pierwszej	“Solidarności”	i	trauma
stanu	wojennego.

jakie było dla Pana najważniejsze wydarzenie za czasów nauki 
w XXi lo?

Najważniejsze	było	dla	mnie	może	nie	jakieś	konkretne	wy-
darzenie,	ale	proces	naszego	dorastania	w	czasach	burzliwych	
historycznie.	Ważne	było	pozyskiwanie	wiedzy	poza	cenzurą	
i	ówczesnym	oficjalnym	programem	nauczania.	Głównie	z	
zakresu	lekcji	języka	polskiego	i	historii	-	nauczanej	przez	kole-
jnego	wspaniałego	i	odważnego	pedagoga	-	Panią	Danutę	
Brzuską.	To	był	czas,	kiedy	śpiewaliśmy	songi	Kaczmarskiego,	
chodziliśmy	na	manifestacje,	uczestniczyliśmy	w	pogrzebie	
zamordowanego	przez	Służbę	Bezpieczeństwa	Błogosławione-
go	księdza	Jerzego	Popiełuszki	oraz	pobitego	śmiertelnie	przez	
milicjantów	Grzegorza	Przemyka,	słuchaliśmy	Radia	Wolna	
Europa.	W	1981	roku	na	korytarzu	liceum	wisiała	tablica,	na	
której	można	było	wieszać	dowolne	teksty	–	krytykujące	sytuac-
ję	w	kraju,	partię	komunistyczną															czy	Związek	Sowiecki.	
Nie	wolno	było	tylko	krytykować	dyrektora	szkoły	(	śmiech)	W	
Kołłątaju	było	wtedy	wielu	nauczycieli,	którzy	potrafili	pomóc	i	
lepiej	zrozumieć	otaczający	nas	świat. 
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najbardziej lubiany i ceniony kolega z klasy?

Jest	co	najmniej	kilka	osób,	które	lubiłem	i	ceniłem.	Mogę	
wymienić	choćby	Tomka	Płonkę	-	człowieka	nieprzeciętnie	
zdolnego.	Potrafił	w	ciągu	dwóch	lat	nauczyć	się	od	podstaw	
języka	angielskiego	w	taki	sposób,	że	w	klasie	maturalnej	wygrał	
ogólnopolską	olimpiadę	językową.	Po	studiach	anglistycznych	
wybrał	drogę	zakonną.	Obecnie	jest	kierownikiem	Muzeum	
Warszawskiej	Prowincji	Kapucynów	w	Zakroczymiu.

ewentualne sytuacje szkolne, wyjątkowe umiejętności, którymi 
chciałby się Pan podzielić?

Nie	sądzę,	żebym	się	wyróżniał	w	szkole	jakimiś	wyjątkowymi	
umiejętnościami.	Choć	jak	sądzę	miałem	zawsze	dużą	łatwość	
w	formułowaniu	myśli	i	dobieraniu	słów	podczas	wypowiedzi	
czy	prac	pisemnych.	A	to	sprawiało,	że	miałem	uprzywile-
jowaną	pozycję	na	lekcjach	polskiego,	ale	też	historii.	Z	kolei	
umiejętność	układania	słów	we	frazy	poetyckie,	sprawiała,	że	
nauczyciel	łaciny	Pan	Wiktor	Buratyński	bardzo	cenił	moje	prze-
kłady	Horacego,	Owidiusza	czy	Wergiliusza.	Swoją	drogą	szło	
mi	to	dlatego	tak	łatwo,	że	na	łacinie	siedziałem	w	ławce	ze	
wspomnianym	Tomkiem	Płonką,	który	błyskawicznie	rozwiązy-
wał	wszelkie	zawiłości	gramatyczne	łaciny.A	poza	wszystkim	–	
to	były	czasy,	jak	u	każdego	w	tym	wieku,	pierwszych	miłosnych	
uniesień,	dobrej	zabawy	i	odkrywania	różnych	smaków	życia.	
Ale	to	się	przecież	przydarza	każdemu.	W	każdej	epoce.

Dziękuję za rozmowę.

Źródła:
1.	http://www.pragapld.waw.pl/piotr-zbikowski.html
2.	Ankieta	i	wywiad	przeprowadzone	z	Piotrem	Żbikowskim	przez	
Agnieszkę	Jaślan		-	maj	2016	
3.	Zdjęcie	z	czasów	nauki	w	XXI	LO	–	prywatne	archiwum	Piotra	
Żbikowskiego

Opracowanie	biogramu,	ankiety		i	wywiad:	
Agnieszka	Jaślan	
Korekta,	redakcja	i	opracowanie	graficzne	tekstu:	
Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwentka	XXI	LO	z	1994	roku.	Ukończyła	Warszawską	Wyższą	
Szkołę	Ekonomiczną			na	kierunku	marketing	i	zarządzanie	oraz	
Szkołę	Główną	Handlową	w	Warszawie.	Obecnie	Kierownik	
Produktu	w	Światowej	Centrali	ECCO	sko	A/S	w	Danii.	Jedna	 
z	najlepszych	biegaczek	europejskich	–	TOP	10.

WybrAne osiągnięciA zAWoDoWe:

•	 1998	-	1999	-	Prowadzenie	negocjacji	z	międzynarodowymi	
sieciami	supermarketów,	analizowanie	konkurencji	i	dalsze-
go	rozwoju	

•	 1999	-	2002	-	Praca		na	stanowiskach	kierowniczych	 
w	Firmie	Adidas	w	Polsce.	Wybór	realizowanych	zadań: 
-	wdrożenie	systemów	szkoleń	dla	kluczowych	 
producentów 
-	kierowanie	lokalnym	zespołem	zarządzającym	produkta-
mi,	kontrolowanie	postępów	w	pracy 
-	śledzenie	trendów,	delegowanie	zadań	i	organizowanie	
pracy 
-	zarządzanie	w	obrębie	Rynku	Regionu	Wschodu	Europy	 
w	celu	uzyskania	większej	efektywności 

•	 2002	–	2012	-		Praca	na	stanowiskach	kierowniczych	 
w	Światowej	Centrali	Firmy	Adidas	w	Niemczech.	 
Wybór	realizowanych	zadań: 
-	przygotowywanie	raportów	i	analiz	pozwalających	na	
rozwinięcie	i	wdrożenie	strategii	marketingowych	produktu	
lokalnego	 
-	tworzenie	nowych	pomysłów	na	produkty 
-	wybieranie	produktów	na	potrze-
by	rynku	Europy	Zachodniej	i	Wschodniej																																																																																																																																							
-	dostosowywanie	strategii	marki	dla	przemysłu	 
o	pozycji	lidera

                                                                      
•	 Od	stycznia	2012	-		Praca	na	stanowiskach	kierowniczych	

w	Światowej	Centrali	Firmy		ECCO	sko	A/S	w	Danii.	Wybór	
realizowanych	zadań: 
-	ustalanie	przyszłych	strategii	produktu	i	kreatywne	myśle-
nie	o	nowych	produktach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-	optymalizacja	procesów	i	przepływów	pracy	poprzez	
tworzenie	i	wdrażanie	nowych	rozwiązań 
-	budowanie	globalnej	kolekcji	sportowej,	zapewniającej	
niezbędną	wiedzę	w	dziedzinie	produktu 
-	zajmowanie	się	komunikacją	w	celu	stworzenia	pro-
duktów	handlowych	dla	firmy	ECCO	i	reprezentowania	
produktu	na	świecie 

nAjWięKsze osiągnięcie zAWoDoWe:   

•	 2011	-	Sprzedanie	na	całym	świecie	kilku	milionów	butów	
modelu	adidas	Boat	CC,	króre	powstały	 
z	pomysłu	Zuzanny	Asztemborskiej

nAjWięKsze Umiejętności zAWoDoWe:

Planowanie	strategiczne,	zarządzanie	produktem,	wiedza	 
o	obuwiu	wyjściowym,	ekspert	od	odzieży	wyjściowej,	umiejęt-
ności	analityczne,	komunikacja	marketingowa	produktów,	lider	
zespołu	współzależności	funkcjonalnych		o	silnych	kompetenc-
jach	przywódczych

WybrAne osiągnięciA sPortoWe - miejscA W  Dziesiątce 
nAjlePszych eUroPejsKich biegAczeK górsKich - toP 10:

2005	-12	miejsce		zdobyte	wspólnie	z	mężem	-	Transalplauf	
–	sześciodniowy	bieg	drużynowy	obejmujący	210	km,	w	tym	
jeszcze	luźne	10	000	metrów		na	wysokości,	w	Alpach	2006-2011	
Coroczne	zdobywanie	miejsca	w	medalowej	trójce	w	swojej	
kategorii	wiekowej	-	Zugspitzlauf	–	extremalny	bieg	górski,	odby-
wający	się	od	2000	r.	2235	metrów	n.p.m.	Jest	to	jedna	 
z	najtrudniejszych	tras	w	Alpach,	która	wynosi	17,94	km

2015	Zwycięstwo	z	pobitym	rekordem	trasy	-Treppenlauf	
Schleswig	–	bieg	na	6	km,	w	którym	85-	letnie	schody	są	do	
pokonania	10	razy.	Trzy	najszybsze	kobiety	i	trzech	najszybszych	
mężczyzn	dostaje	nagrodę	“Treppensteinen”

Fot.	Własność	Zuzanny	Skrzyckiej

zuzAnnA  
ASzTEMBORSKA 
(z domu Skrzycka) 
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2015	Udział	w	imprezie	Handewitt	Sommerlauf	–	biegi,	imprezy	
dla	dzieci,	spacery,	gry	zespołowe.	Dystanse	wynoszą	21,1	km,	
10	km,	5	km,	2,5	km,	0,4	km

2015	Zwycięstwo	-	Glucksburg	Thermelauf	–	dystans	wynosi	10	
km.	Profesjonalne	przygotowanie	do	maratonów.	Potrzebny	jest	
plan	treningowy	i	wiedza	na	temat	procesów	szkoleniowych	

2016	Zwycięstwo		na	dystansie	Sprint	500m/22km/5km	-	Campus	
Triathlon	–we	Flensburgu.	Obejmuje	basen,	jazdę	na	rowerze,	
biegi,	a	także	zabawy

języKi obce:

Angielski,	niemiecki		 -	pełna	biegłość	zawodowa
Rosyjski	 		 	 -	biegłość	komunikacyjna
Włoski	,	duński	 	 -	biegłość	podstawowa

zAinteresoWAniA i UlUbione zAjęciA:

Psychologia	kolarstwa	górskiego

Jazda	na	rowerze	górskim

Sport	na	świeżym	powietrzu

Biegi	górskie

Wspinaczka

Snowboard

Triatlon

Crossfit

Kino

roDzinA:

Mąż	-	Janos	Kalmann
Córki	-	Kaja	i	Mila	Kalmann

miejsce zAmieszKAniA:

Berno	-	Szwajcaria

„PROWADZę	PROSTE	ŻYCIE	MATKI	DWóJKI	DZIECI,	
PRACUJĄCEJ	NA	PEŁNYM	ETACIE	8	-12	H	DZIENNIE”	                                                 
Wywiad z zuzanną Asztemborską – marzec 2016

Autorka: Klaudia brzozowa

Klaudia brzozowa: jako wybitna absolwentka XXi lo w 
Warszawie, co może Pani powiedzieć o swoich osiągnięciach?

zuzanna Asztemborska:	Nie	jestem	pewna,	czy	rzeczywiście	
można	mnie	uznać	za	wybitną	absolwentkę,	ze	względu	na	
brak	typowych	osiągnięć.	Prowadzę	proste	życie	matki	dwójki	
dzieci,	pracującej	na	pełnym	etacie	8-12	h	dziennie,	z	czego	
30%	dni	roboczych	spędzam	w	podróżach	zagranicznych.	
Niewiele	pozostaje	mi	czasu	na	cokolwiek	innego	niż	może	
sport,		w	zredukowanej	ilości.	Proponuję	nakierowanie	tematu	
raczej		na	temat:	„Bohaterowie	dnia	codziennego”,	gdyż	ja	
raczej	nie	wpisuję	się		w	stereotypową	definicję	sukcesu		wybit-
nego	absolwenta	LO…

jaką ma Pani pasję?

Moją	pasją	jest	sport,	zatem	od	około	15	lat	regularnie	uczest-
niczę	w	wielu	międzynarodowych	zawodach,	głównie	w	bieg-
ach	górskich	i	normalnych,	jak	również	w	triathlonie.	Ze	względu	
na	inne	obowiązki	nigdy	nie	zostałam	biegaczką	profesjonalną,	
więc	uprawiam	sport	na	zaawansowanym	poziomie	amator-
skim.	Jednak	w	moich	dyscyplinach	zarówno	amatorzy,	jak	i	
zawodowcy	często	startują	razem.	W	kręgu	Europy	Zachodniej,	
gdzie	najczęściej	startuję,	w	większości	zajmuję	miejsca	 
w	czołówce.	Ostatnie	lata	obfitowały	w	moje	liczne	zwycięstwa	
w	lokalnych	imprezach	biegowych.

a osiągnięcia w pracy?

Moje	osiągnięcia	w	pracy	mierzone	są	między	innymi	ilością	
sprzedanych	produktów,	które	powstały	z	mojego	pomysłu.	 
Na	przykład	model	buta	adidas	Boat	CC	sprzedał	się	w	kilku	
milionach	na	całym	świecie.

Kto był dla Pani najważniejszym nauczycielem w czasie nauki 
w XXi lo?

Nie	chcę	przy	tym	pytaniu	nikogo	skrzywdzić	przez	pominięcie,	
jednak	na	pewno	przychodzą	mi	na	myśl	następujące	nazwis-
ka:	prof.	Grażyna	Róziewicz	za	animację	do	samodzielności	 
i	logicznego	myślenia	prof.	Anna	Kosmala,	nauczycielka	wf,	za	
niezwykłe	poczucie	humoru	i	„otwarte	ucho”	zawsze	gotowe	
wysłuchać	naszych	problemów	prof.	Dorota	Strzałkowska 
-	matematyczka,	również	za	wykształcenie	logicznego	myślenia,	
dokładności	i	sumienności.

a najbardziej lubiana koleżanka z klasy licealnej?

Barbara	Mordyńska,	teraz	Nasterska,	moja	najlepsza	przyjaciół-
ka	z	czasów	liceum.	Do	dzisiaj	jesteśmy	w	kontakcie,	mimo	że	
dzieli	nas	1000	km.		 
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Na	Basię	mogłam	zawsze	liczyć.	Ona	również	akceptowała	
mnie	taką,	jaką	jestem,	niczemu	się	nie	dziwiąc	;)

jakie było dla Pani najważniejsze wydarzenie z czasów nauki  
w XXi lo?

To	chyba	matura.	Wiele	stresu,	który	profesorowie	starali	się	
odczarować.	Ogólnie	bardzo	pozytywne	przeżycie.	Pozytywny	
stres	do	dziś	jest	mi	nieodzowny	w	działaniu.

jakie ma Pani hobby? Czy coś się zmieniło przez lata?

Sport	jak	już	wspomniałam.	Również	inne	sporty	górskie	jak	
wspinaczka,	via	ferraty,	ekspedycje	wysokościowe,	rower	górski,	
ski	tury,	snowboard,	15	lat	siatkówki	w	klubie	studenckim,	jak	
również	w	różnych	klubach	niemieckich,	do	czasów	kontuzji,	
tenis,	a	więc	bardzo	wielostronnie.	Dawniej	dużo	malowałam	 
i	na	studiach	pracowałam	w	studiu	filmów	animowanych,	rysu-
jąc	wybrane	sceny	z	filmu,	teraz	brak	czasu…

Prowadzi Pani jakieś akcje związane z wolontariatem?

W	pracy	prowadzę	kluby	biegowe	oraz	cross-fitowy,	gdzie	
występuję	w	roli	trenerki.	Zajmuję	się	współorganizacją	
przestrzeni	rekreacyjnej	w	parku	dla	lokalnej	społeczności,	jak	
cross	fit	arena.	Okazjonalnie	zajmuję	się	organizacją	wystaw	
fotografii.	Niedawno	z	mężem	przejęliśmy	opiekę	nad	rodziną	
uchodźców	ekonomicznych	z	Albanii	i	chodzi	tutaj	o	udzielenie	
im	niewielkiej	pomocy	w	adaptacji	społecznej.

Dziękuję Pani za rozmowę.

„DOCENIANIE	WŁASNYCH	OSIĄGNIęĆ	-	NAWET	TYCH	NIEWIEL-
KICH,	CODZIENNYCH	„MAŁYCH	KROCZKóW”	ORAZ	SZACUNEK	
DLA	SAMEGO	SIEBIE	GWARANTUJĄ	OSIĄGNIęCIE	WEWNęTRZNEJ	
HARMONII	I	POMAGAJĄ	W	PODEJMOWANIU	 
MĄDRYCH	DECYZJI.”
refleksje zuzanny Asztemborskiej z okazji jubileuszu  XXi lo im. 
hugona Kołłątaja - 2011:
Źródło:	mail	do	Grażyny	Róziewicz

         
„Uff..,	nareszcie	udało	mi	się	znaleźć	chwilkę,	nie	tyle	na	od-
pisanie,	a	raczej	na	zadumę	nad	swoim	życiem	i	na	zastanow-
ienie,	co	bym	chciała	przekazać	młodemu	pokoleniu.	To	było	
ciekawe	ćwiczenie	i	jestem	wdzięczna,	ze	mnie	do	tego	zmot-
ywowałaś.	Również	mile	zaskoczyło	mnie	to,	ze	ktoś	w	ogóle	
wyraża	zainteresowanie	moją	historia	i	doświadczeniami.	

Osiągnięcia	z	czasów	liceum	-	tu	muszę	przyznać,	że	poza	ogól-
nie	bardzo	dobrymi	wynikami	w	nauce	oraz	wzorowymi	oce-
nami	na	maturze	nie	wykazałam	się	żadnymi	ponadprzecięt-
nymi	osiągnięciami…	Patrzę	na	te	lata	bardzo	krytycznie.	Za	
bardzo	zassałam	się	w	przytulnej	sferze	własnego	komfortu	(tzw.	
„comfort	zone”),	zamiast	poszukiwać,	ryzykować,	eksperymen-
tować.	Niewątpliwie	odebrałam	bardzo	dobre	wykształcenie	
ogólne,	z	czego	w	późniejszym	życiu	najbardziej	przydają	mi	się	
umiejętności	językowe	i	logicznego,	analitycznego	myślenia.	

Najlepiej	wyćwiczyłam	je	w	sobie	na	lekcjach	języka	polskiego	i	
matematyki.	Uzupełnieniem	tego	były	inne	języki	obce.

Jeśli	chodzi	o	lekcje	polskiego,	to	bardzo	ważna	była	dla	mnie	
analiza	ludzkich	zachowań	i	motywów	postępowania,	jak	
również	nauka	logicznego	myślenia	i	wyciągania	wniosków.	
Zachęcam	do	przemycania	jak	najwięcej	elementów	psy-
chologii,	a	także	nauki	autoprezentacji.	W	późniejszym	życiu	
zawodowym	taka	wiedza	znajduje	praktyczne	zastosowanie,	
a	tego	w	polskich	szkołach	jest	za	mało.	Żałuję,	że		za	mojej	
kadencji	nie	było	jeszcze	kółka	teatralnego…

Chciałabym	zachęcić	młode	pokolenia	do	nauki	ze	zrozum-
ieniem,	to	znaczy	-	do	ciągłych	poszukiwań	i	kwestionowania	
„status	quo”.	Pomocne	w	zrozumieniu	świata	jest	zbieranie	od	
najwcześniejszych	lat	praktycznych	doświadczeń	w	świecie	
zawodowym.	Zatem,	zamiast	wakacji	z	rodzicami	w	przytulnym	
domku	na	Mazurach	lub	na	Majorce,	gorąco	zachęcam	do	
zorganizowania	sobie	nawet	bezpłatnego	stażu	czy	praktyk	
lub	zbierania	pierwszych	doświadczeń	zawodowych	w	ramach	
jakiejś	organizacji	charytatywnej,	wolontariatu,	najlepiej,	 
w	obcym	kraju.	

Za	największą	wartość	tamtych	lat	postrzegam…	dużo	wolne-
go	czasu…	Czas	dla	siebie	i	swoich	zainteresowań	uważam	za	
jeden	z	największych	luksusów,	który	w	tamtych	latach	wcale	
nie	jawił	mi	się	jako	dobro	luksusowe.	Dlatego	chciałabym	
uczulić	młode	pokolenie	na	to,	aby	jak	najmądrzej	zainwest-
owało	swój	czas,	mając	na	uwadze	fakt,	że	za	parę	lat	będą	 
się	zmagać	z	jego	niedoborem.	

Największe	wartości	pracy	w	Niemczech,	w	międzynarodowym	
środowisku	to	dla	mnie:																																																																																																		
-		Wysoki	Etos	Pracy	i	poziom	kompetencji	socjalnych
-		otwartość	w	kontaktach
-		empatia
-		pielęgnowanie	relacji	międzyludzkich
-		przy	tym	ogromna	rola	ciągłego	dialogu	i	informacji	zwrotnej.	
Związane	jest	to	ciągłym	okazywaniem	respektu	wobec	drugie-
go	człowieka		poprzez:
-		docenianie	jego	osiągnięć
-		spostrzeganie	i	wskazywanie	mu	jego	mocnych	stron.

Ważne	przy	tym	jest	również:
-		docenianie	własnych	osiągnięć	-	nawet	tych	
niewielkich,	codziennych		„małych	kroczków”																																																																																																			
-		szacunek	dla	samego	siebie.

Te	dwie	ostatnie	postawy		gwarantują	osiągnięcie	wewnętrznej	
harmonii	i	pomagają		w	podejmowaniu	mądrych	decyzji.”	 
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Źródła:

1.	https://pl.linkedin.com/in/zuza-asztemborska-14961275
2.	www.edulider.pl/biznes/zadania-i-obowiazki-managera,	
(22.02.2013)	
3.	Wywiad	Klaudii	Brzozowa	z	Zuzanną	Asztemborską	
4.	Korespondencja	mailowa	z	Grażyną	Róziewicz	
5.	http://www.nordbayern.de/freizeit/zugspitzlauf-super-
man-sturmt-auf-deutschlands-hochsten-gipfel-1.1777364
6.	http://www.volksstimme.de/sport/lokalsport/werni-
gerode/1138898_Schnellste-Berglaeufer-aus-Goettin-
gen-und-Flensburg.html
7.	http://images.google.de/imgres?imgurl=http://
www.spiridon-schleswig.de/Treppen-
lauf/2015_Treppe_AH/IMG_6668.JPG&imgrefurl=																																																																																																																							
http://www.spiridon-schleswig.de/Treppenlauf/2015-Presse.
htm&h=3456&w=2304&tbnid=eVGpH57F2-uUYM:&tbnh=93&t-
bnw=62&docid=ogw-qHZicyqY7M&usg=__A1I2O-dJC3i_dg4k-
Kdg-IRODiRo=&sa=X&ved=0ahUKEwip0KX9uI7PAhUhDJoKHU-
pEAfYQ9QEIMDAH
8.	Zdjęcie	–	archiwum	prywatne	Zuzanny	Asztemborskiej

Opracowanie	biogramu	i	wywiad	z	2016	roku:	Klaudia	Brzozowa																																																																																																																																						
Wywiad	z	okazji	90-lecia	XXI	LO,	ankieta,	korekta,	redakcja	 
i	opracowanie	graficzne	tekstu:	Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016																					
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Absolwent	XXI	LO	z	1987	roku.	Studiował	filozofię,	socjologię	 
i	historię	na	Uniwersytecie	Warszawskim	oraz	na	Uniwersytecie	 
w	Kolonii.	Obecnie	Lead	Creative	Director	Firmy	Apple	 
na	Polskę.

osiągnięciA zAWoDoWe:

•	 1993-1993	-	dziennikarz	w	“Radio	Kolor”
•	 1994-1998	-	odpowiedzialny	za	tworzenie	haseł	reklam-

owych	w		Agencji		Reklamowej	„BBDO		Warsaw”	–	polskim	
biurze	sieci	BBDO	Worlwide	-	części	globalnej	grupy	reklam-
owej		i	mediowej	Omnicom		

•	 1998-1999	-	Dyrektorem	Kreatywny	w	Agencji	Reklamowej	
“BBDO	Warsaw”

•	 2006-2007	-	prowadzenie	kanału	telewizyjnego	w	„ITI	Neo-
vision”

•	 2000-2010	-	właściciel	i	dyrektorem	kreatywnym	firmy	
„Jasienskistadnicki	reklamy”

•	 2011-2012	-	Dyrektor	Kreatywny	&	Partner	w	Tenton	Com-
munication

•	 Obecnie	Lead	Creative	Director	Firmy	Apple	na	Polskę
 
WybrAne PUbliKAcje:

„Cejrowski.	Biografia”	-	wraz	z	Grzegorzem	Bozowiczem,		2010
„Louie”,	Gazeta	Wyborcza	23.03.2012r.

DziAłAlność sPołecznA:

Jest	pomysłodawcą	i	wykonawcą	akcji	społecznej	„Pacjent.	
Nie	przedmiot”,	która	ma	za	zadanie	poprawić	sytuację	pac-
jentów.	Nakłania	do	przekazania	1%	podatku	na	rzecz	 
fundacji	Agora.	

     
                
znAjomość języKóW obcych:

Angielski	–	biegle	w	mowie	i	piśmie
Niemiecki	–	dobrze	w	mowie	i	piśmie

zAinteresoWAniA i UlUbione zAjęciA:

Kocha	spotkania	z	rodziną,	spacery	z	psem	i	wieczory	z	książką

Film

Poezja

Muzyką

Bibliofilstwo

UlUbiony AUtor, UlUbiony cytAt: 

Charles	Bukowski.	Jeden	z		ulubionych	cytatów	pochodzi	
właśnie	ze	zbioru	jego	wierszy:

„Oh,	yes
there	are	worse	things	than
beging	alone
but	if	often	takes	decades
to	realize	this	
and	most	often	
when	you	do	
it’s	too	late
and	there’s	nothing	worse
than
too	late”
 

Fot.	własność	F.	Jasieńskiego			

fILIP JASIEńSKI 
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czasy nauki w XXi lo:

Najważniejszy nauczyciel:

Polonistka	-	Renata	Krecińska	-	Marzec.	„Była	świetną	nauczy-
cielką,	ostrą,	ale	antysystemową,	co		w	tamtych	czasach	było	
rzadko	spotykane.	I	choć	lubiła	romantyków,	wybaczano	jej	to	
ze	względu	na	liczne	zalety.”

najlepszy kolega:

Krzysztof	Pluta.	Obecnie	doktor	biologii.	Bardzo	odważny	 
człowiek,	choć	w	czasach	licealnych	był	niepoważny.

„DUSZA	NIE	ODPOCZYWA”
Wywiad z filipem jasieńskim – marzec 2016
Autorka: julia Kusiak

julia Kusiak: Co uważa Pan za swój życiowy sukces?

filip jasieński:	Synka.

a jak wyglądają relacje między Wami?

Kochamy	się.

jakie rzeczy sprawiają Panu radość?

Alkohol.	Literatura.	Szachy.	Podróże.	Spory.	Papierosy.	Oczywiś-
cie	papierosy	też.

Czy spełnia się Pan zawodowo?

Bardzo	mało	pracuję.		Nie	szukam	spełnienia	w	pracy.

tak więc w czym?                                                                                                                                            
																																																																																							Chyba	nie	
szukam	spełnienia	po	prostu.	Nawet	nie	bardzo	wiem,	co	to	
znaczy.

jest Pan szczęśliwym człowiekiem?

Nie	jestem	nieszczęśliwy.

Chciałby Pan coś zmienić w świecie?

Nie	myślę	w	takiej	skali.

a w jakiej?

Mikro.	Mogę	się	zastanawiać		jak	zmienić	siebie.	A	i	to	w	ogran-
iczonym	zakresie.	

uważa Pan, że ludzie mają niewielki wpływ na zmianę swojej 
osobowości?

Nie.	Wierzę,	że	mnóstwo	można	ze	sobą	zrobić.	Jestem	po	częś-
ci	buddystą.		Wierzę,	że	można	się	zbawić.

religia w tym pomaga?

Buddyzm	jest	religią	w	niewielkim	stopniu.	Jest	religią	bez	Boga.	
Praktyką	duchową,	przede	wszystkim.

Czy pomaga to Panu zrozumieć człowieka, czy jest formą od-
poczynku dla duszy?

Dusza	nie	odpoczywa.	Więc	pewnie	pozwala	myśleć	w	pewien	
sposób	o	pewnych	rzeczach.										
                                                         
myśli Pan o przyszłości, planuje?

Nie.

jak by się Pan opisał?

Lepiej.	Zdecydowanie	lepiej	niż	się	naprawdę	widzę.

Z czego to wynika?

Z	szacunku	do	tekstu.

ale, czy w erze cyfrowej tekst  ma dalej tak duże znaczenie?

Pewnie	zależy	dla	kogo.	Oraz,	świat	się	kończy.	Niewiele	rzeczy	
ma	w	tej	perspektywie	znaczenie.

W jakim sensie?

Na	pewno	w	sensie	“końca	historii”.	Nie	historycznej	zmiany,	ta	
agonia	jeszcze	trochę	potrwa.	Natomiast	na	pewno	skończyła	
się		w	sensie	heglowskim,	jako	proces	samopoznania.	Człowiek	i	
historia	skończyli	się	jako	idea.	Nie	ma	już	żadnego	“następnego	
etapu”.	Jest	tylko	powolne	dopalanie	się	tego	pooświecenio-
wego	knota.	Oczywiście	to	moje	prywatne	zdanie.	

Jest	to	dość	depresyjny	pogląd.	Nie	ma	szansy	na	jego	zmianę?

Jak	powiedziałem	to	moje	osobiste	zdanie.	I	mnie	nie	przygnę-
bia.	Przyzwyczaiłem	się	do	tej	myśli.	
Czy	posiada	Pan	jakieś	szczególnie	ważne	wspom-
nienia,	które	lubi	Pan	sobie	przypominać?																																																																																								
Jedzenie	kaktusa	San	Pedro	z	szamanem	w	górach.	Jeden	po-
ranek	na	Rakowcu,	kiedy	byłem	dzieckiem.	Kilka	chwil	z	jedną	
kobietą.	Moją	babcię.	Nie	jest	tego	wiele.

Dziękuję za wywiad.
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Źródła:	
1.	Informacje	i	zdjęcie	przekazane	przez	Filipa	Jasieńskiego
2.	Ankieta	i	wywiad	przeprowadzone	z	Filipem	Jasieńskim	przez	
Julię	Kusiak	–	marzec	2016

Opracowanie	biogramu	i	wywiad:	Julia	Kusiak
Korekta,	redakcja	i	opracowanie	graficzne	tekstu:	 
Grażyna	Róziewicz	 
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO	z	1994	roku.	Doktor	nauk	ekonomicznych	
Uniwersytetu	Warszawskiego.	Ekspert	w	zakresie	programów	
lojalnościowych	i	analiz	zachowań	konsumenckich.	 
Statystyk/ekonometryk	z	doświadczeniem	w	ilościowych	bada-
niach	marketingowych,	analizach	handlu	detalicznego,	pro-
gramach	lojalnościowych	i	komercjalizacji	danych.	Ggłówny	
konsultant	w	Loyalty	Partner	Polska	odpowiedzialny	za	doradz-
two	analityczne	Programu	Payback.

WybrAne osiągnięciA nAUKoWe i zAWoDoWe:

•	 1994-1998	-	Pomocnik	Menadżera	Projektów	w	Dziale	
Badań	Ilościowych		-	Agencja	badań	rynkowych	CASE

•	 2000	-	Magisterium	-	tytuł	pracy:	“Efekt	przelewania	na	pol-
skim	rynku	żywnościowym”.	Jak	popyt	na	produkty	 
niedostępne	przelewał	się	w	PRL-u	na	dobra	dostępne

•	 2000-2001	-	Menadżer	Projektów	w	Dziale	Badań	Ilościo-
wych	-		Agencja	badań	rynkowych	CASE

•	 2000-2005	-	Asystent	w	Katedrze	Statystyki	i	Ekonometrii	Wy-
działu	Nauk	Ekonomicznych	Uniwersytetu	Warszawskiego

•	 2004-2005	-	Konsultant	Statystyczny	-	Agencja	badań	mar-
ketingowych	Synovate

•	 2006	-	Doktorat	-	tytuł	pracy:	“Przyczyny	i	skutki	ruchliwości	
dochodowej”.	Różne	aspekty	–	w	skali	mikro	i	makro	–	zmi-
an	dochodów	ludzi	i	gospodarstw	domowych

•	 2005-2008	-		Analityk	Marketingowy		-			Agencja	badań	
marketingowych	dunnhumby	–	Londyn

•	 2008-2010	-	Dyrektor	Analiz	Marketingowych	przy	Tesco		-	
Agencja	badań	marketingowych	dunnhumby	-	Budapeszt,	
Kraków

•	 Od	roku	2010	-	Główny	Konsultant	przy	programie	bonu-
sowych	PAYBACK	-		Firma	Loyalty	Partner	/	emnos:	

 

WybrAne PUbliKAcje:

„Income	Mobility,	Unemployment	and	GDP”,EMERGO	JOURNAL	
OF	TRANSFORMING	ECONOMIES	AND	SOCIETES	Nr	3,	2014	r.	Str.	
32-43

„Czynniki	ruchliwości	dochodowej	w	krajach	transformacji	gosp-
odarczej”,	współautor,	EKONOMIA	Nr	7,	2002	r.	Str.	3-12

roDzinA:

Żona	-	Radca	Prawny	w	brytyjskiej	kancelarii	Linklaters
Dzieci:	Albert	i	Klara	

zAinteresoWAniA i UlUbione zAjęciA:

Żeglarstwo

Bieganie

Gra	w	polo

UlUbiony cytAt:

„W	filmie	„Strzały	na	Broadwayu”	Woody’ego	Allena	jeden	 
z	bohaterów	prosi	o	radę	kogoś	mądrego	i	doświadczonego	 
a	ten	mu	odpowiada:	,,You	gotta	do	what	you	gotta	do”	 
(w	wolnym	tłumaczeniu	,,Musisz	zrobić	to,	co	musisz	zrobić”).”

 

Fot.www.linkedin.com

KArol KUhl 
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UlUbieni AUtorzy:

„W	czasach	licealnych	zaczytywałem	się	Kurtem	Vonne-
gutem,	bo	lubiłem	jego	absurdalne	pomysły.	W	życiu	dorosłym	
rozrywki	dostarcza	mi	John	le	Carr,	brytyjski	autor	powieści	
szpiegowskich.	Najsłynniejsza	p/t	„Tinker	Tailor	Soldier	Spy”	
została	zekranizowana	w	2011	r.	i	była	w	Polsce	dostępna	pod	
tytułem	„Szpieg”.	A	materiału	do	przemyśleń	dostarcza	Richard	
Dawkins,	ten	od	ewolucji,	samolubnego	genu	 
i	boga	urojonego.’’

czAsy nAUKi W XXi lo:

Najważnieszy nauczyciel:

	„Nie	miałem	jednego	najważniejszego	nauczyciela	w	Kołłąta-
ju.	Było	ich	czworo:	Pani	Profesor	Czechowicz	-	nauczycielka	
fizyki,	pełna	energii	wychowawczyni.		Pani	Profesor	Róziewicz		-	
nauczycielka	języka	polskiego,	właściwie	literatury.	Pan	Profesor	
Górski	-	świetny	nauczyciel	matematyki,	ze	specyficznym	stylem.		
Pan	Profesor	Bracisiewicz		-	elegancki	historyk.”

Najbardziej ceniony kolega:

„Mój	kolega	z	ławki,	Andrzej	Zieliński.	Świetny	kolega,	bardzo	
porządny	facet,	o	podobnym	do	mnie	spokojnym	usposobieniu,	
inteligentny	i	dowcipny.”

Najważniejsze wydarzenie:

„W	czasach	licealnych	ważniejsze	dla	mnie	było	to,	co	robiłem	
poza	liceum,	czyli	przede	wszystkim	imprezowanie.	Z	perspekty-
wy	czasu	matura	wydaje	mi	się	najważniejsza,	ponieważ	był	to	
okres	mojego	szczytu	intelektualnego.”

Coś od siebie:

„od siebie mam dwie porady:

1. Człowiek w życiu powinien dążyć do własnego szczęścia, nie 
krzywdząc innych.
2. trzeba mieć plany, które się realizuje i umieć szybko je 
zmienić, gdy przyjdzie na to pora. 

obydwie porady, niestety, nie odpowiadają na pytanie, co 
robić. W przypadku pierwszej może się okazać, że szczęście 
własne pociąga  za sobą krzywdę innych.
W przypadku drugiej - trudno jest ocenić, czy rzeczywiście 
przyszła pora na zmianę planu. i dlatego moim ulubionym 
cytatem są słowa: „you gotta do what you gotta do”.

Źródła:	
1.	Fot.www.linkedin.com
2.		bbm.pl/konferencje/30-prelegenci/1250-karol-kuhl
3.	http://mediamarketingpolska.pl/artykuly/159051,zro-
zumiec-konsumenta-payback-lifecycle
4.	Ankieta	przeprowadzona	z	Karolem	Kuhlem	przez	W.	Bo-
giel-Mikołajczyk	–	marzec	2016

Opracowanie	biogramu:	Wiktoria	Bogiel	–	Mikołajczyk	i	Grażyna	
Róziewicz	Korekta,	redakcja	i	opracowanie	graficzne	tekstu:	
Grażyna	Róziewicz	 
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO	z	2008	roku.	Producent	filmowy.	Założył	
własne	studio	produkcyjne,	w	którym	realizuje	projekty	dla		 
największych	klientów	na	polskim	rynku.	Ukończył	Wydział	 
Organizacji	Sztuki	Filmowej	w	Państwowej	Wyższej	Szkole	Fil-
mowej,	Telewizyjnej	i	Teatralnej	im.	Leona	Schillera		w	Łodzi.	

WybrAne osiągnięciA zAWoDoWe:

•	 Aktor	-	Kampania	reklamowa	dla	firmy	 
Telekomunikacja	Polska

•	 Aktor	-	Kampania	reklamowa	produktu	Tiger	Energy	Drink
•	 Model	-	Kampania	reklamowa	dla	firmy	Avon
•	 Producent	-	realizacja	produkcji	dla	klientów: 

-	Simplus 
-	Plus 
-	Orange 
-	Telekomunikacja	Polska 
-	Play 
-	Volkswagen 
-	RMF	FM 
-	Tesco,	Makro,	Żabka	,	Redd’s	,	Warka 
-	Castrol	,	BP 
-	Wild	Bean	Cafe 
-	Dulux	,	Magnat	,	Tauron 
-	Gripex,	Herbitussin 
-	Fundacja	Gajusz 
-	Rzecznik	Praw	Dziecka

zAinteresoWAniA i UlUbione zAjęciA:

Zabawy	z	synkiem	Tadeuszem

Literatura

Muzyka

UlUbiony cytAt:

„When you have to shoot, shoot. Don’t talk.” 
-Tuco,	„Dobry,	zły	i	brzydki”

języki obce:

Angielski
Francuski

„MAM	WIELE	BARDZO	MIŁYCH	WSPOMNIEń	Z	CZASóW	LICEUM	-	
LEKCJE	POKORY	I	HARTU	DUCHA.”
Wywiad  z michałem Piotrowskim – marzec 2016
autor: Zuzanna brzeska

Zuzanna brzeska: Czy mógłbyś mi opowiedzieć o swoich osi-
ągnięciach?           
                                                                                                                                               
michał Piotrowski:	Ukończyłem	Wydział	Organizacji	Sztuki	Fil-
mowej	w	Łódzkiej	Filmówce.	Zacząłem	pracę	w	wieku	dziew-
iętnastu	lat.	Dzięki	zdobytemu	doświadczeniu	dość	wcześnie	
założyłem	swoje	studio	produkcyjne,	w	którym	zrealizowałem	
projekty	dla	największych	klientów	na	polskim	rynku.	Od	trzech	
miesięcy	jestem	tatą.

Czy posiadasz jakieś publikacje?            

Na	studiach	współtworzyłem	ze	znajomymi	internetową	gazetę	
muzyczną,	w	której	pisałem	felietony	oraz	recenzje	płyt.	

Którego nauczyciela z czasów liceum ceniłeś najbardziej?

Nie	mogę	wybrać	jednej	osoby.	Panią	Róziewicz	cenię	za	to,	że	
stałem	się	bardziej	wrażliwym	człowiekiem.	Moją	wychowaw-
czynię,	Panią	Ćwiklicką	-	za	okazywane	nam	serce.	Nauczyciela	
wf-u,	Pana	Bocianowskiego	-	za	zrobienie	z	nas	mężczyzn.

Fot.	Własność	Michała	Piotrowskiego

MIchAŁ PIOTROwSKI  
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Kogo spośród rówieśników z klasy wspominasz najlepiej?

Moją	przyjaciółkę	Anię	Markiewicz,	z	którą	siedziałem	na	pol-
skim	w	jednej	ławce.	Wciąż	utrzymujemy	kontakt	i	zawsze	mogę	
na	niej	polegać.

jakie wydarzenia  zapadły Ci najbardziej w pamięć?

Mam	wiele	bardzo	miłych	wspomnień	z	czasów	liceum,	ale	tym	
co	zapamiętam	na	całe	życie	były	lekcje	wf-u,	gdy	graliśmy	 
w	piłkę	na	mrozie	i	w	błocie.	Lekcje	pokory	i	hartu	ducha.
Nie	zapomnę	również	matematyki	z	Panem	Wołoszczenką.	 
Nigdy	wcześniej	ani	później	nie	spotkałem	kogoś,	kto	tak	 
barwnie	prowadził	zajęcia.

Czy masz swój ulubiony cytat?

„When	you	have	to	shoot,	shoot.	Don’t	talk.”	wypowiedziany	
przez	Tuco,	jednego	z	bohaterów	mojego	ulubionego	filmu	 
„Dobry,	Zły	i	Brzydki”.	Bardzo	życiowy!	Oczywiście	traktuję	 
go	metaforycznie.

Dziękuję za rozmowę.

Źródła:
1.	Zdjęcie	–	archiwum	prywatne	Michała	Piotrowskiego
2.	Ankieta	przeprowadzona	z	Michałem	Piotrowskim	przez	Zu-
zannę	Brzeską	–	marzec	2016
3.	Ankieta	przeprowadzona	z	Michałem	Piotrowskim	przez	
Grażynę	Róziewicz	–	wrzesień	2016
4.	www.advisors.com.pl

Opracowanie	biogramu	i	ankiet:	Zuzanna	Brzeska	 
i	Grażyna	Róziewicz	 
Korekta,	źródła,	redakcja	i	opracowanie	graficzne	tekstu:	
Grażyna	Róziewicz	 
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwentka	XXI	LO	z	1994	roku.	Socjolog.	Zajmuje	się	nadzorem	
i	opracowywaniem	analiz	strategicznych	na	potrzeby	marketin-
gu	Europy	Środkowo	-	Wschodniej	oraz	Marketingu	Europejsk-
iego,	na	podstawie	różnorodnych	źródeł	danych.	Prowadzi	
sesje	kreatywne	poświęcone	poszukiwaniu	pomysłów	na	nowe	
produkty,	także	na	poziomie	międzynarodowym.	Ukończyła	
studia	socjologiczne	na	Uniwersytecie	Warszawskim.

WybrAne osiągnięciA zWoDoWe:

•	 1999	-2001	TNS	OBOP	-	realizacja	różnorodnych	projektów	
badawczych,	specjalizacja	w	realizacji	badań	z	wykorzys-
taniem	licencjonowanej	metodologii	Needscope,	mode-
rowanie	grup	fokusowych,	wywiadów	indywidualnych

•	 2001-2003	CASE	(Consumer	Attitudes	&	Social	Enquiry)	 
–	realizacja	projektów	badawczych	jakościowych	oraz	
ilościowych	dla	klientów	z	branż:	FMCG,	telekomunikacja,	
media,	farmaceutyki,	prowadziła	szkolenia	wewnętrzne	
z	zastosowaniem	technik	projekcyjnych	w	badaniach	
jakościowych,	współpracowała	przy	opracowywaniu	
strategii	reklamowych

•	 1999	–	2005	praca	po	stronie	agencji:	Esteem	Brand	Strat-
egies	(wrzesień	2003	-	sierpień	2005)	-	zajmowanie	się	koor-
dynacją	pracy	zespołu	badawczego,	realizacją	projektów	
badawczych	(jakościowych	i	ilościowych)	oraz	konsultin-
gowych	dla	klientów	z	branż	FMCG,	rozwijanie	doświad-
czenia	w	mediach,	agencjach	reklamowych,	administracji	
samorządowej	i	innych

•	 Od	września	2005	pracuje	roku	na	stanowisku	AVON	Cos-
metics	Polska	Market	Research	Manager-Marketing	Central	
&	Eastern	Europe.	Odpowiada	za	koordynację	różnorod-
nych	projektów	badawczych	realizowanych	przez	Avon	w	
regionie	Europy	Środkowej	i	Wschodniej.	

języKi obce:

Angielski	-	biegle	w	mowie	i	w	piśmie
Rosyjski	-	na	poziomie	podstawowym
Portugalski	-	na	poziomie	podstawowym

zAinteresoWAniA i UlUbione zAjęciA:

Muzyka	i	śpiew
Zgłębianie	natury	ludzi	i	społeczeństw

istotne DzieDziny życiA i AKcje:

Dobro	zwierząt	i	dzieci
Kultura	i	sztuka
Opieka	społeczna
Podniesienie	ekonomicznych	zdolności	jednostek
Polityka
Pomoc	w	czasie	katastrof	i	pomoc	humanitarna
Prawa	człowieka
Prawa	obywatelskie	i	akcje	socjalne
Redukcja	ubóstwa
Dostęp	do	wykształcenia	–	problem	wyrównywania	szans
Dostęp	do	ochrony	zdrowia
Środowisko

Źródła:
1.	https://www.youtube.com/watch?v=gPObcKjwva8&fea-
ture=youtu.be
2.	http://www.kongresbadaczy.pl/2014/index.php/9-pro-
gram/23-jak-wywolac-rewolucje-o-badaniu-ktore-naprawde-
cos-zmienia
3.	https://pl.linkedin.com/in/magdalena-wasowicz-bb71a399
4.	http://www.goldenline.pl/magda-wasowicz/
Opracowanie	biogramu:	Emilia	Skrzypczak	i	Grażyna	Róziewicz
Korekta,	redakcja	i	opracowanie	graficzne	tekstu:	
Grażyna	Róziewicz	
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016

Fot.	http://www.kongresbadaczy.pl

MAgdAleNA 
wĄSOwIcz  
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Absolwent	XXI	LO	1976	roku.	Polski	działacz	opozycji	w	okresie	
PRL-u.	Poligraf,	wydawca,	przedsiębiorca.	Twórca	jednej	 
z	największych	drukarni	w	Europie.	Studiował	filozofię	na	uczel-
niach	w	Lublinie	i	w	Warszawie.	Założył	wraz	z	przyjaciółmi:	
Mieczysławem	Prószyńskim	i	Grzegorzem	Lindenbergiem,	firmę	
KANT	IMM.	Drukarnia	Winkowski	jest	jednym	z	najnowocześnie-
jszych	zakładów	poligraficznych	w	środkowej	Europie.	Drukuje	
dla	ponad	300	tytułów	czasopism	i	katalogów.	Firma	Winkowski	
współpracuje	z	takimi	przedsiębiorstawami	zagranicznymi	jak:	
Le	Figaro,	Egmont	oraz	National	Geographic,	dla	którego	 
przygotowuje	cztery	wersje	językowe.	

WybrAne osiągnięciA W DziAłAlności Politycznej:

•	 Początek		lat	80	–tych	XX	wieku	–	aktywny		sprzeciw		
wobec	reżimu	politycznego	w	Polsce	poprzez	działanie	 
w	Niezależnym	Zrzeszeniu	Studentów

•	 Od	1981	-	po	wprowadzeniu	stanu	wojennego: 
-	praca	na	stanowisku	poligrafa	w	podziemnym	„Tygodniku	
Mazowsze” 
-	organizowanie	odbioru	przerzuconych	nielegalnie	 
z	Zachodu	maszyn	drukarskich 
-	organizowanie	materiałów	do	kolejnych	edycji	Podziem-
nego	„Tygodnika	Mazowsze” 
-	rozwijanie	pionu		wydawniczego	tego	pisma	–	razem	 
z	Piotrem	Niemczyckim

WybrAne osiągnięciA W DziAłAlności gosPoDArczej:

•	 1984	–	założenie	wraz	z	Tomaszem	Kuczborskim	Studio	Q,		
zajmującego	się	promowaniem	polskich	firm	poza	grani-
cami	kraju

•	 1989	–	1991	–	pełnienie	funkcji	Prezesa	stołecznej	firmy	
KANT	IMM

•	 1991	–	współtworzenie	Wydawnictwa	Prószyński	i	S-ka
•	 do	1998	–	pełnienie	funkcji	Wiceprezesa	Zarządu	Wy-

dawnictwa	Prószyński	i	S-ka
•	 1998	–	stworzenie	Drukarni	Winkowski	sp	.z.o.o.,	przez	

połączenie	Zakładów	Graficznych	w	Pile	z	Drukarnią	Su-
perkolor	w	Radzyminie

WybrAne oDznAczenie:

2011	-	odznaczenie	Krzyżem	Oficerskim	Orderu	Odrodzenia	
Polski,	Polonia	Restituta	przez	Prezydenta	RP	Bronisława	Ko-
morowskiego

Order	Odrodzenia	Polski,Polonia	Restituta	–	drugie	pod	
względem	precedencji	polskie	państwowe	odznaczenie	
cywilne	(po	Orderze	Orła	Białego),	nadawane	za	wybitne	
osiągnięcia	na	polu	oświaty,	nauki,	sportu,	kultury,	sztuki,	gosp-
odarki,	obronności	kraju,	działalności	społecznej,	służby	państ-
wowej	oraz	rozwijania	dobrych	stosunków	z	innymi	krajami.	

WybrAne nAgroDy:

„Gazela	Biznesu	2001”	dla	Winkowski	sp.z.o.o		w	corocznym	
rankingu		dziennika	„Puls	Biznesu”	dla	najdynamiczniej	rozwijają-
cych	się	firm

„Gazela	Biznesu	2002”	dla	Winkowski	sp.z.o.o		w	corocznym	
rankingu		dziennika	„Puls	Biznesu”	dla	najdynamiczniej	rozwijają-
cych	się	firm

2003	–	Winkowski	sp.z.o.o.	zdobywa	IX	miejsce	w	VII	edycji	
rankingu	„100	najcenniejszych	firm	prywatnych	według	wartości	
rynkowej	–	2002”	

2003	–	Winkowski	sp.z.o.o.	otrzymuje	nagrodę	„Lidera	Nowych	
Technologii	2003”

Fot.weekend.pb.pl

TADEuSz 
wInKOwSKI



WARSZAWA 2016

GALERIA VIPÓW KOŁŁĄTAJA156

2003	–	Winkowski	sp.z.o.o.zdobywa	„Złotą	Czcionkę	2003”		 
-	najbardziej	prestiżową	nagrodę	w	dziedzinie	poligrafii	
za	najlepszą	jakość	wydruku

2004	–	Winkowski	sp.z.o.o.zdobywa	statuetkę		
„Lider	sukcesu	2004”

2003,	2004,	2005		-	zdobywca	Nagród	„Złotego	Gryfu”	Polskiej	
Izby	Druku

2006,	2007,	2008	-		zdobywca	Nagrody	„Diamentowy	Gryf”	
Polskiej	Izby	Druku	za	Najlepszą	Jakość	Wydruku		

2005	–	Zdobycie	przez	Tadeusza	Winkowskiego	tytułu	„Przed-
siębiorca	Roku	2005”		w	Finale	Światowym		Międzynarodowego	
Konkursu	tzw.		Oscarów	Biznesu

2008	–	zajęcie	59	miejsca	na	liście	najbogatszych	Polaków	
tygodnika	„Wprost”

roDzinA:  

Siostra	Katarzyna	Winkowska-Nowak	-	doktor	matematyki,		
wykładowca	uniwersytecki,	adiunkt	w	Instytucie	SPIK	SWPS.	
Laureatka	Społecznego	Nobla	Międzynarodowej	Organizacji	
Ashoka	w	Dziedzinie	Edukacji		2014																																																																																																																																									

Brat	–	Piotr	Winkowski	-	Wicemistrz	Świata	i	Mistrz	Europy	 
w	Windsurfingu

Żona	Agata

Syn	Jan

Córka	Małgorzata

miejsce zAmieszKAniA:

Polska	-	mieszkanie	na	warszawskim	Mokotowie,	dom	na	Pojezi-
erzu	Brodnickim

nAjWięKszy AUtorytet:

John	Davison	Rockefeller

ostAtnio PrzeczytAnA KsiążKA:

“Podręcznik	radiokomunikacji	dla	pilotów”

nAjgorzej irytUją tADeUszA WinKoWsKiego:

Głupota	i	wieczne	niezadowolenie

nAjWięKszA WADA:

Nerwowość	(	sporadyczna)

nAjWięKszA zAletA:

Dobroduszność

WymArzone miejsce nA śWiecie:

Bezludna	wyspa.	Gdzieś	w	Polinezji?

UlUbionA męsKA zAbAWKA:

Helikopter

WybrAne PUbliKAcje o tADeUszU WinKoWsKim:

1	.„Winkowski	wśród	Przedsiębiorców	Roku	2005”	-	fragment
Źródło:	www.wydawca.com,	03.11.2005
„W	październiku	jury	konkursu	Przedsiębiorca	Roku,	organizowa-
nego	przez	firmę	doradczą	Ernst	&	Young,	wybrało	dziesiątkę	
najlepszych	polskich	biznesmenów.	Znalazł	się	wśród	nich	Tade-
usz	Winkowski,	prezes	i	współwłaściciel	firmy	Winkowski	Sp.	z	o.o.
Międzynarodowy	konkurs	Przedsiębiorca	Roku,	nazywany	 
w	Ameryce	Biznesowymi	Oscarami,	jest	organizowany	przez	Er-
nst	&	Young	od	1986	roku.	Bierze	w	nim	udział	ponad	40	krajów,	
z	których	każdy	zgłasza	indywidualnego	zwycięzcę.	Następnie	
Przedsiębiorcy	Roku	z	poszczególnych	państw	biorą	udział	
w	finale	światowym.	Wśród	kryteriów,	jakimi	kieruje	się	jury	wybi-
erające	najlepszych	biznesmenów,	są	m.in.:	przedsiębiorczość	
przy	tworzeniu	i	rozwijaniu	firmy,	strategia	działania,	 
innowacyjność,	wyniki	finansowe	przedsiębiorstwa	oraz	sukcesy	
w	skali	międzynarodowej.[…]
Wśród	tegorocznych	finalistów	polskiej	edycji	konkursu	 
znalazł	się	Tadeusz	Winkowski,	współzałożyciel,	obecny	prezes	 
i	współwłaściciel	firmy	Winkowski	Sp.	z	o.o.	Po	ogłoszeniu	na-
zwisk	finałowej	dziesiątki	„Gazeta	Wyborcza”,	jeden	z	partnerów	
medialnych	konkursu,	opublikowała	krótkie	rozmowy	ze	wszyst-
kimi	wyróżnionymi	biznesmenami.	W	wywiadzie	z	Tadeuszem	
Winkowskim,	o	znaczącym	tytule	„	Po	prostu	lubię	drukować”,	
podkreślono	80-krotny	wzrost	obrotów	firmy	w	ostatnim	roku	
w	porównaniu	z	pierwszym	rokiem	jej	działalności	oraz	fakt,	że	
Winkowski	Sp.	z	o.o.	należy	do	najnowocześniejszych	drukarń	
w	Europie.	Zauważono	również	rozwój	firmy	w	skali	międzynar-
odowej	–	już				dziś		eksport	stanowi	ponad	30%	jej	obrotów.	
Winkowski	Sp.	z	o.o.	posiada	cztery	biura	handlowe	w	różnych	
krajach	Europy,	zaś	w	Polsce	dysponuje	trzema	drukarniami,	za-
trudniając	ponad	1200	osób.	Na	żadnym	polu	nie	odstajemy	od	
firm	zachodnich	–	podkreślił	w	rozmowie	z	„Gazetą		Wyborczą”	
Tadeusz	Winkowski.	[…]” 
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2.	„Tadeusz	Winkowski	Przedsiębiorcą	Roku	2005”
„Założyciel	firmy	drukarskiej	Winkowski,	Tadeusz	Winkowski	
został	Przedsiębiorcą	Roku	2005	-	ogłosił	podczas	uroczystej	gali	
wręczenia	nagród	minister	skarbu	Andrzej	Mikosz.
Źródło:	http://www.press.pl/newsy/pokaz.php?id=4040
Tadeusz	Winkowski	jest	właścicielem	firmy	poligraficznej	
Winkowski	-	jednej	z	najnowocześniejszych	na	świecie	grupy	
drukarń	i	nadal	inwestuje	w	rozwój	swoich	spółek.	Najnowszym	
projektem	jest	drukarnia	i	centrum	inwestycyjne	w	Wyszkowie,	
k.	Warszawy.	Jest	to	już	trzecia,	obok	Piły	i	Radzymina,	drukarnia	
tej	firmy.
Firma	powstała	siedem	lat	temu.	Przełomowym	wydarzeniem	
było	wygranie	w	1999	roku	z	innymi	liczącymi	się	drukarniami	
Europy	przetargu	na	druk	pisma	“National	Geografic”.	Obecnie	
firma	osiąga	500	mln	zł	przychodu,	na	który	pracuje	ok.	2	tys.	
osób.	
Tadeusz	Winkowski	będzie	reprezentował	Polskę	podczas	
międzynarodowego	finału	konkursu	Światowego	Przedsiębiorcy	
Roku	w	Monte	Carlo,	który	odbędzie	się	w	przyszłym	roku.
W	tegorocznej,	trzeciej	edycji	konkursu,	organizowanego	przez	
firmę	audytorską	Ernst	&	Young,	startowało	57	przedsiębiorstw.	
Nagrody	zostały	przyznane	w	trzech	kategoriach:	nowy	biznes,	
usługi	oraz	produkcja.	Wręczono	także	Nagrodę	Specjalną	w	
kategorii	społeczna	odpowiedzialność	biznesu.	
W	kategorii	nowy	biznes	laureatem	został	Przemysław	Gacek,	
twórca	portalu	Pracuj.pl.	W	kategorii	usługi	zwyciężył	Tade-
usz	Winkowski,	a	w	kategorii	produkcja	-	Krzysztof	Grządziel,	
właściciel	firmy	DGS,	zajmującej	się	produkcją	zakrętek	do	
butelek.	
“Przedsiębiorca	roku”	to	jedyna	w	tej	skali	(ponad	9	tys.	kandy-
datów)	międzynarodowa	impreza,	promującą	najlepszych	w	
świecie	przedsiębiorców.	Konkurs	jest	organizowany	od	1986	
roku,	w	Polsce	od	2003	roku.”

„NIE	BYŁEM	ŁATWYM	DZIECKIEM”
Wywiad z tadeuszem Winkowskim – grudzień 2012 fragmenty
Autorzy: leszek Kostrzewski, Piotr miączyński
Źródło:	ttp://wyborcza.biz/biznes/1,148285,12968364,Tworca_najwiekszej_drukarni_w_

Europie__Nie_bylem_latwym.html?disableRedirects=true

„tadeusz Winkowski:	Dla	pieniędzy	roznosiłem	mleko	studen-
tom.	Mieliśmy	też	bardzo	zdolnego	kolegę,	który	potrafił	pod-
robić	za	pomocą	żyletki,	długopisu	i	cienkopisu	wszystko	-	od	
kartek	do	stołówki,	przez	bilety	autobusowe,	po	bilety	do	kina.	I	
jakoś	tak	żyliśmy	w	symbiozie.”[…]

leszek Kostrzewski, Piotr miączyński: Baliśmy się, że pan nie 
przyjdzie. 

Dlaczego?

Cierpi pan na relatywizm form czasowych. Kiedyś przyszedł pan 
na spotkanie punktualnie, tyle... że tydzień później. 

Zdarzało	się.	I	to	nieraz.	Było	też	tak,	że	umawiałem	się	o	tej	
samej	porze	z	czterema	różnymi	osobami,	w	czterech	różnych	
miejscach.	Teraz	jest	już	lepiej,	bo	pomagają	mi	wynalazki	 
Steve’a	Jobsa.	[…]

miał pan kiedyś przykrości z tego powodu?

Wielokrotnie...	(śmiech).	Ja	po	prostu	mam	inne	poczucie	czasu.	
Ostatnio	rozmawiałem	o	tym	z	moją	siostrą	-	matematyczką.	
I	doszliśmy	do	wniosku,	że	po	prostu	inaczej	widzimy	rzeczy-
wistość.	Bo	to	nie	jest	tak,	że	nie	przejmowałem	się	tym,	że	nie																																																
zdążyłem	na	spotkanie.	Przejmowałem	się.	

ale?                                                                                                                                                  
                                                                                                                   
Spróbuję	to	wytłumaczyć	tak	-	żyję	wielowątkowo	i	wątek	
główny	w	danym	momencie	wypiera	te	mniej	istotne.	Zresztą	
może	to	ułatwia	podejmowanie	pewnych	decyzji.	Ryzyka.	Na	
pewno	nie	nadaję	się	do	pracy	w	korporacji.

Z ilu podstawówek pana wyrzucili? ośmiu czy dziesięciu? 

Chyba	z	ośmiu.	

Za co? 

Jestem	dysortografem.	A	w	tamtych	czasach	nikomu	nie	
przyszło	do	głowy,	że	to	coś	innego	niż	nieuctwo.	Raz	wyle-
ciałem	za	politykę. 
 
W której klasie?
 
W	pierwszej.

?

Mój	dziadek	zginął	w	Katyniu.	Na	lekcji	nauczycielka	zapytała,	
gdzie	zginęli	nasi	krewni.	Powiedziałem	o	dziadku	i	wylądowa-
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łem	z	ojcem	w	gabinecie	pani	dyrektor.	Siedzimy.	Dyrektorka	
pyta,	gdzie	zginął	dziadek.	Ojciec:	“W	Katyniu”.	Zrobiła	się	jakaś	
wielka	sprawa.	I	szkoła	znalazła	rozwiązanie	-	ponoć	nie	był	to	
mój	rejon,	więc	zostałem	przeniesiony	do	innej	szkoły.

a kolejne? 

Miałem	już	odpowiednią	opinię	i	dalej	mnie	wyrzucali.	Choć	 
nie	ukrywajmy	-	nie	byłem	łatwym	dzieckiem.	

Potem wywalono pana z czterech liceów i czterech uczelni.
 
A	jak.	

Studiował pan filozofię. 

Przypadek.	Zdawałem	na	socjologię	na	Uniwersytet	Warszawski	
i	zabrakło	mi	punktów.	A	właśnie	otwarto	wydział	filozofii	na	Un-
iwersytecie	im.	Marii	Skłodowskiej	-	Curie	w	Lublinie.	Były	wolne	
miejsca.	Przyjęli	mnie.	

oczywiście wywalili pana z lublina. 

Oczywiście.

i wrócił pan do Warszawy na uniwersytet Warszawski...

Wcześniej	jeszcze	krótko	był	KUL,	a	potem	Akademia	Teologii	
Katolickiej.	Wtedy	już	zajmowałem	się	czym	innym.	Nauką	 
najmniej.	Mój	kolega	Piotrek	Niemczycki,	(dzisiejszy	prezes	Ago-
ry,	wydawcy	“Gazety	Wyborczej”)	zostawiał	mnie	u	siebie	
w	domu	bez	kluczy,	żebym	uczył	się	do	egzaminów.
 
Pomagało? 

Nie.	Prosiłem	sąsiadkę,	żeby	pilnowała	mieszkania,	i	szedłem	
w	swoją	stronę.	

Skończył pan te studia?

Nie.	Przyszedł	1989	rok	i	studia	już	nie	były	takie	ważne.	

Długo pan studiował? 

Jakieś	12	lat.	Ale	to	były	czasy,	kiedy	najlepiej	było	być	studen-
tem.	Istniały	wtedy	nakazy	pracy.	Jak	ktoś	kończył	uczelnię,	
dostawał	polecenie,	że	ma	jechać	np.	do	Suwałk	do	pracy.	
Pakował	się	więc	i	jechał.	Albo	szedł	do	wojska.	

a pan nie chciał iść. 

Nie	chciałem.	Student	mógł	też	być	w	mieście	o	dowolnej	
porze.	I	zawsze	mógł	się	jakoś	wytłumaczyć.	Że	zajęcia	mu	
odwołali	albo	że	na	piwo	poszedł.	Pracownik	przyłapany	przez	
milicję	poza	zakładem	pracy	w	godzinach	pracy	miał	już	prob-
lem.	
 

jak pan się w to wplątał? 

W	opozycję?	Zaczęło	się	od	wydawnictw	przemycanych	 
z	zagranicy.	Była	to	między	innymi	paryska	“Kultura”.	Wtedy	
te	“nieprawomyślne”	książki	wszyscy	sobie	pożyczali.	Znałem	
nawet	takie	środowiska,	gdzie	spacerowanie	po	Uniwersytecie	 
z	“Kulturą”	paryską	pod	pachą	było	bardzo	modne.

taki etos? 

Gdzie	tam	etos.	Lepiej	się	podrywało	na	to	dziewczyny.	

to była?                                                                                                                                              
                                                                                                                
Druga	połowa	lat	70.	

mieszkał pan?

W	akademiku	“na	waleta”,	razem	z	czterema	kolegami.	Dla	
pieniędzy	roznosiłem	mleko	studentom.	Mieliśmy	też	bardzo	
zdolnego	kolegę,	który	potrafił	podrobić	przy	pomocy	żyletki,	
długopisu	i	cienkopisu	wszystko	-	od	kartek	do	stołówki,	przez	
bilety	autobusowe,	po	bilety	do	kina.	I	jakoś	tak	żyliśmy	w	symbi-
ozie.	A	że	tego	mleka	zostawało	mnóstwo,	bo	studenci	go	jakoś	
pić	nie	chcieli,	to	dało	się	wyżyć.	Wykazywaliśmy	się	dużą	kreat-
ywnością.	Kolega	nie	lubił	zmywać.	Gotował	więc	w	garnku	po	
kolei	potrawy	od	najrzadszych	do	gęstszych,	żeby	zmyć	dopiero	
po	ostatniej.

Czyli? 

Ostatni	był	budyń	czekoladowy.	

na mleku. 

A	na	czym	innym?	[…]

W jednym z wywiadów powiedział pan: “tamten świat był 
łatwiejszy”. 

Bo	teoretycznie	był	czarno-biały.	Byliśmy	my	i	oni.	Moralnie	
byliśmy	super.	Tyle	że	w	praktyce	i	tamta	strona	zachowywała	
się	różnie.
Miałem	sąsiada	ubeka,	czyli	pracownika	ówczesnej	policji	
politycznej,	który	raz	zaczepił	mnie	przy	śmietniku,	gdy	stałem	
z	kubłem:	“Uważaj,	pytają	o	ciebie”.	Kompletnie	mnie	to	
zaskoczyło,	bo	wiedziałem,	czym	się	zajmuje.	Znałem	dobrze	
jego	dzieci.	Ile	on	musiał	walczyć	ze	sobą,	zanim	do	mnie	
podszedł!	To	było	dla	niego	wielkie	ryzyko.	A	jednak	to	zrobił,	
bo	był	moim	sąsiadem.	

Skąd się wzięło drukowanie? 

Pisać	nie	potrafiłem,	a	coś	trzeba	było	robić	(śmiech).	Byłem	
bardziej	organizatorem.	To	chyba	najlepsze	określenie.	W	tam-
tych	czasach	przecież	niczego	się	nie	kupowało,	tylko	wszystko	
się	“organizowało”.	
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Co tydzień nielegalnie wydawaliście “tygodnik mazowsze”. 
Kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy. 

W	najlepszym	czasie	80	tys.	W	podziemiu	działało	20	nielegal-
nych	drukarni.	W	tym	była	siła	drugiego	obiegu	-	ośrodki	były	
rozproszone	i	było	ich	bardzo	dużo.	

jak pan sobie radził z zarządzaniem czymś takim?
 
Nie	poradziłbym	sobie,	gdyby	nie	ogromna	rzesza	ludzi,	którzy	
nam	pomagali.	Pewien	profesor	-	wykładający	teraz	literaturę	
francuską	w	Stanach	-	przyszedł	raz	do	mnie	i	powiedział:	
“Wiesz,	bardzo	chcę	coś	zrobić,	ale	daj	mi	coś	takiego	do	robo-
ty,	za	co	można	dostać	najwyżej	półtorej	roku”.	

Więzienia?                                                                                                                                            
                                                                                                            
Oczywiście.	I	dodał:	“Rozmawiałem	z	żoną	i	na	tyle	możemy	 
się	zdecydować”.	

nie bał się pan milicji? 

Milicja	mogła	mnie	zatrzymać	codziennie.	Codziennie	prze-
woziłem	coś	nielegalnego.	Raz	zatrzymała	mnie	dzień	przed	
narodzinami	syna.	W	samochodzie	mieliśmy	blachy	“Tygodnika	
Mazowsze”.	Kiedy	zobaczyli	zaawansowaną	ciążę,	zupełnie	
odpuścili.	Kazali	mi	otworzyć	bagażnik,	ale	zaglądali	do	niego	
tak,	żeby	nic	nie	zobaczyć.	Jak	raz	jednego	z	moich	kolegów	
zatrzymali	z	maszyną	poligraficzną,	to	milicjant	się	rozpłakał.

Bo?                                                                                                                                                   
                                                                                                                     
Miał	takiego	pecha.	Dziś	takie	opowieści	są	niepopularne,	ale	
gdyby	wtedy	milicja	naprawdę	chciała	nas	łapać,	wyglądało-
by	to	zupełnie	inaczej.	Tym	zajmowały	się	służby,	a	zwykli	milic-
janci,	na	przykład	z	drogówki,	chcieli	po	prostu	spokojnie	żyć.	Za	
odpowiednią	gratyfikację	finansową	można	było	dogadać	się	
z	nimi	tak,	żeby	niczego	nie	szukali.	Płaciło	się	też	w	przypadku	
przekroczenia	szybkości.	Ja	byłem	niezły	w	takich	negocjac-
jach.	Najważniejsze	było,	żeby	nie	okazywać	wobec	nich	agres-
ji,	bo	wtedy	także	zaczynali	być	agresywni.	Jak	rozmawiało	się		
normalnie,	to	i	oni	byli	normalni.	Zostało	mi	to	do	dziś.	
Dowodzik	proszę.	Gdzie	się	panu	tak	spieszy,	panie	kierowco?	
To	ja	jechałem	tak	szybko?	Nie	miałem	pojęcia.	Przepraszam.	
Oczywiście	teraz	łapówek	nie	daję.	Ale	negocjuję	z	nimi	cały	
czas.

Skutecznie? 

Mam	zero	punktów.

Pana kolega Grzegorz lindenberg powiedział: “nie postaw-
iłbym grosza, że Winkowski zostanie kiedyś biznesmenem. nie 
z jego charakterem”.

I	ma	rację.	Nie	jestem	biznesmenem.	Co	najwyżej	przedsiębi-
orcą.	Interesują	mnie	nowe	rzeczy,	nowe	aktywności,	działanie.	
Ale	nie	pieniądze.	Gdyby	mnie	interesowały,	być	może	nie	

zrobiłbym	wielu	rzeczy,	które	zrobiłem,	i	teraz	zastanawiałbym	
się,	ile	interesów	życia	straciłem.	

Dobraliście się we trzech: larry Grzegorz lindenberg, z zawodu 
socjolog, Bimon mieczysław Prószyński, astrofizyk pracujący w 
latach 80. z aleksandrem Wolszczanem, i alik (czyli pan). jak w 
“Ziemi obiecanej”. 

Przede	wszystkim,	proszę,	wykreślcie	tego	Mieczysława.	Bimon	
nie	cierpi,	jak	ktoś	się	do	niego	tak	zwraca!

jeszcze za komuny ściągaliście komputery do kraju.

Z	czegoś	żyć	trzeba	było.	Nie	byliśmy	przecież	etatowymi	opozy-
cjonistami.	Dostawaliśmy	zwrot	kosztów	i	tyle.	

to był rok? 

1986,	może	88. 
 
a jakie to były komputery?

Pecety.	Ściągaliśmy	je	z	Singapuru	i	Hongkongu.

Proste.

Tylko	się	tak	wydaje.	Przede	wszystkim	problem	był	z	pieniędzmi.	
Od	polskich	firm	dostawało	się	złotówki,	te	złotówki	trzeba	było	
wymienić	na	dolary	na	czarnym	rynku.	I	jeszcze	zdobyć	kwit,	że	
dolary	są	z	legalnego	źródła.	Potem	trzeba	było	części	oclić.	
Podatku	nie	było,	bo	formalnie	były	darowizną.	Komputer	też	ze	
względu	na	podatki	sprzedawał	ktoś	z	rodziny.	Matka,	babcia,	
wujek	itd.	

ile kosztował jeden komputer?
 
Około	tysiąca	dolarów.

a ile się na nim zarabiało?
 
Uuuu.	Dzisiaj	takich	narzutów	już	nie	ma.	Jakieś	300	proc?	Cho-
ciaż	nie	-	300	proc.	to	byłby	kiepski	interes.	A	za	tysiąc	dolarów	
można	było	żyć	do	emerytury.	Średnia	pensja	to	było	wtedy	7	
dol.	miesięcznie.

Co robiliście z pieniędzmi?

Kupowaliśmy	kolejne	komputery.

Powiedział pan kiedyś, że gdybyście poszli w tę stronę, bylibyś-
cie dzisiaj jedną z największych firm it w Polsce.

Tak	by	pewnie	było.	Jednak	w	pewnym	momencie	nasz	sin-
gapurski	partner	zobaczył,	że	potencjalnie	lepsze	interesy	może	
robić	w	Rosji.	Mogliśmy	bez	problemu	znaleźć	innego,	ale	dla	
nas	podstawową	rzeczą	był	wtedy	“Tygodnik	Mazowsze”.	Kom-
putery	były	po	to,	żeby	jakoś	żyć	i	co	tu	ukrywać,	dla	zabawy.



WARSZAWA 2016

GALERIA VIPÓW KOŁŁĄTAJA160

Co jeszcze robiliście w tamtym czasie?

Handlowaliśmy.	Wszystkim.	Larry	miał	taką	ambicję.	Daliśmy	
ogłoszenie	w	“Financial	Timesie”,	że	załatwiamy	różne	rzeczy	
w	Polsce	i	było	nawet	jakieś	zainteresowanie.	Jakiś	Grek	chciał	
kupić	kuter	rybacki	i	nawet	szukaliśmy	mu	tego	kutra,	ale	nam	
nie	wyszło.	Larry	chciał	sprzedawać	rękawice	robocze,	bo	ktoś	
w	Pabianicach	miał	ich	za	dużo.	Problemem	był	tylko	brak	
telefonu.	Komunikować	się	z	ludźmi	za	pomocą	teleksu	to	był	
problem.	Dlatego	byłem	jednym	z	pierwszych	użytkowników	
telefonu	komórkowego	w	Polsce. 
 
miał pan taką cegłówkę?

Jeszcze	wcześniej.	Chodziłem	z	takim	telefonem	walizką.
 
W końcu wzięliście się do wydawnictwa. Pierwszy duży interes to 
był “tytus”. 

Dowiedzieliśmy	się,	że	prawa	autorskie	do	komiksów	o	Tytusie,	
Romku	i	A’Tomku	ma	sam	autor	Papcio	Chmiel.	Postanow-
iliśmy	wydać	odnowiony	komiks	1	czerwca	1989	roku,	czyli	
w	Dzień	Dziecka.	Udało	nam	się	znaleźć	drukarnię,	załatwić	
papier,	co	nie	było	wcale	takie	łatwe,	bo	na	papier	monopol	
miało	państwo.	Wtedy	po	raz	pierwszy	byłem	na	ulicy	Mysiej	w	
siedzibie	cenzury.	Od	nich	dostaliśmy	zgodę	na	druk.	Pojechal-
iśmy	do	drukarni	podpisaliśmy	umowę	na	100	tys.	egzemplarzy,	
dostarczyliśmy	papier	i	można	było	zacząć	działać.

jak dotarliście do Papcia Chmiela? 

Znaleźliśmy	go	w	książce	telefonicznej.	Zadzwoniliśmy,	pow-
iedzieliśmy,	o	co	chodzi.	Był	bardzo	otwarty	-	można	było	w	nim	
wyczuć	spory	zmysł	biznesowy.	Potem	pojawiło	się	czasopismo	
dla	kobiet.	Za	wszystkie	nasze	pieniądze	wydrukowaliśmy	150	
tys.	egzemplarzy	nowego	tytułu	“Poradnik	Domowy”.	Pamiętam	
działy	-	przepisy,	poradnictwo,	kwiaty	w	domu,	krzyżówka.

Z nagrodą? 

Oczywiście.	Sam	kiedyś	woziłem	telewizor	do	osoby,	która	
wygrała	go	w	krzyżówce.	

Czyli udało się. 

Pierwszy	numer	sprzedał	się	cały.	Gdyby	się	nie	udało,	firma	by	
padła.”

Źródła:
1.https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Winkowski
2.	http://www.pila.pl/tadeusz-winkowski.html
3.	http://www.quadgraphics.pl/tresc/Onas/Historia
4.	pl.wikipedia.org/wiki/Gazele_Biznesu																																																																																																																																	
5.http://www.press.pl/newsy/pokaz.php?id=4040
6.	www.wydawca.com,	03.11.2005
7.	http://kariera.pb.pl/2039519,70155,alik-drukarz)
8.	http://wyborcza.biz/biznes/1,148285,12968364,Tworca_na-
jwiekszej_drukarni_w_Europie__Nie_bylem_latwym.html?disable-
Redirects=true
9.	Leszek	Kostrzewski,	Piotr	Miączyński,	„Łowcy	milionów.	Deka-
log	przedsiębiorcy”

Opracowanie	biogramu	i	ankiety:	Aleksandra	Wielgolewska	 
Wybór	fragmentów	wywiadu,	korekta,	redakcja	 
i	opracowanie	graficzne	tekstu:	Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO	z	2003	roku.	Szablista.	Brązowy	Medalista	
Mistrzostw	Świata.	Mistrz	Europy	i	Polski.	Wielokrotny		Wicemistrz	
Europy	i	Polski.	Ukończył	Wydział	Farmaceutyczny	Warszawskie-
go	Uniwersytetu	Medycznego.	Starszy	szeregowy	 
Wojska	Polskiego.

WybrAne osiągnięciA sPortoWe:

mistrzostwa świata

2013	-	4	Miejsce	na	Mistrzostwach	Świata	 
w	Turnieju	Drużynowym

2009	-	Brązowy	Medal	na	Mistrzostwach	Świata 
w	Turnieju	Drużynowym

2007	-	7	Miejsce	na	Mistrzostwach	Świata	 
w	Turnieju	Drużynowym

2006	-	5	Miejsce	na	Mistrzostwach	Świata	 
w	Turnieju	Drużynowym

2006	-	6	Miejsce	na	Mistrzostwach	Świata		 
w	Turnieju	Indywidualnym	

Mistrzostwa świata

2013	-	Brązowy	Medal	na	Mistrzostwach	Europy	 
w	Turnieju	Indywidualnym

2007	-	Wicemistrzostwo	na	Mistrzostwach	Europy	 
w	Turnieju	Drużynowym	

2006	-	Wicemistrzostwo	na	Mistrzostwach	Europy	 
w	Turnieju	Drużynowym
 
2005	-	Złoty	Medal	w	Mistrzostwach	Europy	
w	Turnieju	Drużynowym

2004	-	Wicemistrzostwo	na	Mistrzostwach	Europy	w	Turnieju	
Drużynowym

MiSTRZoSTWA PoLSKi

2014	-	Srebrny	Medal	na	Mistrzostwach	Polski	w	Turnieju	
Drużynowym

2009	-	Brązowy	Medal		na	Mistrzostwach	Polski		w	Turnieju	Indy-
widualnym

2007	-	Brązowy	Medal	na	Mistrzostwach	Polski	w	Turnieju	Indy-
widualnym
 
2005	-	Mistrzostwo	Polski	w	Turnieju	Indywidualnym

2004	-	Brązowy	Medal	Mistrzostw	Polski	w	Turnieju	Drużynowym

2003	-	Trzecie	Miejsce	w	Mistrzostwach	Polski	w	Turnieju	Indywid-
ualnym
 

Fot.	wikipedia

KRzySzTOf  
MIKOŁAJczAK
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Wybrana publikacja na temat osiągnięć  
Krzysztofa mikołajczaka: „szermierka: Krzysztof mikołajczak  
ze srebrnym medalem me!”
Raffi:	PAP/sport.onet.pl		-		7	lipca	2007

Źródło:	http://legionisci.com/news/22727_Szermierka_Krzysztof_Mikolajczak_ze_sre-

brnym_medalem_ME.html

„Szpadzista	CWKS	Legia	Warszawa	Krzysztof	Mikołajczak	zdobył	
wraz	z	drużyną	polskich	szpadzistów	srebrny	medal	podczas	
szermierczych	mistrzostw	Europy	odbywających	się	w	Gandaw-
ie.	Jest	to	jedyny	medal	zdobyty	przez	polską	reprezentację	na	
tych	mistrzostwach.
W	finale	Polacy	ulegli	Węgrom	33:45.	Mikołajczak	jako	jedyny	
z	Polaków	zdołał	wygrać	jeden	ze	swoich	pojedynków	[…]																																				
Brązowy	krążek	przypadł	Francuzom,	którzy	wygrali	w	meczu	 
o	3.	miejsce	z	Włochami	45:27.
Polacy,	walczący	w	składzie:	Tomasz	Motyka,	Robert	Andrze-
juk	(obaj	AZS	AWF	Wrocław),	Radosław	Zawrotniak	(AZS	AWF	
Kraków)	i	Krzysztof	Mikołajczak	(Legia	Warszawa),	w	1/8	finału	
pokonali	Holendrów	45:41,	a	w	ćwierćfinale	wygrali	z	Białorusi-
nami	38:32.	W	półfinale	wypunktowali	Francuzów	45:34.
Polacy	powtórzyli	sukces	sprzed	roku	z	Izmiru,	gdzie	również	
w	finale	ulegli	“Madziarom”.	W	dorobku	naszych	szpadzistów	
w	rywalizacji	drużynowej	na	ME	jest	jeszcze	złoty	medal	i	dwa	
srebrne.
Szpadziści	w	pewnym	sensie	uratowali	honor	polskiej	szermierki,	
zdobywając	w	ostatnim	dniu	zawodów	jedyny	medal.	 
W	innym	przypadku	byłyby	to	pierwsze	od	1995	roku	ME,	
z	których	“Biało-czerwoni”	wróciliby	nie	stając	na	podium.	
Łącznie	w	historii	tej	imprezy	mają	w	dorobku	61	medali.”

Źródła:
1.wikipedia
2.	http://legionisci.com/news/22727_Szermierka_Krzysztof_Miko-
lajczak_ze_srebrnym_medalem_ME.html

Opracowanie	biogramu:	Piotr	Żebrowski
Wybór	publikacji,	korekta,	redakcja	i	opracowanie	graficzne	
tekstu:	Grażyna	Róziewicz		
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO		z	1994	roku.	Akademicki	Mistrz	Polski	
w	Szachach.	Doktor	filologii	polskiej	-	specjalność	językoznawst-
wo.		Informatyk.		Ukończył	Wydział	Informatyki	i	studia	dokto-
ranckie	na	Wydziale	Polonistyki	Uniwersytetu	Warszawskiego	
oraz	podyplomowe	studia	trenerskie	na	Akademii	Wychowania	 
Fizycznego.	Trener	szachowy	juniorów.

WybrAne osiągnięciA sPortoWe:

1991	-	jako	uczeń	pierwszej	klasy	XXI	LO		wystąpił	w	symultanie	
z	Garrym	Kasparowem	-	szachowym	mistrzem	świata	w	latach	
1985-94	

1999	-	Akademicki	Mistrz	Polski	w	Szachach

2000	-	Akademicki	Mistrz	Polski	w	Szachach

2000	-	III	Miejsce		w	Akademickich	Mistrzostwach	Polski	Open	
Warszawa	2000

WybrAne PUbliKAcje:   

„Metody	automatycznej	analizy	korpusu	tekstów	polskich:	
pozyskiwanie,	wzbogacanie	i	przetwarzanie	informacji	ling-
wistycznych.	Praca	doktorska”,	Wydział	Polonistyki,	Uniwersytet		
Warszawski,	Warszawa	2003				
                                                                                                                       
„Poeta”	–	automat	do	pisania	wierszy	za	pomocą	programu	
Perl.	Losowo	dobiera	słowa	i	frazy	zgodnie	z	obowiązującymi	 
w	języku	ragułami	gramatycznymi	i	składniowymi,	2003

języKi obce: 

Angielski
Rosyjski

zAinteresoWAniA i UlUbione zAjęciA:

“Mam	to	szczęście,	że	dwa	moje	zainteresowania:	informatyka	
i	szachy	są	jednocześnie	źródłem	dochodów,	więc	trudno	mi	
oddzielić	hobby	od	pracy.”

UlUbiony AUtor: 

„Spośród	setek	autorów,	których	z	przyjemnością	czytałem,	
trudno	byłoby	mi	wymienić	pięciu	czy	dziesięciu	najbardziej	
ulubionych	albo	najważniejszych.	Jeśli	musiałbym	wymienić	
jednego,	byłby	to	Stanisław	Lem.”

czAsy nAUKi W XXi lo:

Najważniejsi nauczyciele:

“Miałem	szczęście	do	wyjątkowo	barwnych	nauczycieli.	 
Nie	mogę	pominąć	naszej	wychowawczyni,	fizyczki,	prof.	Da-
nuty	Czechowicz,	ani	nauczycielki	biologii	prof.	Elżbiety	Matulki.	
Oczywiście,	jak	to	w	mat-fizie,	najważniejsi	byli	nauczyciele	
przedmiotów	humanistycznych:	prof.	Grażyna	Róziewicz	 
i	prof.	Jerzy	Bracisiewicz.Dobry	poziom	znajomości	rosyjskiego	
zawdzięczam		po	części	dyskusjom	w	Kołłątaju	z	rusycystką	-	
panią	prof.	Janiną	Kossowską,	które	często	przeciągały	się	na	
całą	lekcję.”	

najbardziej cenieni i lubiani koledzy z klasy licealnej: 

“Przez	całe	liceum	toczyliśmy	długie	dyskusje	z	Michałem	 
Worotyńskim	i	Karolem	Kuhlem.” 

najważniejsze  wspomnienie  z czasów nauki w XXi lo:

“Najbardziej	w	pamięci	zapadły	mi	pierwsze	dni	nauki,	potem	
wszystko	się	jakoś	samo	potoczyło.”

Fot.	http://www.rewal.caissa.com.pl/2010/opena.php?nr=8

MIchAŁ RuDOLf



WARSZAWA 2016

GALERIA VIPÓW KOŁŁĄTAJA166

Źródła:
1.	http://www.rewal.caissa.com.pl/2010/opena.php?nr=8
2.	katalogbazszachowych.pl/zawodnik.php?id=103750
3.	http://culture.pl/pl/tag/michal-rudolfhttp://culture.pl/pl/ar-
tykul/literatura-w-czasach-html-u
4.	Ankieta	przeprowadzona	z	Michałem	Rudolfem		przez	Julię	
Dąbrowską	–	marzec	2016

Opracowanie	biogramu	i	ankiety:	Julia	Dąbrowska
Wybór	zdjęcia,	źródła,	korekta,	redakcja	
i	opracowanie	graficzne	tekstu:	Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016
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Absolwent	XXI	LO	z	1987	roku.	Sensei	–	3	dan.	Prezes	Mazowieck-
iego	Klubu	Karate	Kyokushin.	Organizator	XXXVII	Mistrzostw	Polski	
Karate	Kyokushin.	Zafascynowany	ideologią	i	praktyką	kyokush-
in	karate,	stara	się	tak	jak	jego	twórca	Mautatsu	Oyama,	zdoby-
wać	wiedzę	z	obszaru	innych	sztuk	i	sportów	walki.	Równolegle	 
z	treningami	karate	kyokushin	poznaje	boks	pod	okiem	Sylwe-
stra	Kaczyńskiego,	kick-boxing	-	Jacka	Urbańczyka,	ju-jitsu	-	
Mirosława	Oknińskiego	oraz	shihan	-	Lothara	Siebera	z	Niemiec,	
style	koreańskie	Wonhwa-do	u	Joe	Cubo		i	Hwarang-do	 
u	Klausa	Waksmana.	Magister	inżynier	elektryk.	Ukończył	
Wydział	Elektryczny	na	Politechnice	Warszawskiej.W	2006	roku	
ukończył	trenerskie	studia	podyplomowe	w	Pruszkowie,	zdając	
egzamin		z	wynikiem	bardzo	dobrym.	Obronił		pracę	pod	
tytułem:	„Trening	z	dużymi	obciążeniami	w	mikrocyklu	i	jego	
zastosowanie	w	praktyce	szkoleniowej	karate	kyokushin”.

WybrAne osiągnięciA sPortoWe:

1985	-		I	Miejsce	w	Warszawskim	Turnieju	Karate

1988	-		II	Miejsce	w	Warszawskim	Turnieju	Karate

1989	–	VI	Miejsce	w	Mistrzostwach	Polski	w	Dębicy

1994	–	I	Miejsce	w	Mistrzostwach	Polski	Północno-Wschodniej

1997	–	IV	Miejsce	w	Pucharze	Polski	Gdynia

DziAłAlność eDUKAcyjnA:

•	 Nauczanie	karate	w	Szkole	Sztuki	Walki	„Neko”,	którą	
założył	z	Pawłem	Juszczykiem

•	 Założenie	Klubu	Karate	Kyokushin	wraz	z	Pawłem	Juszczyk-
iem

•	 Założenie	Warszawskiego	Klubu	Sportowo-Rekreacyjnego	
„Zdrowie”

•	 Nauczanie	karate	w	Piasecznie,	na	Ursynowie	i	na	Ochocie			
w	grupach	dla	dzieci,	młodzieży,	dorosłych,	początkują-
cych,		zaawansowanych	i	zwodników

•	 Koordynowanie	szkoleń	w	sekcjach	prowadzonych	przez	
instruktorów	będących	jego	wychowankami 

WybrAne osiągnięciA eDUKAcyjne: 

•	 Szkoleni	przez	niego	zawodnicy	zdobywają	medale	na	Mis-
trzostwach	Polski,	Okręgu	i	w	turniejach	lokalnych:	Paweł	
Orysiak,	Michał	Latko,	Marek	Sawicki,	Marianna	Nurkiewicz,	
Błażej	Firkowski,	Agata	Borkowska	 

DziAłAlność orgAnizAcyjnA:

•	 Organizowanie	turniejów	Europejska
•	 Gala	Mistrzów,	Puchar	Polski	i	Budo	Gala
•	 Organizowanie	i	prowadzenie	obozów	karate	dla	dzieci,	

młodzieży	i	dorosłych
•	 Organizowanie	i	prowadzenie	kolonii	sportowych
•	 Organizowanie		zawodów	klubowych																																																																																																																																								

                                                       
DziAłAlność sPołecznA:

Od	roku	2000	–	Prezes	Mazowieckiego	Klubu	Kyokushin

Źródła:
1.	http://www.superkarate.pl/old/instr_tomala.html
2.	WWW.superkarate.pl
3.	http://superkarate.pl/index.php?akcja=zawodnicy_filmy
Opracowanie	biogramu:	Wiktoria	Podolecka	 
i	Grażyna	Róziewicz
Korekta,	redakcja	i	opracowanie	graficzne	tekstu:	
Grażyna	Róziewicz
Zadania	wykonane	w	ramach	autorskiego	projektu	 
Grażyny	Róziewicz	GALERIA	VIP-ów	KOŁŁĄTAJA	2016

http://www.superkarate.pl/old/instr_tomala.html

RAfAŁ TOMALA
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Absolwent	XXI	LO	z	1977	roku.	Wicemistrz	Świata	i	Mistrz	Europy	
w	Windsurfingu.	Wiceprezes	Polskiego	Związku	Żeglarskiego	ds.	
Sportu.	Prezydent	Narodowego	Stowarzyszenia	Klasy	Optymist.	
Członek	Zarządu	i	Dyrektor	Marketingu	Imc	S.A.	Winkowski	
Group.	Ukończył	Wydział	Budownictwa	na		Politechnice	
Warszawskiej.

WybrAne osiągnieciA sPortoWe:

1994	-	Mistrz	Europy	w	Windsurfingu
1996	-	Wicemistrz	Świata	w	Windsurfingu

WybrAne osiągnięciA W DziAłAlności sPołecznej:

•	 2005	–	2009	–	Wiceprezes	Polskiego	Związku	Żeglarskiego	
ds.	Sportu

•	 Prezydent	Narodowego	Stowarzyszenia	Klasy	Optymist

WybrAne osiągnięcie zAWoDoWe:

•	 Członek	Zarządu	i	Dyrektor	Marketingu	Imc	S.A.	 
Winkowski	Group

roDzinA: 

Brat	Tadeusz		Winkowski	-	wydawca,	drukarz.	Laureat	
Międzynarodowego	Konkursu	Przedsiębiorca	Roku	2005

Siostra	Katarzyna	Winkowska-Nowak	-	doktor	matematyki,	
wykładowca	uniwersytecki,	adiunkt	w	Instytucie	SPIK	SWPS.	
Laureatka	Społecznego	Nobla	Międzynarodowej	Organizacji	
Ashoka	w	Dziedzinie	Edukacji		2014

Syn	-		Jakub	Winkowski	-		operator	filmowy.	Mistrz	Polski	w	klasie	
Optimist

Córka	-	Karolina	Winkowska	-		dwukrotna	Mistrzyni	Świata	w	
Kitesurfingu	2012	i	2014.	Zdobywczyni		m.in.	4	Brązowych	Medali	
Mistrzostw	Świata	oraz	5	Złotych	Medali	Mistrzostw	Polski

UlUbione zAjęciA:

Żeglarstwo
Windsurfing
Kitesurfing
Narty
Snowboard

języKi obce:

Angielski
Rosyjski

czAsy nAUKi W XXi lo:
Najważniejszy  nauczyciel z czasów nauki w XXi Lo: 

Barbara	Czapla	-	wychowawczyni	i	nauczycielka	fizyki.	Cicha.	
Spokojna.	Wspaniały		fachowiec.

Najbardziej ceniony i lubiany kolega z klasy licealnej: 

Piotr	Sobociński,	później	–	nominowany	do	Oscara	operator	
filmowy.		Kolega	z	ławki.	Dusza	towarzystwa.

Najważniejsze wydarzenia z czasów nauki w XXi Lo:

Występy	klasowego	zespołu	muzycznego	MAKUMAIMA
Turnieje	siatkówki.Turnieje	pływackie.

Fot.www.sieplywa.pl

PIOTR wInKOwSKI
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„ZAWSZE	POCIĄGAŁY	MNIE	WYZWANIA”
Wywiad z Piotrem Winkowskim – grudzień 2007 fragmenty   
Źródło:	www.sieplywa.pl

„W grudniowym numerze “Żagli” i w cyklu żeglarskie rodziny, 
znajdziemy wywiad z Piotrem Winkowskim, Prezydentem nSKo, 
a także mistrzem europy i Wicemistrzem Świata w windsurfingu. 
Piotrek opowiada o pasji żeglarskiej całej swojej rodziny i o tym, 
że także jego dzieci kochają ten sport i lubią wygrywać. oto 
fragment wywiadu. 
Żagle: Piotrze, twoją rodzinę niewątpliwie można nazwać 
żeglarską. 

Piotr Winkowski:	Tak.	Pasja	żeglarska	zaczęła	się	od	moich	
rodziców,	którzy	żeglowali	dla	przyjemności.	Urodziłem	się	w	
Szczecinie,	w	przesiedlonej	rodzinie	i	właśnie	bliskość	morza	
spowodowała,	że	rodzice	żeglowali.	Pasję	żeglarstwa	przekazali	
nam	–	mnie,	mojemu	bratu	i	siostrze.	Wszyscy	żeglujemy,	choć	
na	różnych	jachtach,	łódkach,	na	deskach	windsurfingowych,	
a	ostatnio	nawet	na	kite’ach.	Zacząłem	żeglować	w	liceum.	 
To	brat	wciągnął	mnie	do	klubu	w	Warszawie	-	„Spójni	Warsza-
wa”.	Żeglowałem	na	różnych	łódkach,	niestety	nie	na	Opti-
miście,	bo	byłem	już	na	niego	za	duży.	Miałem	wtedy	16	lat.	
Pływałem	za	to	na	OK.	Dinghy,	na	Hornecie,	na	Finnie.	Pod	
koniec	lat	70.,	zacząłem	pływać	na	desce	z	żaglem.	

Właśnie, jak to się stało, że zainteresowałeś się windsurfingiem? 

Zawsze	pociągały	mnie	wyzwania,	a	w	Polsce	w	połowie	lat	
70.	moda	na	windsurfing	dopiero	się	zaczynała.	Oprócz	tego	
podobała	mi	się	łatwość	nauki,	szybkość	pływania.	W	tamtych	
czasach	nie	trzeba	było	mieć	specjalnych,	ciężkich	strojów.	
Żeglowanie	było	dzięki	temu	dużo	prostsze,	a	zarazem	przyjem-
niejsze.	Pod	koniec	lat	70,	kiedy	zacząłem	startować	 
w	wyścigach,	nie	było	jeszcze	szkół	windsurfingowych.	Te	starty	
w	regatach	były	jedyną	możliwością	nauki.	Właśnie	pływając	
na	desce,	na	Zalewie	Zegrzyńskim,	poznałem	swoją	przyszłą	
żonę.	Ona	pływała	z	koleżanką	kajakiem.	Pożyczyłem	im	swoją	
deskę	w	zamian	za	kanapki.	I	tak	to	się	zaczęło.

rodzinną tradycję żeglarską kontynuują twoje dzieci, zresztą  
z dużym powodzeniem. 

We	współczesnym	świecie	to	naturalne,	że	oprócz	edukacji	
w	szkole	ważny	jest	również	kontakt	ze	sportem:	nauka	jazdy	 
na	nartach	czy	żeglarstwo.	Równolegle	z	rozpoczęciem	nauki	
moje	dzieci	zaczęły	żeglować.	Szybko	pojawiły	się	sukcesy	spor-
towe.	Mój	syn,	Kuba,	zdobył	na	Optimiście	Mistrzostwo	Polski.	
Córka	Karolina	startowała	w	Olimpiadzie	Młodzieży.	W	pewnym	
momencie	zamieniła	Optimista	na	Kite’a.	W	ciągu	trzech	lat	
osiągnęła	bardzo	dużo,	w	tym	sukcesy	międzynarodowe.	Syn	
podobnie	-	po	Optimiście	przesiadł	się	na	deskę.	Jego	pasją	
stał	się	freestyle.„
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