
Dzień dobry, 

Temat :"Pozostaną w naszej pamięci." 

  

Najbliższe dni to czas zadumy .Pomyślmy o twórcach kultury, których już z nami nie ma, a których 
talent dał nam tak wiele wzruszeń  

i radości. Oni odeszli w tym roku: 

  

Krzysztof Penderecki - zmarł 29.03.2020 - "Nasz Mozart" - mówiliśmy o twórcy "Polskiego Requiem". 
Światową sławę przyniósł kompozytorowi  

                              przepiękny "Tren", poświęcony ofiarom ataku atomowego na Hiroszimę. 

  

Emil Karewicz - zmarł 18.03.2020 - znakomity aktor, człowiek dowcipny i pełen dystansu do samego 
siebie. Miłośnicy kina pamiętają go 

                           z ról Brunnera w serialu "Stawka większa niż życie" i gestapowca w "Jak rozpętałem 
drugą wojnę światową", który  

                           nie radzi sobie z wymówieniem nazwiska Brzęczyszczykiewicz. 

  

Andrzej Strzelecki - zmarł 17.07.2020 - był człowiekiem skromnym i wielkiego serca. -"Na ekranie 
sztuką jest, żeby pokazać prawdę  

                                  o ludziach" - podkreślał. 

  

Jerzy Gruza - zmarł 16.02.2020 - miał błyskotliwe poczucie humoru, o czym wiedzą fani jego seriali " 
Wojna domowa", "Czterdziestolatek". 

                       Jako scenarzysta i reżyser wkładał w swoją pracę całe serce. Kochał ludzi, a anegdoty 
zasłyszane podczas rozmów z nimi 

                        zamieszczał w swoich książkach. 

  

Romuald Lipko - zmarł 06.02.2020 - współzałożyciel, klawiszowiec i główny kompozytor Budki Suflera 
był mistrzem w dziedzinie 



                             tworzenia ponadczasowych przebojów. Wielu z nas zna na pamięć jego utwory: 
"Jolka, Jolka pamiętasz," 

                             "Takie tango" czy "Bal wszystkich Świętych. 

  

     

Paweł Królikowski - zmarł 27.02.2020 - miał  sobie ogromne ciepło i zrozumienie dla ludzkiej natury. 
Był bystrym obserwatorem 

                                i  świetnym aktorem. Zapamiętamy go m.in. jako Kusego w serialu "Ranczo" i 
dowcipnego jurora w programie 

                                 "Twoja Twarz Brzmi Znajomo." 

  

Ewa Demarczyk - zmarła 14.08.2020 - każdą piosenkę zamieniała w dzieło sztuki. Przyjaciele nazywali 
ją Czarnym Aniołem. 

  

Dariusz Gnatowski - zmarł 20.10.2020 - jako poczciwy Boczek stał się ulubieńcem widzów sitcomu 
"Świat według Kiepskich". 

                                   -Był wspaniałym, ciepłym człowiekiem. 

  

Wojciech Pszoniak - zmarł 19.10.2020 - jego genialne kreacje aktorskie podziwiano na całym świecie. 
Kochał życie, teatr i Polskę. 

                                      

 


