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Jesień życia opromienia im złotym blaskiem
miłość. Są razem od 52 lat! Takie związki
zdarzają się nieczęsto, szczególnie w świecie
showbiznesu. Przypomnijmy, pianista i
kompozytor jest autorem do dziś śpiewanych
piosenek, jak: „Być kobietą”, „Gdzie ci mężczyźni” czy „Żeby Polska była Polską”. Aktorka
zagrała niezapomniane role m.in. w takich
filmach, jak: „Lalka”, „Noce i dnie” czy „Trędowata”. Poznali się na studiach. Niedługo
zwlekali ze ślubem. „Zdecydowaliśmy, że
będziemy razem do końca życia, mając 21 lat”
– powiedziała pani Elżbieta w wywiadzie dla
magazynu „VIVA”! Do ślubu udali się…
zatłoczonym tramwajem, bo na postoju
taksówek stała długa kolejka. Szczęśliwie
zdążyli na wyznaczoną w urzędzie godzinę, formalnie potwierdzając wcześniejsze
postanowienie: „Razem do końca życia”.

Andrzej Witold Wajda (ur. 6 marca
1926 w Suwałkach, zm. 9 października 2016 w Warszawie) – polski
reżyser filmowy i teatralny. Laureat
Oscara za całokształt dorobku
reżyserskiego. Jego filmy to m.in.:
„Popiół i diament”, „Ziemia obiecana”, „Człowiek z marmuru”, „Bez
znieczulenia”, „Człowiek z żelaza”,
„Danton”, „Tatarak”, „Katyń”,
„Powidoki”.
ķ¿\FLH�MHVW�MDN�QXGQD�V]WXND�
Z�WHDWU]H��DOH�QLH�ZDUWR�VLÚ�
VSLHV]\Ê�]�Z\FKRG]HQLHP�
SU]HG�QLHXQLNQLRQ\P�NRñFHP�
VSHNWDNOXĵ�

NUMER 2 H 2019

+,6725,(�=�¿<&,$
=UR]XP�NRELHWÚ............................................ 4
&]\�VWUDFÚ�SU]\MDFLöïNÚ" ............................ 6
Antidotum..................................................... 8
:V]\VWNR�VLÚ�XïRĝ\
:V]\VWNR�VLÚ�XïRĝ\....................................
12
=ïDPDQ\�QRV�L�VHUFH ...................... 16
PRZECZYTAJ Michał spotyka Witka, kolegę ze szkoły.
KONIECZNIE! Kolegę? Michał podziwiał Witka. Ale też
go pożądał. Już jako nastolatek odkrył, że
dziewczyny go nie pociągają. Krył się z tym.
Jednak kiedy nadarzyła się okazja, wyznał,
co czuje do niego. Ten, zszokowany, uderzył
Michała, łamiąc mu nos. Od tamtej pory nie
widzieli się przez lata. O dziwo, teraz przywitali
się jak dobrzy znajomi. Co się zmieniło?
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