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Nagroda Pokoju „Wieczna Miłość" 
i obowiązek wiecznej pamięci
Łódź to miasto 4 kultur, w którym różnorodność przeplata się z innością i tworzy spójną całość. To nie przypa-

dek, że jubileuszowa Gala Nagrody Pokoju odbędzie się właśnie tutaj - w mieście będącym symbolem tolerancji, 

gdzie od wieków żyli ze sobą w zgodzie ludzie o różnych wyznaniach i poglądach. II wojna światowa położyla 

kres tej harmoni, narzucając chore teorie czystości i wyższosci ras. Adepci tych anormalnych teorii rozpętali 

konflikt, który pogrążył w wieloletnim mroku, chaosie, bólu i rozpaczy cały świat. 

W roku 80-tej rocznicy wybuchu wojny, która rozpoczęła się w Wieluniu – tuż koło Łodzi - o 4:40 rano, prag-

niemy uczcić idee wolności, równości i światowego pokoju, by podobne tragedie nie powtórzyły się więcej. 

Mamy nadzieję, że dzięki Światowemu Projektowi Pokoju obecne i przyszłe pokolenia pamiętać będą o nieopisa-

nej tragedii narodu polskiego i narodu żydowskiego, która powinną być dla świata przestrogą. Wspólnymi siłami 

musimy zadbać o to, by pielęgnowanie pamięci historycznej było naturalnym obowiązkiem każdego człowieka  

i podstawą do umacniania naszej toższamości i tolerancji wobec innych.

 

Tym bardziej cieszy mnie, że tegoroczna Nagroda Pokoju przyznana została postaci wyjątkowej, osobie, dla 

której idee pokoju, międznarodowego porozumienia i walki o pamięć historyczną są czymś naturalnym i co-

dziennym. Która wie, jak istotne jest upamiętnianie minionych wydarzeń, ale w swoich działaniach patrzy także 

w przyszłość. Z przyjemnością ogłaszam, że Laureatem Nagordy Pokoju został prof. Szewach Weiss.

Z wyrazami szacunku

Wojciech Siudmak

Autor Światowego Projektu Pokoju

Fundator Nagrody Pokoju

3



WIECZNA MIŁOŚĆ •  ŁÓDŹ NAGRODA POKOJU 2019

Wojciech Siudmak 
Autor Światowego Projektu Pokoju
Fundator Nagrody Pokoju

Wojciech Siudmak, artysta malarz i rzeźbiarz, urodził się  

w Wieluniu. We wrześniu 1966 r. wyjechał do Paryża, gdzie 

studiowal w Ecole des Beaux-Arts. Mieszka i tworzy we Fran-

cji.Wojciech Siudmak jest uważany za czołowego przedstawi-

ciela realizmu fantastycznego, który łączący nadrealną wizję ze 

sztuką naturalistyczną i ma swe korzenie w surrealizmie repre-

zentowanym przez S. Dalego i R. Magritte’a. Siudmaka łączy 

z Dalim wirtuozeria w oddawaniu trójwymiarowego złudze-

nia przestrzeni, poczucie światła i cienia, perspektywy linearne i powietrzne. Wojciech Siudmak jest obecnie jednym  

z najbardziej znanych w świecie polskich malarzy. Jego dzieła są szeroko rozpowszechniane na świecie i wykorzy-

stywane jako plakaty filmowe, muzyczne i teatralne, stały się symbolami tak prestiżowych imprez jak Festiwale 

Filmowe w Cannes, Montrealu i Paryżu. Obrazy artysty pojawiały się przez ponad 30 lat na okładkach płyt oraz 

książek największych kolekcji Science-Fiction we Francji, Niemczech i Ameryce. W Polsce znany jest rzeszom 

czytelników czasopisma Fantastyka, a od 2004 roku miłośnikom twórczości Franka Herberta, Philipa. K. Dicka, 

bowiem bibliofilskim wydaniom dzieł tych autorów towarzyszą jego oryginalne rysunki. Artysta jest często po-

równywany z Salvadorem Dali. Jest to pozorne podobieństwo, bowiem u obu twórców odnajdujemy fascynacje 

tym samym źródłem inspiracji: sztuką renesansu oraz baroku. Uważa się za kontynuatora i spadkobiercę tradycji 

wielkiej sztuki fantastycznej. Inspiruje go wszechświat i pytania jakie nam stawia. Fascynują go prace fizyków  

i astrofizyków. Uważa ich za awangardę naszych czasów, nie tylko naukową, ale i w pewnym sensie artystyczną, 

bowiem dostarczają nam nowe spojrzenie na wszechświat oraz inne emocje estetyczne. 

W 1998 roku odbył się cykl wystaw retrospektywnych w Łodzi, Wieluniu, Zielonej Górze i Legnicy. Zakończył 

się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Następnie w 2003 i 2004 roku, muzea Szczecina, Kielc, Wrocławia, 

Łodzi, Torunia, Katowic, Wielunia i Warszawy zaprezentowały nową serię wystaw. We Francji pierwsza wielka 

wystawa retrospektywna odbyła się w 1989 roku w Palais de Tokyo – Muzeum sztuki nowoczesnej w Paryżu.  

Z okazji rozpoczęcia III tysiąclecia, odbyła się szczególnie prestiżowa wystawa na symbolizującej Paryż wieży Eiffla. 

Wydarzenie to oraz wystawa w Futuroscope w Poitiers, było częścią cyklu wystaw prezentowanego w muzeach  

i ośrodkach kultury innych francuskich miast, symbolizując wejście w nowe tysiąclecie. W latach 2000-2012 arty-

sta wystawiał swoje prace w wielu zagranicznych muzeach i ośrodkach kultury. 

Z jego inicjatywy powstała w 2002 roku Fundacja Siudmak Arkana XXI. W tym samym roku stworzył „Światowy

Projekt Pokoju”, którego symbolem jest monument „Wieczna Miłość”. Dzieło artysty – rzeźba z brązu o wysokości

4,5 metra została odsłonięta w Wieluniu 31 sierpnia 2013 roku. W swym dziele artysta zawarł pokojowe przesłanie, 

które dzięki uniwersalności sztuki może być odczytane bez względu na czas, miejsce, narodowość lub wyznanie.  

W 2012 roku Wojciech Siudmak ufundował Nagrodę Pokoju „Wieczna Miłość”.

Szewach Weiss 
Laureat Nagrody Pokoju 2019 Łódź

Szewach Weiss urodził się w Polsce (w Borysławiu - dzi-

siejsza Ukraina) 5 lipca 1935 roku, w rodzinie kupieckiej. 

Jego rodzina przetrwała holokaust dzięki pomocy sąsiadów; 

Polaków i Ukraińców. Po wkroczeniu wojsk radzieckich  

w sierpniu 1944 roku Weissowie początkowo wrócili  z ukry-

cia do w swojego domu, jednak po włączeniu Borysławia do 

Ukrainy wyjechali  do Polski. Mieszkali w Gliwicach, na-

stępnie w Wałbrzychu. W styczniu 1946, chcąc przedostać 

się do Palestyny, rodzina przekroczyła nielegalnie granicę  

z Czechosłowacją i przez Austrię dotarła do Włoch. Zanim 1 grudnia 1947 r. Szewach Weiss wypłynął z Genui 

statkiem kierującym się na Bliski Wschód, dwa dni wcześniej na forum ONZ zapadła decyzja o utworzeniu 

państwa żydowskiego w Palestynie. W Izraelu Weiss skończył szkołę rolniczą, jednocześnie uprawiając wyczyno-

wo sport - lekkoatletykę i podnoszenie ciężarów. Sukcesy sportowe zakończył wypadek samochodowy w 1965 r.  

W wojsku zaangażował się w życie kulturalne, pracował także jako dziennikarz radiowy. Jednocześnie studiował na 

Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie i na Wydziale Prawa w Tel-Awiwie. Przez 

wiele lat pracował jako wykładowca, m.in. na Uniwersytecie w Tel-Avivie i w Hajfie. W latach 1969-1972 kierował 

Wydziałem Nauk Politycznych w Hajfie, a w roku 1975 powołał do życia Wydział Mediów na tym uniwersytecie. 

W tym samym roku uzyskał też tytuł profesora nauk politycznych na tej uczelni. Prof. Szewach Weiss był także 

radnym w Hajfie - gdzie aktywnie działał na rzecz równouprawnienia i współdecydowania o sprawach miasta  

i mieszkańców przez wszystkie zamieszkujące je społeczności etniczne i religijne. Był także wieloletnim przed-

stawicielem Partii Pracy w Knessecie jako poseł, a następnie przewodniczący izraelskiego parlamentu. Był także 

przewodniczącym Rady Instytutu Yad Vashem - przyznającym medale Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. 

W latach 2001-2003 był Ambasadorem Izraela w Polsce.

Jest autorem wielu książek obejmujących tematy polityczne, socjologiczne, sprawy dotyczące II Wojny Światowej 

oraz tematykę dla dzieci i młodzieży. Za działalność społeczno-polityczną był wielokrotnie nagradzany, otrzy-

mał m.in. Nagrodę Tolerancji, nagrodę Ministra Kultury za zasługi dla kultury polskiej. W 2004 r. prezydent 

Aleksander Kwaśniewski uhonorował go Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP: ”w uznaniu wybitnych zasług  

w tworzeniu płaszczyzny porozumienia między narodem polskim i żydowskim, za umacnianie stosunków polsko- 

izraelskich". Pięć lat później, za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej, otrzymał od 

Ministra Spraw Zagranicznych Odznakę Honorową "Bene Merito". Jest doktorem honoris causa m.in. Uniwersy-

tetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. 

W 2017 r. w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz pogłębiania przyjaznych oraz wszechstronnych 

relacji pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Państwem Izrael odznaczony został Orderem Orła Białego.
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Jan Tombiński
Wybitny polski dyplomata, absolwent 
UJ. Po 13 grudnia 1981 roku działał 
w podziemnych strukturach NZS.  
W latach 2007 - 2012 był stałym 
przedstawicielem RP przy UE. Od 

2012 roku jest ambasadorem Unii Europejskiej na Ukrainie. 
Laureat Nagrody Pokoju Paryz 2014. W 2016 rozpoczął mi-
sję na stanowisku ambasadora UE przy Stolicy Apostolskiej.

Rémi Brague
Słynny filozof francuski. Specjali-
sta w dziedzinie religioznawstwa 
i współczesnych nurtów filozofii 
chrześcijańskiej. Zajmuje się historią 
filozofii arabskiej i orientalnej oraz 

filozofia religii. W celach naukowych ukończył studia języka 
hebrajskiego i arabskiego. Był profesorem na Universytecie 
Panthéon-Sorbonne-Paris I oraz na Uniwersytecie Ludwig-
-Maximilians-Universität w Monahium i na wielu innych 
Uniwersytetach na świecie.

Wojciech Kilar
Wybitny polski pianista, jeden z naj-
wiekszych polskich kompozytorow 
muzyki poważnej i filmowej. Jest au-
torem utworow o przeslaniu gleboko 
pokojowym. W 2000r skomponował 

mszę w intencji pokoju na nowe III tysiąclecie, « Missa pro 
pace ». Kawaler Orderu Orła Białego. Jego ostatnim wysta-
pieniem publicznym byla obecnosc na ceremonii odbioru 
Nagrody Pokoju « Wieczna Milosc »

George Weigel
Słynny amerykański publicysta, au-
tor książki «Katedra i kwadrat» za-
stanawia się czy przykład paryskiego 
Wielkiego Łuku La Défense, pozba-
wionego treści otwartego sześcianu, 

mogacy pomiescic w sobie gotycką o katedrę Notre-Dame, 
nie jest odzwierciedleniem pogłębiającej się pustki i beztreści 
naszej cywilizacji. Jakie perspektywy stoją przed ludzkością 
III tysiąclecia. Jaka jest przyszłość Europy, demokracji i całego 
wolnego świata.

Laureaci

Nagroda Pokoju
Nagroda Pokoju «Wieczna Miłość», ufundowana w 2012 r. przez 

Wojciecha Siudmaka, jest istotnym elementem Światowego Projektu 

Pokoju. Ceremonie wręczenia Nagrody Pokoju odbywają się w kraju 

i poza jego granicami, aby przesłanie Projektu w mogło dotrzeć do 

społeczeństw całego świata. Wyróżnienie otrzymuje Laureat wybrany 

przez Międzynarodową Kapitułę, w uznaniu jego wkładu w rozwój 

wartości sprzyjających pokojowemu współistnieniu. Muzyczną opra-

wą Światowego Projektu Pokoju jest poemat symfoniczny „Amour 

Eternel”, dzieło Francis’a Lai, jednego z najwybitniejszych kompo-

zytorów francuskich, specjalnie skomponowane dla Projektu i Na-

rodu Polskiego. Jest to unikalny wkład w realizację Projektu Pokoju 

„Wieczna Miłość”. Gale Pokoju dają możliwość nawiązania kontaktów, mających na celu budowę nowych inicja-

tyw pokoju. Pierwsza Gala Pokoju i ceremonia wręczenia Nagrody Pokoju odbyła się w Filharmonii Świętokrzy-

skiej w Kielcach 1.09.2013 r. Laureatem został wielki polski kompozytor Wojciech Kilar. Druga Nagroda została 

wręczona 3.10.2014 r. w rezydencji Ambasadorów Polski w Paryżu, Janowi Tombińskiemu, Ambasadorowi Unii 

Europejskiej. Trzecia Nagroda została przyznana 3.10.2015 r. na UAM w Poznaniu, znanemu filozofowi francu-

skiemu prof. Remi Brague. W Filharmonii Szczecińskiej 12.10.2016 r. odbyła się ceremonia wręczenia czwartej 

Nagrody Pokoju, którą otrzymał pisarz i filozof George Weigel. Piąta, jubileuszowa Nagroda Pokoju, została przy-

znana Szewachowi Weissowi 22.09.2019 r. w Łodzi. 

Gala Nagrody Pokoju Kielce 2013, Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach 

Gala Nagrody Pokoju Paryż 2014, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu

Gala Nagrody Pokoju Poznań 2015, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Gala Nagrody Pokoju Szczecin 2016, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie 
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Jan Tombiński
Wybitny polski dyplomata, absolwent UJ. Po 13 
grudnia 1981 roku działał w podziemnych struk-
turach NZS. W latach 2007-2012 był stałym 
przedstawicielem RP przy UE. Od 2012 roku jest 

ambasadorem Unii Europejskiej na Ukrainie. W 2016 rozpoczął misję 
na stanowisku ambasadora UE przy Stolicy Apostolskiej

Grażyna Szponder
wydawca, współwłaściciel Domu Wydawniczego 
REBIS. Z wykształcenia ekonomistka i historycz-
ka sztuki. Kurator kilkudziesięciu wystaw z zakre-
su sztuki współczesnej i designu. Przewodnicząca 

Rady Nadzorczej Platformy Dystrybucyjnej Wydawnictw. Wydawca 
takich autorów jak Umberto Eco, Salman Rushdie, Amos Oz, Jose Sa-
ramago, E.H.Gombrich, Aleksander Sołżenicyn, Frank Herbert, Siud-
mak, Jeffrey Archer i wielu innych.

Elisabeth Visoańska
Wielokrotnie nagradzana za innowacyjność sprze-
dawanych na całym świecie francuskich produk-
tów swojej marki VISOANSKA. Nagrodzone  
w 2007 r. kosmetycznym Oskarem we Francji, są 

uznawane za pionierskie w tendencji ekologicznego luksusu dzięki ich 
technologicznej innowacyjności, 30 patentom i naturalnym składni-
kom. W 2014 r. marka VISOANSKA została przyjęta do ekskluzyw-
nego paryskiego „Comité Vendôme”. Elżbieta Wysoczańska urodziła 
się w Polsce. Jest dyplomowaną pianistką, filologiem i dziennikarką na 
Madryckim Complutense. W Paryżu, gdzie zdobyła MBA w zarządza-
niu markami lukusowymi

Andrzej Legocki
Biochemik. Autor ponad 200 publikacji nauko-
wych z dziedziny biochemii i biologii molekularnej 
roślin. Wieloletni członek prezydium, a w latach 
2003-2006 bn– Prezes Polskiej Akademii Nauk. 

Członek Polskiej Akademii Umiejętności, Ecademiae Europae. Wielo-
letni Przewodniczący, a obecnie członek Rady Muzeum Narodowego  
w Poznaniu. Od 2014 r. Honorowy Obywatel Miasta Poznania.

Emilia Sadowska
Absolwentka Wydziału Reżyserii w PWSFTviT  
w Łodzi i Filologii Polskiej na Uniwersytecie War-
szawskim. Reżyser teatralny i filmowy, redaktor 
programów TV oraz reżyser eventów, autorka pro-

jekcji filmowych do spektakli teatralnych. Autorka etiud filmowych, 
filmów dokumentalnych oraz spektakli teatralnych wg własnych adap-
tacji. Swoje prace realizowała m. in. w teatrach: w Poznaniu, Warszawie, 
Krakowie, Olsztynie, Białymstoku, Toruniu, Gliwicach, Poznaniu, 
Lublinie oraz w Irlandii. Reżyser wielu gal i uroczystości, w tym gali 
wręczenia Nagrody Światowego Projektu Pokoju, a także eventów te-
matycznych

Małgorzata Kierzkowska
ekonomistka. Prezes najstarszej, założonej w 1992 
r. organizacji polonijnej «Orzeł Biały » w Hiszpa-
nii. Dyrektor Szkoły Polskiej w Alcala de Henares. 
Kurator wielu wystaw na temat polskiej kultury  

i jej wkladu w historię Hiszpanii. Jest organizatorką prestiżowych wy-
staw artystycznych poświeconych dziełu Cervantesa DON KICHOT.  
Od wielu lat jest ambasadorką Światowego Projektu Pokoju  
w Hiszpani.

Bogumiła Czerniak
Historyk, absolwent UL historii i filozofii. Stwo-
rzyła i zarządzała innowacyjnymi szkołami  
w regionie wieluńskim i w woj. łódzkim , odno-
szac sukcesy międzynarodowe. Laureatka wielu 

nagród, odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, jest wiceprezesem 
Społecznego Komitetu Ochorny Praw Człowieka. W 2011 stanęła na 
czele Wieluńskeigo Komitetu Poparcia Światowego Projektu Pokoju. 
Od kilkunastu lat kieruje wieluńskim oddziałem Fundacji SIUDMAK 
ARKANA XXI i jest ambasadorem Światowego Projektu Pokoju.

Remi Brague
Słynny filozof francuski. Specjalista w dziedzinie 
religioznawstwa i współczesnych nurtów filozofii 
chrześcijańskiej. W celach naukowych ukończył 
studia języka hebrajskiego i arabskiego. Był profeso-

rem na Universytecie Panthéon-Sorbonne-Paris I oraz na Uniwersytecie 
Ludwig-Maximilians- Universität w Monahium i na wielu innych Uni-
wersytetach na swiecie.

Tadeusz Maliński
Biochemik, Marvin White Distinguished Profes-
sor Universytetu Ohio. Autor około 400 publikacji 
w nanomedycynie i nanotechnologii. Dwukrotnie 
nominowany do Nagrody Nobla w medycynie  

i chemii. Członek Zagraniczny Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Aka-
demii Umiejętności oraz członek Komitetu Wykonawczego Międzyna-
rodowej Akademii Kardiologii.

Wojciech Siudmak
Artysta malarz i rzeźbiarz. Uważany za czołowego 
przedstawiciela realizmu fantastycznego. Tworzy  
i mieszka we Francji. W 2002 roku założył Funda-
cję Siudmak Arkana XXI oraz stworzył „Światowy 

Projekt Pokoju”. W 2012 roku ufundował Nagrodę Pokoju „Wieczna 
Miłość”. Wielokrotnie nagradzany, artysta jest honorowym obywate-
lem miasta Wieluń w Polsce oraz miast Ozoir-la-Ferrière i Saint-Thi-
bault-des-Vignes we Francji.

Kapituła Nagrody Pokoju 2019 Światowy Projekt Pokoju „Wieczna Miłość" 
Gest pojednania i pokoju
Światowy Projekt Pokoju „Wieczna Miłość”, którego autorem jest Wojciech Siudmak, to unikalny gest tolerancji, 

porozumienia i harmonii skierowany do świata w oparciu o sztukę, która jest uniwersalnym środkiem komunikacji 

i przekazu emocji. Projekt składa się z trzech powiązanych ze sobą elementów: rzeźby Wieczna Miłość, Memoriału 

wraz z jedną z przyszłych rzeźb oraz Nagrody Pokoju. Idea tego przedsięwzięcia zrodziła się w Wieluniu, gdzie roz-

poczęła się II wojna światowa –  największa tragedia w dziejach ludzkości. Misją Projektu jest umacnianie pokoju  

w ramach międzynarodowej współpracy. Patronat objął Polski Komitet do spraw UNESCO oraz Ministerstwo Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt jest realizowany od 2003 r. przez Fundację „Siudmak Arkana XXI”.

Pierwszy etap „WIECZNA MILOŚĆ”

Rzeźba Wojciecha Siudmaka, symbol piękna, pokoju i harmonii uniwersalnej, została odsłonięta w Wieluniu 

31.08.2013 r. Dzieło niesie przesłanie filozoficzne i pragnienie przekształcenia tragicznych doświadczeń II wojny 

światowej w gest pokoju. Rzeźba przedstawia zbliżone do siebie dwie planety, twarze kobiety i mężczyzny, zawieszone 

w przestrzeni Kosmosu, które łączą się orbitami tworząc znak nieskończoności. Z Wielunia ma promieniować prze-

słanie pokoju i pojednania. Miasto przeciwstawia się działaniom wojennym na świecie i to właśnie ma podkreślić 

przyszła rzeźba symbolizująca protest przeciwko agresjom militarnym na świecie.

Drugi etap. MEMORIAŁ i RZEŹBA

Obecnie starania Fundacji skupiają się wokół budowy w Wieluniu MEMORIAŁU z nazwiskami ofiar bombar-

dowań. Obok MEMORIAŁU usytuowana będzie rzeźba, przestroga przed rosnącym niebezpieczeństwem wojen. 

Ten silny, wizualny protest przeciwko przemocy i złu, musi być wymowny, aby został zauważony i zrozumiany. 

Forma artystyczna pozwala uzmysłowić widzowi, że agresja jest złem uniwersalnym i jest wszędzie. Na przestrzeni 

wieków wojny stały się regularną i przerażającą rzeczywistością. Walka o pokój wymaga stałego wysiłku, czujności  

i dialogu.

Trzeci etap. NAGRODA POKOJU

Ta ufundowana w 2012 r. Przez Wojciecha Siudmaka Nagroda Pokoju, jest wręczana w rożnych miastach Polski  

i świata przez powołane w tym celu międzynarodowe jury. Dotychczas laureatami byli: Wojciech Kilar, Jan Tombin-

ski, Remy Brague, George Weigel. W 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej, podczas uroczystej Gali Pokoju, 22 

września w Łodzi, laureatem 2019 zostal Szewach Weiss. Muzyczną oprawą Światowego Projektu Pokoju jest Poemat 

Symfoniczny „Amour Eternel”, dzieło Francis’a Lai, jednego z najwybitniejszych  kompozytorów francuskich specjal-

nie skomponowane dla Projektu. To unikalny wkład w realizację Projektu Pokoju.

Wizja przyszłości.  ŚWIATOWA SZTAFETA RZEŹB

Początkiem Światowej Sztafety Rzeźb jest odsłonięta w Wieluniu rzeźba,  zatytułowana „WIECZNA MIŁOŚĆ”. 

Drugi odlew tej rzeźby zostanie przekazany - jak w sztafecie - jednemu z miast - członków Międzynarodowego Sto-

warzyszenia Miast Orędowników Pokoju. Wybrane miasto powierzy swojemu artyście wykonanie nowej rzeźby o te-

matyce pokoju. Po jej odsłonięciu, drugi odlew nowej rzeźby zostanie przekazany następnemu Miastu Pokoju, a trzeci 

trafi do Muzeum Rzeźby Pokoju. W ten sposób miasto Wieluń będzie się stopniowo wzbogacać o przekazywane 

rzeźby. Połączenie dziełami sztuki różnych miast świata, umożliwi przekazanie i rozwinięcie idei tolerancji, harmonii 

i pokoju. Dzieki tej wymianie,  powstanie Muzeum Rzeźby Pokoju w jednym z polskich lub zagranicznych miast.

Łucja Pilaczyńska-Szcześniak
Profesor dr hab. nauk kultury fizycznej w zakresie 
fizjologii. Kierownik Katedry fizjologii, biochemii 
i higieny Akademii Wychowania Fizycznego w Po-
znaniu. Autorka ponad 140 publikacji naukowych 

dotyczących przemian fizjologicznych i metabolicznych indukowanych 
wysiłkiem fizycznym.
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Genesis
Jak zrodziła się idea Projektu Pokoju
Jestem małym odrętwiałym widzem, który nagle, jak w oświetlonej witrynie odkrywa ogrom ludzkich cierpień, 

chorób, ułomności i niespełnionych nadziei. I to wszystko zebrane razem na tej scenie teatru życia w zapadającym 

powoli zmroku, w tym nieoczekiwanym i powolnie posuwającym się orszaku: starców, kalek, dzieci, kobiet. 

Załadowane wozy z ciężko chorymi pielgrzymami ułożonymi troskliwie na słomie wspinają się mozolnie pod 

górę. (...) Powraca nagle obraz smutku i łez Mamy, kiedy opowiada o szoku, jakiego doznali obaj bracia przez 

koszmarny huk bombardowań. Do dziś te rany niczym nie dają się zagoić. Ponure wspomnienia powoli wchło-

nęło życie. Codzienny wir odsunął głębiej w cień niewygodne wizje. Wreszcie przeszły do historii i ułożyły się 

skromnie w kącie wydarzeń jako suche fakty, jak przemęczone gonitwą zwierzęta.

„Obraz „Wieczna Miłość” powstał w 1980 roku. Może to rezultat rozmyślań, może jakaś podświadoma ucieczka od 

minionych dla mnie lat, a pewniej echo zachwytu, kiedy to pewnego zimowego wieczoru na przykościelnym placu  

w zasypanym śniegiem Wieluniu odkryłem piękno i ogrom nieba. Wychodziłem wraz z kolegami ze szko-

ły późnym wieczorem. Miałem wtedy 8-9 lat. Zachwyciliśmy się zimowym widokiem, prawie nadrealnym 

pięknem miasta. Pełnia księżyca oświetlała bezpiecznie wtulone w śnieg malutkie kamienice. Rzuciliśmy się 

w puszysty śnieg, aby robić orły. Pozostawione na śniegu ślady wyglądały w świetle księżyca, na ośnieżonym 

wielkim placu, jak zrywająca się do lotu gromada nieznanych ptaków. Zachwycony osiągniętym rezultatem 

ponownie opadłem na wznak z szeroko otwartymi ramionami w puszysty śnieg. Wydało mi się nagle, że za-

wisłem w próżni, jakby utrzymywany w nieważkości między ziemią a niebem. Patrzyłem zdumiony na ota-

czające mnie sklepienie. Zachwycił mnie widok gwiazd na tle ciemnego aksamitu nieba. Widać je było tak 

dokładnie. Mogłem rozpoznać konstelacje. Gwiazdy błyszczały wyraźnie, a księżyc oświetlał ustawione regu-

larnie maleńkie chmurki, jakby przy pomocy tej perspektywy chciał uzmysłowić mi ogrom postrzeganej prze-

strzeni. Poczułem się jak pyłek. Zdałem sobie sprawę nie tylko z ogromu i piękna nieboskłonu, ale i także  

z własnej maleńkości. Odczułem ciszę, jakby wszystko nagle zamilkło, odczułem jakąś niewypowiedzianą, defi-

nitywną harmonię. Miałem wrażenie, jakby te budujące mnie cząsteczki odczuły echo kosmicznego porządku  

i ułożyły się posłusznie, jak opiłki żelaza wokół magnesu. Poczułem, jakby stało się coś ważnego, jakbym pojął, 

że od tej chwili mogę inaczej patrzeć na gwiazdy. Ogarnął mnie zachwyt i jednocześnie jakiś nieznany mi do-

tąd głęboki niepokój. Wydało mi się, że stałem się lekki i przezroczysty jak delikatnie utkany jedwabny woal.  

Do dziś pamiętam ten moment. Mam wrażenie, że to było wczoraj, przed chwilą…”

Wojciech Siudmak

W. Siudmak Wieczna Miłość, olej na płótnie, 46 x 55 cm (1980)

Obraz „Wieczna Miłość"   
Początek Projektu Pokoju
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Rys. Jacek Kowalski wg koncepcji i szkiców W. Siudmaka

Komiks- opowieść o Projekcie Pokoju
i początku II wojny światowej

Literacka forma przesłania
Jean Claude Dunyach „Twórcy znaków" 
– Będzie ich więcej – powiedziałem. Nieskończenie więcej!

– Niestety, nie będzie mnie już tutaj, abym mógł je zobaczyć...

Po drugiej stronie przezroczystej kopuły statku kosmicznego rozciągał się imponujący widok. Mimo to, nie 

umiałem ukryć swojego rozczarowania. Widziałem krzątaninę robotów–rzeźbiarzy wokół asteroidy. Ogromny, 

kamienny monolit o średnicy kilku kilometrów przypominający jakąś gigantyczną głowę, wyraźnie rysował się 

na tle usianej gwiazdami aksamitnej czerni. Wokół otaczała go złocista orbita.

– Jesteś smutny? - wyszeptał głos za moimi plecami.

– Trochę - potwierdziłem. Niezdarny uśmiech nie potrafił ukryć smutku, że nie zobaczę przed odjazdem, jak 

obracają się razem. Druga twarz Wiecznej Miłości nie była jeszcze gotowa...

Zazwyczaj samotnie przemierzam odległe szlaki kosmiczne w samosterujących statkach floty Fundacji SIUD-

MAK. Tym razem w moją ostatnią misję pozwolono mi zabrać ze sobą pasażera. Wybrałem Marine – moją 

najmłodszą córkę.

– To dopiero początek – rzekłem. Druga generacja Statków Sztuki będzie mogła zabrać wystarczającą ilość robo-

tów–nanorzeźbiarzy, aby przekształcić każdy dryfujący w przestworzach kawałek skały w dzieło sztuki.

Na słonecznych ekranach rozpiętych między gwiazdami namalują pocałunki.

Następnie wypełnią dźwiękami przezroczyste sfery i wyślą je – aby pękając – wypełniły muzyką oceany próżni.

– Czy wiesz dlaczego?

– Żeby było pięknie! – odpowiedziała Marine z niezachwianą pewnością dziewięciolatki.

Posadziłem ją sobie na kolanach. Przytuliła się do mojego uniformu i razem kontemplowaliśmy, jak ramiona 

maszyn - kierując promieniem lasera – rzeźbią linię półotwartych ust.

– Nie nudzisz się bez koleżanek? – szepnąłem do jej ucha.

– Och, tak! – (Marine nigdy nie potrafiła kłamać) – ale wkrótce wracamy, więc...

– A co by się stało, gdybyś była całkiem sama? Spojrzała na mnie zaskoczona. To przerażające, prawda?

A jednak na długo zanim się urodziłaś, ludzie toczyli ze sobą wojny przez całe pokolenia. Woleli niszczyć niż po-

dziwiać odmienność tych, którzy żyli obok nich. Samotność jest straszna kiedy boimy się innych, wiesz? Spójrz 

na tę twarz z kamienia, która krąży w przestworzach. Bez drugiej, którą mogłaby pocałować jest niekompletna. 

Odkąd nauczyliśmy się akceptować różnice, próbujemy nawiązać kontakt z innymi inteligentnymi formami 

życia. Dotąd nam się nie udało. Krzyczymy w otchłani mroku z całych sił. Ale nikt nam nie odpowiada... Nie 

mogliśmy dłużej znieść tego bezsilnego milczenia. I dlatego tu – w Kosmosie – powstanie ta rzeźba. Chcemy 

pokazać naszą najlepszą ludzką naturę, naszą wrażliwość, znikomość.

Nasze pierwsze komunikaty były zimnym ciągiem cyfr i równań. Milczeli... Dlatego teraz pozostawiamy za sobą 

szlak dzieł sztuki. Wierzę, że inne, inteligentne istoty mogą je polubić...

Wierzę, że to je skłoni, by podążyły za tymi znakami. I wtedy, gdzieś, na końcu tego szlaku odnajdą nas.

– Więc zabawmy się w tę grę na naszym pokładzie! – zawołała Marine podskakując.

– Porozkładam ci mnóstwo rysunków a ty mnie szukaj! Wybiegła krzycząc – Licz do tysiąca!

Odgłos jej stóp stopniowo zanikał w plątaninie korytarzy. Patrzę na ledwie zarysowaną twarz rzeźby, pochyloną 

jak w geście powitania i myślę o śmiechu, który mnie czeka, kiedy odnajdę Marine. Wkrótce nie będziemy już 

więcej sami!

© Jean Claude Dunyach 1999
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Komiks- opowieść o Projekcie Pokoju
i początku II wojny światowej

Rys. Jacek Kowalski wg koncepcji i szkiców W. Siudmaka Rys. Jacek Kowalski wg koncepcji i szkiców W. Siudmaka

Komiks- opowieść o Projekcie Pokoju
i początku II wojny światowej
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Wieluń, początek największej tragedii 
w dziejach ludzkości
WIELUŃ, 1.09.1939 r., godz.4:40 

Miasto, w którym zaczęła się największa tragedia w dziejach ludzkości

Wieluń, byl pierwszą ofiarą rozpętanej przez niemieckie wojska II wojny światowej, największej tragedii w dziejach ludz-

kości. Pomijany latami, dziś historycznie udokumentowany, Wieluń szuka swojego odpowiednio wysokiego wizerunku. 

Zburzony niemal doszczętnie w pierwszej  godzinie, pierwszego dnia wojny,  należy -  obok np. Hiroszimy i Nagasaki, 

Drezna czy Coventry - do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Pokoju. Z dokumentów historycznych wiemy, że po 

bombardowaniach miasta, Von Staufenberg gratulowal wojskom niemieckim dobrze wykonanej masakry ludności cywil-

nej. W ówczesnym piętnastotysięcznym mieście, centrum zostało zburzone w 90%. Do dziś brak dokładnych danych tego 

masowego morderstwa. Wojskowi eksperci obecnie szacują straty na okolo 7- 9 tysięcy ofiar.

Nic jednak nie przypomina turyście, że w tym mieście rozegrała się tak straszna tragedia. Brak w mieście silnych elemen-

tów wizualnych i artystycznych wskazujących obserwatorom na dramat tych strasznych wydarzeń, które zawarzyły na 

późniejszych losach całego świata. Skutkuje to brakiem zainteresowania tym kluczowym miejscem w historii świata. 

Brak odpowiedniego Memoriału, brak silnego symbolu, fascynującej rzeźby uzmysławiającej ogrom dokonanego tu lud-

obojstwa, obiera miastu mozliwość zaistnienia w światowych mediach. Właściwym przykładem może tu być Guernika,  

o tragedii której obraz Picassa mówi więcej, niż niezliczone artykuły prasowe, konferencje i spotkania. A przecież w Wielu-

niu istnieją projekty wysokiej rangi artystycznej, jak te opracowane PRO BONO PUBLICO przez Wojciecha Siudmaka 

i grupę aktywnych wielunian, które czekają na reakcję burmistrza i włodarzy oraz na realizację. Pamięć zobowiązuje do 

konkretnych realizacji, odwagi i ambicji. 

Wieluń to jedno z najstarszych polskich miast, kiedyś miasto królewskie o bogatej historii, będące w przeszłości miej-

scem pobytu głów koronowanych, szczycące się takimi luminarzami nauki i kultury jak Hieronim z Wielunia - pierwszy  

w dziejach polskiej kultury tłumacz drukowanych fragmentów Pisma Świętego na język polski, gorący orędownik języka 

polskiego w życiu publicznym, ojciec polskiego języka artystycznego i poeta polskiego renesansu, Michał z Wielunia 

- dziekan Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w XVI wieku, Jan Długosz - autor monumentalnego 

dzieła historycznego „Roczniki - czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego”, czy ojciec Hilary z Wielunia, nauczyciel 

wieluńskiego Kolegium Pijarskiego, który zapisał się w polskiej kulturze skomponowaniem jednej z pierwszych symfonii 

w historii światowej muzyki. W XVI wieku. Poeta i tłumacz Andrzej Trzeciewski pisał „Szczęśliwy Wieluń, który chlubi 

się tylu znakomitymi synami”. Do plejady tych historycznych postaci, które rozsławiły Wieluń i zapisały się na kartach 

królewskiego grodu i polskiej kultury, należy Wojciech Siudmak, artysta silnie związany ze swym rodzinnym miastem, 

którego twórczość jest szeroko znana w świecie.

Obowiązek pamięci 
Projekt memoriału i rzeźby

W. Siudmak, szkice do projektów memoriału i rzeźb
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W. Siudmak „Apokalipsa II, Wieluń", rysunek (2008)

Światowy Projekt Pokoju „Wieczna Miłość" 
Witold Kulesza, „Wieczna Pamięć"
Aktem wojny napastniczej rozpoczętej 1 września 1939 r. przez III Rzeszę  było zbombardowanie Wielunia, który stał się  

pierwszym polskim miastem zniszczonym przez najeźdźców. Fakt ten stanowi dla mnie początek wojny  (de jure stała się 

wojną światową 3 września 1939 r. , z chwilą ogłoszenia deklaracji wojennych  przez Anglię i Francję). Znaczenie nalotu 

bombowego na uśpione miasto wynika z tego, że było wdarciem się Luftwaffe na terytorium Państwa Polskiego i tym 

różni się od ostrzelania polskiej składnicy na Westerplatte, która znajdowała się poza granicami państwowymi. Sądzę, 

że uznawanie półwyspu nad Zatoką Gdańską za miejsce, w którym rozpoczęła się wojna wynika z naszej historycznie 

ukształtowanej cechy narodowej,  jaką jest duma z  podjętej walki z wrogiem. Na Westerplatte  toczono bohatersko walkę 

obronną przez 7 dni,  w której poległo  15 polskich żołnierzy.  Bezbronna ludność pogrążonego we śnie  Wielunia  ginęła 

pod bombami, pozbawiona szansy na ratunek,  co przyniosło w pierwszym dniu wojny  1400  cywilnych ofiar.  

Do panteonu narodowej chwały znacznie  łatwiej przechodzą  wypełniający swą powinność i  zmagający się z napastni-

kiem żołnierze,  aniżeli  bierne, cywilne  ofiary  wojny.  Wymaga podkreślenia, że mieszkańcy  Wielunia  - według oceny, 

którą trzeba  sformułować na gruncie niemieckiego prawa - stali się ofiarami morderstwa dlatego,  że zostali pozbawieni  

życia podstępem ( nalot lotniczy został dokonany bez wypowiedzenia wojny, o świcie,  w sposób odbierający ludności 

Wielunia jakąkolwiek  możliwość ratunku),  co uczyniło  ten akt  pierwszą i nie ulegającą przedawnieniu zbrodnią wojen-

ną dokonaną przez III Rzeszę na polskim terytorium. Jeżeli zatem w świetle prawa zbrodnia ta pozostaje nieprzedawnioną   

to  pomnik  „Wieczna Miłość”  przywraca  w moim przekonaniu  wiarę w  dziejową Nemezis pojmowaną nie jako mści-

cielka, ale jako historyczna sprawiedliwość. Przeprowadzone bowiem  w Polsce dwa śledztwa w sprawach zbrodniczego 

zbombardowania miasta Wieluń  i szpitala miejskiego, po ich przekazaniu władzom niemieckim w celu kontynuowania 

przeciwko żyjącym sprawcom, zostały w latach siedemdziesiątych umorzone z  tym uzasadnieniem, że ściganie winnych 

( którzy mogliby ewentualnie  odpowiadać tylko za „zwykłe” zabójstwa, lecz nie za morderstwa ) uległo przedawnieniu.

 

Jeżeli więc nie doszło do wydania wyroku sądowego, którym w kategoriach prawnych objęto by ofiary tego bezprawia, ka-

tegorią prawną nie ulegającą przedawnieniu pozostaje  nadzieja, że objęte zostaną wieczną pamięcią. Miłość stać się może 

wieczną tylko wtedy, gdy wynika z wiecznej pamięci o tym co  obejmuje  – tak rozumiem przesłanie pomnika.

                                                                    Witold Kulesza                                                                                                              

                                                                                Łódź, w czerwcu 2009r.

                                     

 Witold Kulesza, profesor prawa karnego na Uniwersytecie Łódzkim, od 1998 r. kierował Główną Komisją Badania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a następnie w latach 2000-2006 komisją ścigania tych zbrodni, która stanowi 

tak zwany pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej. Witold Kulesza uważa, że wiedza o ofiarach pierwszej zbrodni 

wojennej, jaką było bombardowanie Wielunia w dniu 1 września 1939r. jest elementem pamięci kolektywnej europejskich 

społeczeństw, stanowiącej dobro prawem chronione. Dlatego ucieczka od odpowiedzialności za utrwalanie, także w formie 

artystycznego dzieła, pamięci zbiorowej współczesnych, jawić się może w kategoriach zbrodni przeciw godności Narodu 

Polskiego.

„Apokalipsa II, Wieluń"
Protest artysty przeciwko wojnom

18 19



WIECZNA MIŁOŚĆ •  ŁÓDŹ NAGRODA POKOJU 2019

Magiczny świat łódzkiego „podwórka Siudmaka"
Zamknięte podwórka otoczone kamienicami zwykle kojarzą się z dość nieprzystępną, ponurą i smutną przestrzenią.  

Jest jednak jedno, magiczne podwórko, które przeczy wszelkim stereotypom. To łódzkie podwórko przy ul. Więckow-

skiego 4, którego mieszkańcy na co dzień obcują ze sztuką zaprezentowaną w niezwykły sposób. Na elewacje kamienic 

przeniesione zostały dwa obrazy autorstwa Wojciecha Siudmaka - „Narodziny Dnia” i „Rajskie Ptaki”. Zajmująca niemal 

350 m kwadratowych instalacja stworzona została w ramach Mia100 Kamienic – miejskiego programu, który odmienił 

oblicze Śródmieścia Łodzi. Odrestaurowane, secesyjne budynki tworzą niepowtarzalny klimat sprawiając, że miasto staje 

się coraz bardziej popularną turystyczną destynacją. Podwórko przy Więckowskiego jest trzecią lokalizacją odnowioną  

w ramach tego projektu, jednak jedynym wykonanym w tak wyjątkowy sposób. Dzieła sztuki zostały bowiem odwzo-

rowane najnowoczesniejsza technika na płytach gresowych, z których największa mierzy ponad 2 metry, a najmniejsza 

25 cm. Technika gwarantująca piękne i trwałe kolory jest bezprecedensowa nie tylko w skali kraju ale i swiata. Firma 

Tubądzin, która odpowiada za wykonanie projektu, specjalnie na jego potrzeby wstrzymała swoją standardową produkcję. 

Użyte pigmenty i sposób wykonania płyt sprawiają, że umieszczony na płytach obraz może przetrwać ponad 300 lat.

Realizacja rzeźby „Wieczna Miłość"
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W. Siudmak Narodziny dnia, olej na płótnie, 146 x 116 cm W. Siudmak Rajskie Ptaki, akryl, 65 x 50 cm

„Narodziny Dnia"
Obraz na fasadę podwórka

„Rajskie Ptaki"
Obraz na fasadę podwórka
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Eliza Safjan
Sopran na stałe mieszka w Londynie. Studiowała w prestiżowej Guildhall School of Music and Drama oraz w Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu. Jest stypendystką The Guildhall School Trust, Ministerstwa Kultury i Nauki oraz Prezydenta 
Wrocławia, The Backstage Trust oraz Polonsky Foundation. W latach 2011 - 2013 była członkiem Programu Kształcenia 
Młodych Talenów – Akademii Operowej przy Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. W Glyndebourne 
Opera Festival w 2015 debiutuje jako Une Pastourelle w L’enfant et les sortilèges Ravela. W 2016 wraca do Glyndebourne 

Opera w Cunning Little Vixen Janacka. W sezonie 2017/2018 Eliza wykonała partię Anniny w La Traviata oraz partię Servilii w La clemenza di 
Tito (jako cover) w nowej produkcji Clausa Gutha i kontynuuje w Risurrezione Alfano w Wexford Opera Festival. W sezonie 2018/2019 powró-
ciła do Wexford Opera Festival, aby wykonać solową partię sopranową w oratorium Dixit Dominus Handela pod batutą Errola Girdlestone. Na 
początku roku 2019 Eliza zadebiutowała w Polsce, wcielając się w rolę Amora w Orfeo ed Euridice Glucka w Warszawskiej Operze Kameralnej.  
W sezonie 2019/2020 Eliza Safjan zadebiutuje w Londynie oraz w partii Musetty w La Bohème.

Francis Lai
Jeden z najwiekszych kompozytorow francuskich, ur. 26 kwietnia 1932 w Nicei. Debiutuje jako akordeonista. Jest kom-
pozytorem niezwykle popularnych melodii, muzyki filmowej i muzyki symfonicznej. Pisze utwory dla najwiekszych 
slaw francuskiej pioseki. Slawa przychodzi bardzo szybko. Jego utwory wykonywane sa przez najwieksze slawy tego 
okresu jak : Edith Piaf, Mireille Mathieu, Charles Aznavour Serge Reggiani, Dalida, Isabelle Aubret, Noëlle Cordier, 
Nicoletta, Séverine, Linda de Souza, Richard Berry, Jean Guidoni, Arielle Dombasle, Philippe Léotard, Patricia Kaas, 

Juliette Gréco, Mouloudji i Yves Montand. Spotkanie rezysera Claude Lelouche i ich wspolpraca jest przlomem w zyciu kompozytora. Pierwszy film 
« Kobieta i mezczyzna » staje sie olbrzymim sukcesem. Francis Lai pozostanie do ostatniej chwili wierny wspolpracy z Claude Lelouchem. Utwory 
jego cieszyly sie olbrzymia popularnoscia nie tylko we Francji ale i na swiecie. Autor ścieżek dźwiękowych do ponad 100 filmów. Łącznie w swojej 
karierze skomponował ponad 600 piosenek. Laureat Oscara i Złotego Globu za najlepszą muzykę do melodramatu Arthura Hillera Love Story 
(1970) w reżyserii Arthura Hillera. Z Leluchem stali sie najwiekszum tandemem laczacym muzyke z filmem. Umiera 7.11 2018 w wieku 86 lat. Byl 
bliskim przyjacielem Wojciecha Siudmaka. Angazowal sie i wspieral go w dzialaniach na rzecz pokoju. Poemat symfoniczny « Wieczna Milosc » 
stworzyl specjalnie dla Swiatowego Projektu Pokoju dedykujac go polskiemu narodowi, ktory poprzez muzyke Chopina podziwial i szanowal.

Paulina Janczaruk
Absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi, w klasie, prof. Doroty Wójcik. Debiutowała rolą Toniny w operze ko-
micznej Prima la musica e poi le parole A. Salieriego a nastepnie w Magnificat, J.S. Bacha oraz w roli Zemfiry w operze 
Aleko S. Rachmaninowa. Doskonali talent u Beaty Redo-Dobber, Izabelli Kłosińskiej, Siergieja Leiferkusa. Pracowala 
z dyrygentami jak m.in. J.M. Florencio, M. Kocimski, M. Wolniewski, , M. Sompoliński, P. Fiugajski. W 2014 roku 
współpracuje z łódzkim Teatrem Muzycznym, występujac w kultowym musicalu Jesus Christ Superstar. Na deskach 

Teatru Muzycznego w Łodzi debiutowała w czasie studiów rolą Hanny Glavari w operetce Wesoła Wdówka F. Lehara. Koncertuje od kilku lat 
wraz z Polską Operą Kameralną, na festiwalach operowo- operetkowych. Uczestniczyła w projektach Muzyka na Politechnice oraz koncertach  
w Pałacu Biedermanna na muzycznych spotkaniach łódzkich śpiewaków. Współpracowała z Radomską Orkiestrą Kameralną. W sezonie tea-
tralnym 2018/2019 nawiązała stałą współpracę z Teatrem Muzycznym w Lublinie, gdzie występuje w Baronie Cygańskim Johanna Straussa jako 
Arsena, w Krainie Uśmiechu Franza Lehara jako Księżniczka Mi, koncertach "Od Opola do San Remo" oraz najbliższej premierze musicalu Hallo 
Szpicbródka jako Anita.

Marta Gabryelczak-Paprocka
Śpiewaczka, ukończyła Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. W roku 2014 otrzymała nagrodę specjal-
ną za wykonanie pieśni francuskiej na Międzynarodowym Konkursie Złote Głosy w Warszawie. Na deskach teatru wy-
stępowała m.in. jako Daisy Darlington w "Balu w Savoy" P. Abrahama, Kupidyn w "Orfeuszu w Piekle" J. Offenbacha, 
Książę Orłovsky w "Zemście Nietoperza" J. Straussa. Jako solistka współpracowała z Teatrem Muzycznym w Lublinie, 
teatrami prywatnymi na terenie całej Polski. Śpiewała w czasie koncertów łączących jazz z muzyką klasyczną w Teatrze 

Muzycznym w Łodzi. Koncertowała dla Polonii na Litwie, występowała na wielu festiwalach. Śpiewała muzykę współczesną w ramach sesji Musica 
Moderna oraz koncertów kompozytorskich. Jest autorką artykułów omówieniowych do transmisji The Metropolitan Opera w Filharmonii Łódz-
kiej, artykułów naukowych w dziedzinie wokalistyki. Pracuje również jako wykładowca w Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej oraz 
jako pedagog śpiewu w licznych placówkach muzycznych.

Hotel DoubleTree by Hilton
Karta z pamiętnika polskiego filmu
Gala Nagrody Pokoju 2019 odbędzie się w hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi – pierwszym obiekcie tej marki w Pol-

sce. Łąkowa 29, przy której znajduje się hotel, na stałe zapisała się w historii polskiej kinematografii - po II Wojnie Świato-

wej mieściła się tutaj Łódzka Wytwórnia Filmowa, w której powstawały wyjątkowe produkcje.w Wśród najsłynniejszych 

dzieł znajdują się „Faraon” Jerzego Kawalerowicza, „Ziemia obiecana” Andrzeja Wajdy, „Seksmisja” Juliusza Machulskiego 

oraz „Potop” Jerzego Hoffmana. Powstały tutaj także kultowe seriale - „Stawka większa niż życie”, „Królowa Bona” oraz 

„Czterej pancerni i pies”. Barwna historia łódzkiej „Fabryki Snów” sięga 1945 roku. Wytwórnia powstała na mocy dekretu 

Krajowej Rady Narodowej, dzięki inicjatywie Aleksandra Forda. Reżyser zdecydował się ponieść trud odbudowy rodzimej 

kinematografii w czasach powojennych. Wkrótce ruszyły zdjęcia do pierwszego pełnometrażowego filmu powojennego 

„Zakazane Piosenki”, którego kadr zdobi obecnie fasadę łódzkiego DoubleTree by Hilton. Przemiany ustrojowe w Polsce 

przyniosły kryzys Łódzkiej Wytwórni Filmowej. Liczba produkcji z roku na rok spadała, a instytucja przestawała być 

rentowna. Ostatecznie w 1998 roku zapadła decyzja o jej zamknięciu. Jednak niezwykła przeszłość tego miejsca skłoniła 

inwestora - Spółkę TOYA - do zrewitalizowania terenu, przy zachowaniu jego niepowtarzalnego, filmowego charakteru. 

Francis Lai
Kompozytor i soliści
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Wieluń 2013
Odsłonięcie monumentu „Wieczna Miłość"
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