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"Wejście Roku" po raz drugi 
Niebanalni, konsekwentni, z klasą, czyli znów przyznnjemy nagrody "Sztandaru-Młodych" 

1 Władysław Bartoszewski ·
bezpa~tyjny, _ ~i~zą~ . się 
uznaniem w sw1eae mmJSter 

spraw zagranicznych w rządzie Jó
zefa Oleksego, polityk, który od
szedł z tego gabinetu wraz z zakoń
czeniem prezydentury Lecha Wałę
sy. 

Na ministerialny fotel trafił prosto 
z Wiednia, gdzie reprezentował RP 
jako . ambasador. Jest historykiem, 
a jego specjalność to dzieje najnow
sze oraz stosunki polsko-niemieckie 
i polsko-żydowskie. Podczas wojny 
był więźniem Oświęcimia, uczestni
czył w niesieniu pomocy Żydom 
oraz brał udział w powstaniu war
szawskim W latach stalinowskich 
został uwięziony, w czasie starlu wo
jennego - internowany. Był współ
pracownikiem Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich, sekretarzem 
generalnym polskiego Pen-Clubu, 
współzałożycielem Towarzystwa 
Kursów Naukowych i wykładowcą 
"latającego uniwersytetu". Potok 
wypowiadanych przezeń słów mo
że zatrzymać podobno tylko jego 
żona Zofia. 

2 Marek Kamiński - pierwszy 
człowiek na świecie, który 
w jednym roku dokonał wy

czynu najbardziej dziś cenionego 
przez polarników: pieszo, bez po
mocy z zewnątrz, czyli w tzw. czy
stym stylu dotarł na oba bieguny 
Ziemi. Na północny biegun - razem 
z Wojciechem Moskalem, na połu
dniowy zaś .- samotnie. 

Studiował filozofię i fizykę. Mimo 
stosunkowo mlodego wieku - ma 31 

. lat - podróżował po wszystkich kon
tynentach, uczestnicząc m.in. w wy
prawach na Saharę, rosyjski Daleki 
Wschód i do Azji Środkowej, a takie 
na ]ukat:m oraz do dżungli n:i po
graniczu Gwatemali i Meksyku. 
Sześć łat temu pokonał 400 km na 
nartach na Spitsbergenie, trzy lata 
temu zaś- 6oo na Grenlandii. 

Jest szefem gdańskiej firmy wy
twarzającef sprzęt sanitatny. Dwa la
ta temu został laureatem konkursu 
na młodego, utalentowanego biz
nesmena, której to imprezie patro
nuje dziennik "Rzeczpospolita". 

3 Siergiej Kowaliow - biolog za~ 
mujący się genetyką, który zo
stał pierwszym rzecznikiem 

praw obyw:uelskich RosjL Pojechał 
do Czeczenii, by powiedzieć światu 
prawdę o toczącej się tam wojnie, 
pcltniej zaś zasłynął twierdzeniem, 
:że bluźnierstwem ze strony Rady 
Europy byłoby przyjęcie Rosji do 
grona swoich członków. 

Blisko trzydzieści lat temu został 
jednym z najbliższych współpra
cowników Andrieja Sacharowa. Za
kładał Ruch Obrońców Praw Czło
wieka i redagował nielegalną "Kro- , 
nikę Wypadków Bieżących" - biule- . 
tyn zajmujący się łamaniem praw 
człowieka w ZSRR. Oskarżony 
o propagandę antyraJziecką, został 
wyrzucon~· z uniwer~ytetu i skazany 
w 1974 roku na siedem lat więzienia 

oraz trzy lata łagru. Karę odbywał na 
wschodniej Syberii, w osławionym 
Magadanie. Do Moskwy wrócił 
przed dziewięcioma laty.Jest współ
założycielem demokratycznego 
"Wyboru Rosji". Decyzją parlamen
tu przestał był rzecznikiem w ubie
gły roku/ choć nadal broni praw 
człow1e ....... -·:..._ ____ _ 

Alina Obidnlak - reżyser t 
atralny, twórczyni cieszących 
się dużym zainteresowaniem 

Międzynarodowych Festiwali Te
atrów Ulicznych w Jeleniej Górze, 
a jednocześnie założycielka ruchu 
społecznego nazwanego Działania
mi na rzecz Matki Ziemi; osoba, któ
ra została laureatką polskiej nagro
dy Kobiety Europy 1995, a tym sa
mym polską kandydatką do tego ty
tułu. 

Pisano o niej, ie jest utalentowaną 
aktorką, która nie chciała występo
wać na scenie, reżyserem filmo
wym, który nie zabrał się do kręce
nia filmów oraz dyrektorem, które
mu wcale nie zależy na tym, by nim 
być. Dyrektorem zaś została Alina 
Obidniak w 1972 roku, gdy objęła 
we władanie Państwowy Teatr Dol
nośląski w Jeleniej Górze, któremu 
dwa lata pcltniej nadano imię Cy
priana Norwida. 

5 
Janina Ochojska - szefowa 
warszawskiego oddziału fi.m
dacji "EquiLlbre", pasjonatka, 

która od paru lat z olbrzymim po
święceniem organizuje Konwoje 
Pokoju, wożąc leki, żywność i środ
ki czystości do miejsc, w których to
czą się wojny. Za swoją działalność 
została uhonorowana tytułem Ko
biety Europy 1993 roku. 

Konsekwencje. przebytej w dzie
ciństwie choroby Heinego-Medina 
zmusiły ją w 1983 roku do przerwa
nia pracy i wyjazdu do Francji na le
czenie. Tam poznała ludzi niosą
cych potrzebującym bezinteresow
ną pomoc. Wróciwszy do kraju, z:i
jęła się organirowaniem .pomocy 
francuskiej dla polskich szpitali i do
mów dziecka, ostatecznie zaś -
w 1989 roku - stworzyła polski od
dział "EquiLibre". W drogę z konwo
jem wybrała się po raz pierwszy 
cztery lata temu do b. Jugosławii. 
W minionym roku szczególnie nasi
liła swoją działalność, docierając 

między innymi do Czeczenii. 

6J.\leksandra Olsza - tenisistka, 
maturę będzie zdawała co 
prawda dopiero za parę mie

sięcy w Katowic:ich, ale mówi się 
o niej, ie w lipcu ubiegłego roku 
w Londynie celująco zdała egzamin 
zapewniający jej teilisowe świadec
two dojrzałości. Wygrała turniej 
w Wunbledonie w kategorii junio
rów i to od razu w dwóch końkuren
cjach: singlu i deblu. 
1 Jako dziecko pochodzącej rodzi

' ny sportowców Gej mam:! óyla naj
.: lepszą tenisistką w kraju;-ojciec zaś 

grał w piłkę w I-ligowym GKS Kato-
wice), z kortem zetknęła się, jeszcze 
zanim ukończyła dziesięć lat Do 
gry nie była zmuszana. W normalny 
rytm treningów weszła dopiero 
skończywszy lat czternaście. Z cza
sem zaczęła wygrywać z seniorka
mi. Przełomowym momentem w jej 
karierze było ubiegłoroczne, marco
we zWycięstwo w h;tlowych mistrzo
stwach Polski. 

7
Lucyna Pietrzyk, oficer policji, 
posłanka PSL, która dwa dni 
przed Wigilią została prze

wodniczącą sejmowej komisji nad
zwya..ajnej badającej legalność dzia
łań organów państwa w sprawie do
mniemanych kontaktów Józefa 
Oleksego z ol:r 
cym wywiadem, 

I wobec czego jej 
k~ledz~-poslo
w1e mow1ą, ~ 

I 
weszła do "kró
lestwa szpie
gów". 

Pracę rozpo
częła w wydziale 
dochodzenio
wym RUSW 
w Radomiu, trzy
naście lat temu, 
z:iraz po ukoń
czeniu studiów 

Alina Obidniak 

na Wydziale Prawa Uniwersytetu Ja
giellońskiego. Była już mężatką -
mąż jest oficerem policji kryminal
nej - a jej córka liczyła sobie wtedy 
sześć lat W jej wychowaniu poma
gał ojciec obecnej pani poseł, eme
rytowany funkcjonariusz milicji. 

Zanim została szefową komisji 
nadzwycz:ijnej, wchodziła . w skład 
sejmowej Komisji ds. Służb Specjal
nych nadzorującej działalność UOP 
oraz wywiadu i kontrwywiadu woj
skow~o. 

' i 

8. ~drużyna legii War-
:,szawa z trenerem Pawłem Ja
nasem - w zeszłym · roku 

znów śpiewano o niej na ulicach: 
"Mistrzem Polski jest Legia! Legia 
najlepsza jest! ... ".Jej drugim ubiegło
rocznym rukcesem było zdobycie 
Pucharu PolskL Awansowała do gry 
w Lidze Mistrzów po ·~ryeliminowa
niu z rozgrywek IFK Goeteborg, 
a potem - już w LM - do ćwierćfina
łu, zajmując drugie miejsce w gru
pie, z:i Spartakiem Moskwa. 

Bramkarze: Maciej Szczęsny, 

Grzegorz Sz:imotulski. Obrońcy: Ja
cek Zieliński, Marek Jcltwiak, Zbi
gniew Mandziejewicz, Krzysztof Ra
tajczyk, Piotr Mosór, Marcin Jałocha. 
Pomocnity: Grzegorz Lewandow-

Siergiej Kowaliow 

ski, Radosław Michalski, Jacek Bed
narz, Leszek Pisz, Tomasz Wiesz
czycki, Adam Fedoruk, Ryszard Sta
niek, Jacek Kacprzak, Tomasz 
Unton. Napastnicy: Jerzy Podbroż
ny, Cez:iry Kucharski, Andrzej Kubi
ca, Annor Aziz. Trener: Paweł Janas. 
Jego asystenci: Lucjan Brychczy i Mi-
rosław Jabłoński. -· 

9 
Justyna Steczkowska - piosen
karka ze Stalowej Woli, która 
skorzystała nie tylko z telewi

zyjnej - bo i życiowej - "Szansy na 
sukces", Dwa lata temu zaśpiewała 
w tym programie piosenkę Kory 
o Buenos Aires i bezapelacyjnie po
konała konkurentów. Zaraz potem 
wystąpiła na. festiwalu w Opolu, 

Grzegorz Tumau 


