
 
Błaszczyk, Woźniak i Staszczyk nominowani do Nagrody im. Przemysława Gintrowskiego 

 

Ewa Błaszczyk, Zygmunt Staszczyk i Tadeusz Woźniak znaleźli się wśród nominowanych do Nagrody im. 

Przemysława Gintrowskiego. Laureata drugiej edycji Nagrody Za Wolność W Kulturze poznamy podczas 

wielkiego koncertu „Gintrowski – a jednak coś po nas zostanie”, który odbędzie się 11 grudnia 2017 r. w Teatrze 

Polskim w Warszawie.  

 

Nagroda Za Wolność W Kulturze im. Przemysława Gintrowskiego jest przyznawana przez Kapitułę, w skład której 

wchodzą m.in. członkowie rodziny barda, jego bliscy i przyjaciele, ludzie sztuki i dziennikarze związani z kulturą, ma 

być wręczana osobom – twórcom i artystom, którzy w swojej drodze twórczej są wierni swoim zasadom i nie idą na 

kompromis ze światem. „Chcemy uhonorować osoby, które najpełniej wpisują się w przesłanie Gintrowskiego „…a 

jednak coś po nas zostanie”. Twórców, którzy nie pozwalają w sobie stłumić wolności do samostanowienia i 

wyrażania siebie” – przypominała podczas obrad Kapituły prezes Fundacji im. Przemysława Gintrowskiego, Katarzyna 

Gintrowska.  

 

Laureatami pierwszej edycji Nagrody im. Przemysława Gintrowskiego byli przed rokiem aktorka i pieśniarka 

Stanisława Celińska, piosenkarka Antonina Krzysztoń oraz poeta Jan Polkowski.  

 

W drugiej edycji Nagrody Fundacja im. Przemysława Gintrowskiego zdecydowała, że przyzna tylko jedną nagrodę. 

Laureata wybrała kapituła, w której składzie zasiedli m.in. Agnieszka Gintrowska, Grzegorz Gintrowski, Aleksandra 

Gintrowska, Roman Gintrowski, Julia Gintrowska, Krzysztof Gierałtowski, Adam Hlebowicz, Maria Kądzielska, 

Stanisław Krupowicz, Paweł Lisicki, Ilona Łepkowska, Bogusław Nowicki, Jacek Pochłopień, Maciej Strzembosz, Paweł 

Sztompke i Rafał Żebrowski.   

 

Wybór poprzedziła gorąca dyskusja na temat kryteriów, które powinien spełniać laureat Nagrody im. Gintrowskiego. 

Przeważały argumenty mówiące o tym, że kandydatem powinna być osoba, która o coś walczy, która idzie pod prąd, 

która pozostaje wierna swoim artystycznym i życiowym wyborom. Która uosabia pewną ideę.  

 

Ostatecznie z blisko 40  zgłoszeń Kapituła wybrała pięcioro artystów nominowanych do nagrody. Zostali nimi: 

 

1. Ewa Błaszczyk – aktorka teatralna i filmowa, piosenkarka i pieśniarka, założycielka Fundacji „Akogo?” i 

twórczyni Kliniki Neurorehabilitacyjnej „Budzik”  

2. Adam Nowak – lider i twórca większości przebojów zespołu Raz Dwa Trzy  

3. Zygmunt Staszczyk – muzyk, lider, wokalista i założyciel zespołu T.Love 

4. Adam Strug – muzyk, poeta, popularyzator i „rekonstruktor” polskiej muzyki dawnej 

5. Tadeusz Woźniak – muzyk, kompozytor i wokalista, twórca wielu przebojów, autor muzyki do spektakli i 

filmów dla dzieci i młodzieży.     

 

 



 
Kto z tej piątki ostatecznie otrzyma oryginalną statuetkę w formie główki gitary ze stroikami i poszarpanymi strunami 

– przekonamy się 11 grudnia w Teatrze Polskim w Warszawie.  

 

„Gintrowski – a jednak coś po nas zostanie” to wyjątkowy projekt, który służy upamiętnieniu osoby Przemysława 

Gintrowskiego. Kompozycje Gintrowskiego w aranżacji Jana Stokłosy zaśpiewają m.in. Edyta Geppert, Ola 

Gintrowska, Renata Przemyk, Grażyna Szapołowska, Krzysztof Kiliański, Paweł Kukiz, Ryszard Rynkowski, Muniek 

Staszczyk, Mieczysław Szcześniak oraz córka barda, Julia.  

 

Organizatorem koncertu „Gintrowski – a jednak coś po nas zostanie” jest Fundacja im. Przemysława Gintrowskiego. 

Współorganizatorami koncertu są: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Instytut Pamięci Narodowej i PMPG 

Polskie Media. Mecenat nad koncertem objęły PGNiG, Grupa Lotos oraz Enea. Partnerami wydarzenia są: LOTTO, 

Fundacja XX Czartoryskich, Centrum Historii Zajezdnia, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Poczta Polska, PwC, Miasto 

Wrocław oraz Telewizja Polska, RMF Classic, tygodnik „Wprost” i tygodnik „Do Rzeczy”.    

 

Fundacja im. Przemysława Gintrowskiego powstała w celu ochrony imienia, wizerunku i spuścizny artystycznej 

zmarłego w 2012 r. kompozytora, muzyka i barda oraz zachowania pamięci o jego twórczości. Fundację powołali 

członkowie najbliższej rodziny barda. Więcej informacji na http://gintrowski.pl/.  

 

http://gintrowski.pl/

