
Odeszli w 2021 roku 

Przemijamy. Stare ustępuje miejsca nowemu, w 

ten sposób świat posuwa się naprzód. Ale 

pamiętajmy o tych, którzy odchodzą - ta pamięć 

daje im nieśmiertelność 

Rafał Kosik 

 

 

 

 

NAUCZYCIELE  ZST 

 

 SZCZEPAN RAPIOR  1932 – 2021  – nauczyciel teoretycznych 

przedmiotów zawodowych 

 MARIA MEHRING 1949 – 2021  – nauczyciel matematyki 

 ROMUALD PAŁASZ 1943 – 2021  -  konserwator 

 

 



Styczeń 
 

 

Henryk Jerzy Chmielewski 

Papcio Chmiel 

polski grafik, rysownik i publicysta, autor 

serii komiksowej „Tytus, Romek i 

A’Tomek”, powstaniec warszawski. 

Kawaler Orderu Orła Białego[4]. 

 

 

 

 

 

 

Maria Koterbska-Frankl  

1924 - 2021 

polska piosenkarka, szczególnie 

popularna w latach 50. i 60. XX w.; jej 

największe przeboje to m.in. 

„Augustowskie noce”, „Brzydula i 

rudzielec”, „Karuzela”, „Parasolki”, 

„Serduszko puka w rytmie cza cza”, 

„Wrocławska piosenka”, „Do grającej 

szafy grosik wrzuć”. 
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Luty 

         Jan Lityński 1946-2021 

polski polityk i publicysta. Działacz 

opozycji demokratycznej w czasach PRL, 

uczestnik wydarzeń marcowych w 1968,  

działacz i doradca władz NSZZ 

„Solidarność”, obrońca praw człowieka, 

dysydent i więzień polityczny, w 1989 

uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Poseł na 

Sejm X, I, II i III kadencji, doradca 

prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 

ds. kontaktów z partiami i środowiskami 

politycznymi. 

 

Krzysztof Kowalewski

 1937 – 2021 

polski aktor filmowy, telewizyjny, teatralny, 

kabaretowy i radiowy, pedagog. Znany był 

głównie z licznych ról komediowych. Zagrał 

ponad tysiąc ról w Teatrze Polskiego Radia[2]. 

Przez wiele lat był wykładowcą w Państwowej 

Wyższej Szkole Teatralnej im. Aleksandra 

Zelwerowicza w Warszawie. 

 

 

 

Izabella Sierakowska 1946 - 2021 

polska polityk, filolog, nauczycielka i 

działaczka związkowa. Posłanka na Sejm 

RP I, II, III, IV i VI kadencji (1989–2005, 

2007–2011). 
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  Aleksander Doba 1946 – 2021 

polski podróżnik, kajakarz; w plebiscycie 

„National Geographic” zdobył tytuł 

„Podróżnika Roku 2015”. Jako pierwszy 

człowiek w historii samotnie przepłynął 

kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu 

na kontynent (z Afryki do Ameryki 

Południowej), wyłącznie dzięki sile mięśni. 

Opłynął kajakiem Morze Bałtyckie i 

Bajkał[4].  

Marzec 
 

Adam Zagajewski 1945 – 2021 

polski poeta, eseista, prozaik, 

przedstawiciel pokolenia Nowej Fali[1, 

nauczyciel akademicki, tłumacz literacki. 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Świąc 1967 – 2021 

polski dziennikarz, prezenter telewizyjny, 

wydawca i autor programów, a także 

wykładowca i nauczyciel akademicki. 
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Andrzej Rozmus 1982 - 2021 

aktor Teatru Zagłębia w Sosnowcu. 

Występował także w produkcjach 

filmowych i serialach takich jak „Ojciec 

Mateusz”, „Barwy szczęścia”, „Stulecie 

Winnych” czy „Wydział zabójstw”. 

 

 

Kwiecień 
 

Mirosław Handke 1946 – 2021 

polski chemik, nauczyciel akademicki i polityk, 

profesor nauk chemicznych, rektor Akademii 

Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1993–1998), 

minister edukacji narodowej w rządzie Jerzego 

Buzka (1997–2000).  

 

 

 

 

      Krzysztof Krawczyk 1946 – 2021 

polski wokalista, gitarzysta i kompozytor.                         

W latach 1963–1973 i 1976 wokalista zespołu 

Trubadurzy. Wylansował wiele przebojów, takich 

jak m.in. „Byle było tak”, „Parostatek”, „Rysunek 

na szkle”, „Pamiętam ciebie z tamtych lat”, „Jak 

minął dzień”, „To co dał nam świat”, „Mój 

przyjacielu” (duet z Goranem Bregoviciem), „Bo 

jesteś ty” i „Trudno tak” (duet z Edytą 

Bartosiewicz). 
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      Zygmunt Malanowicz     1938 – 2021 

polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, 

reżyser i scenarzysta. 

 

 

 

 

 

Maj 
 

Bronisław Cieślak 1943 – 2021 

polski aktor, dziennikarz, prezenter telewizyjny i 

polityk. Odtwórca roli Sławomira Borewicza w 

serialu telewizyjnym 07 zgłoś się (1976–1987) i 

Bronisława Malanowskiego w serialu 

paradokumentalnym Malanowski i Partnerzy 

(2009–2016). Poseł na Sejm III i IV kadencji 

(1997–2005). 

 

 

 

 

 

Olympia Dukakis 1931 – 2021 

amerykańska aktorka pochodzenia 

greckiego. Laureatka Oscara dla najlepszej 

aktorki drugoplanowej za rolę w obrazie 

Wpływ księżyca (1987). 
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Czerwiec 
 

      Wojciech Karolak 1939 - 2021 

polski muzyk jazzowy, pianista, 

kompozytor, saksofonista altowy i 

tenorowy, aranżer, wirtuoz organów 

Hammonda. 

 

 

Lucinda Riley 1965 – 2021 

irlandzka pisarka, autorka serii 

Siedem sióstr i innych książek, m. in. 

Dziewczyna na klifie, Sekret Heleny, 

Pokój motyli, Dziewczyna z Neapolu 

 

 

 

Sierpień 
 

Teresa Żylis-Gara 1930 – 2021 

polska śpiewaczka (sopran liryczny) 

światowej sławy, pedagog. 
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Charlie Watts 1941 – 2021 

brytyjski muzyk rockowy, perkusista 

zespołu The Rolling Stones od 1963 roku. 

 

 

 

 

 

Wrzesień 
 

Krystyna Kołodziejczyk  

  1939 – 2021 

polska aktorka,  znana m.in. z kultowych 

produkcji  Kogel-mogel, Co mi zrobisz, jak 

mnie złapiesz, C.K. Dezerterzy. 

 

 

 

 

Wiesław Gołas 1930 – 2021 

polski aktor teatralny, filmowy i 

kabaretowy, wykonawca piosenki 

aktorskiej. Sympatię widzów zaskarbił 

sobie głównie doskonałymi kreacjami 

komediowymi. Był również współtwórcą 

kabaretu "Koń" i członkiem kabaretu 

"Dudek". 
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Jean-Paul Belmondo 1933 – 2021 

francuski aktor i producent filmowy. Jedna 

z twarzy francuskiej Nowej Fali. 

Najbardziej znany z ról w filmach Do utraty 

tchu (1960), Szpicel (1962), Szalony Piotruś 

(1965) i Podróż rozpieszczonego dziecka 

(1988)[2]. 

 

 

 

 

 

Tomasz Knapik  1943 – 2021 

polski lektor filmowy, radiowy                                         

i telewizyjny, doktor inżynier 

elektrotechnik, wykładowca akademicki. 

 

 

 

 

 

Październik 

 

Paweł Nowisz 1940 – 2021 

polski aktor, znany szerokiej 

publiczności z serialu "Barwy 

szczęścia" czy filmów z serii "Kogel-

Mogel", 
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Collin Powell 1937 – 2021 

amerykański wojskowy i polityk, 

mąż stanu, generał armii 

amerykańskiej, przewodniczący 

Kolegium Połączonych Szefów 

Sztabów, doradca prezydenta USA 

ds. bezpieczeństwa narodowego, 

sekretarz stanu Stanów 

Zjednoczonych. 

 

 

 

Krzysztof Kiersznowski 1950 – 2021 

polski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny.  

Wystąpił w filmach takich jak Vabank (1981), 

Wakacje z Madonną (1983), Vabank II, czyli 

riposta (1984), Kiler (1997), Kiler-ów 2-óch 

(1999), Cześć Tereska (2001) i Statyści (2006), 

Chwila nieuwagi, czyli drugi sztos (2011), a 

także w serialach: Samo życie, Twarzą w twarz, 

Barwy szczęścia i Blondynka.  
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