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W tym wydaniu przeczytacie o dziewigciu spoir6d blisko tysiqca
odznaczonych orderem.

Rozpoznajecie? Jeili nie, odpowiedl znajdziecie no ostatnie stronie.
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Ordera
Szkole Podstawowej w Dqbr6wce 28'04'2076 r'

Czas trwania uroczysto(ci - godz. 11:00 do ok. godz.14:00

Powita nie zaproszonych goSci

odczytanie Uchwaly Rady Gminy Dopiewo o nadaniu szkole imienia Kawaler6w

Orderu U6miechu - Przewodniczqcy Rady Gminy p. Leszek Nowaczyk

zabra nie glosu przez goSci:

- W6jt Gminy Dopiewo p. Adrian Napierafa
- Wielkopolski Kurator O6wiaty p. El2bieta Leszczydska
-  Kanclerz Miedzynarodowej  Kapi tu iy  Orderu U6miechu p.  Marek Michalak
-  Kawalerowie Orderu U6miechu
- Przewodniczqcy Rady Rodzic6w p. Marcin Malchrowicz

Czq6i artystyczna w wykonaniu uczni6w Szkoty Podstawowej w Dabr6wce

Zwiedzanie budynku szkoty

Spotkanie w stot6wce szkolnej

Specjalnie na te uroczystoS6 zostala napisana pie6ri - hymn naszej szkofy.
Slowa nap isa lv :  Pan i  DVrek tor  lwona Nap iera ia  iPan i  l zabe la  Wermajs te r '

Melodie skomponowai Pan Milosz Buchowski.

1. WSr6d pierwszych promieni  s ' lonca Otf  2.  choc wiele przed Tobq zakrqt6w,
Wgdr6wkq swq zaczynamy, . ;fu) Mqdrosciq osiqgniesz sw6j cel
Do celu, do wiedzy, mqdro5ci }!\t. I serce otwarte dla dzieci
Dzis wszyscy podqiamy 

d 
Ty zawsze miej ,  zawsze miej .

PieSri szkoty

Ref.: Order Uimiechu dzieci przyznaiq Ref.: Order Ufmiechu'..

Doroslym, ktorzy im pomagojq.
Przyjociel dzieci nie zmieni miny 3. Tak wiele jest wyzwafi przed nami

Chocio2 wypije sok z cytryny. To szkola podpowied2 nam da,
su mien n ie  wiedzq zdobywamy
W naszej  szkole ka2dego d n ia.

Ref .: Order USmiechu...



Orderu U6miechu nie byloby, gdyby nie bylo dw6ch kukielek
- Jacka i Agatki. W latach sze66dziesi4tych ubieglego wieku,
nie bylo jeszcze kolorowej telewizji, ani tym bardziej telewizji
satelitarnej. Nie bylo teZ pilot6w do telewizora. Wieczorem,
na tych czarno- bialych telewizorach dzieci mogly ogl4da6 tylko ,,Dobranockq".

Wystqpowaly w niej dwie kukielki, czyli Agatka
i Jacek, kt6re odgrywaly r62ne Smieszne scenki.
Wymy6lila je pisarka, Wanda Chotomska, autorka
ksi4Zek dla dzieci. Spotkala siq pewnego rivu
z chorSnni dzie6mi w szpitalu rehabilitacyjnl'rn
w Konstancinie pod Warszaw4. Kiedy zaczqli
rozmavma6 o r62nych Smiesznych przygodach Jacka
i Agatki jeden z chlopc6w powiedzial, 2e on by chqtnie

dal Jacusiowijaki6 medal albo order.

O tej propozycji chlopca wspomniala pani
Chotomska, w wyr,rdadzie udzielon)'rn z okazji

5 rocznicy ukaz5,rarania siq w TV Jacka i Agatki.
Wydrukowany on zostal w paZdziernikowpn
numerze ,,Kuriera Polskiego" w 1967 roku. Ale
dziennikarka, kt6ra go przeprowadzala, pani
Zofra Zdanowska, powiedziala o nim
kierownikowi dzialu l4czno6ci z crytelnikami redal<torowi Wlodzimierzowi
Karwanowi, a on wpadl na pomysl, aby stworzy6 dziecigce odznaczenie. Bo niby
dlaczego dzieci nie moglyby nagradza6 doroslych. Czy tylko doro6li maj4 takie
prawo? Dzieci przeciei najlepiej wiedzq, }to jest ich prawdziwyrn i najleps4nn
przfracielem.
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I oto kilka dni p62niej, w telewizyjnej dobranocce,
Jacek i Agatka opowie dzieli, 2e jest pomysl
stworzenia orderu, kt6ry nadawalyby tylko dzieci
i tylko tgn doroslym, kt6rych uznaliby za suych
najlepszych przyjaci6l. Je6li wiqc podoba im siq ta

propozycja niech wezm4 udzial w konkursie na projekt Orderu U6rniechu, a swoje
listy wy6l4 do redakcji ,,Kuriera Polskiego"'

No i siq zaczglo. Jeszcze
nigdy Zadna redakcja nie
zostala zasypana tak4 mas4
korespondencji. Poczta
dostarczala i dostarczala
ogromne wory list6w.
W sumie bylo ich 44 tysiAce.
We wszystkich dzieci

popieraly pomysl Orderu U6miechu i pisaly albo rysowaly, jak powinien &yg14da6'

Najwiqcej dzieci chcialo, aeby byl w ksztalcie serca albo slorica. Ciq2kie zadanie
mialo jury pod przewodnictwem wybitnego rysownika Sz)'rnona Kobyliriskiego, Zeby
przejnel projekty i wybra6 taki, kt6ry m6glby poslu2y6 za wz6r dla orderu'
Najbardziej spodobal sig ten wymy6lony przez 9 -Ietni4 Ewq Chrobak z Glucholaz,
przedstawiaj4ry uSmiechniqte sloneczko. I wlaSnie to sloneczko jest do dzi6

na Orderze USmiechu.

W mieiscowosci Giucholazy - skqd pochodzi autorka
proiektu orderu - stworzono specialna, pamiatkowq

aleiq. Jest ona wzorowana na tei z Hollywood, ale
zamiast aktorom - poSwiqcona Kawalerom Orderu
Usmiechu, Kaida pamiqtkowa ptyta zawiera imiq
i nazwisko upamiqtnionego kawalera, jego podph

i wtasnorqcznie namalowany uSmiech.



\4rkr6tce zaczqly naplyrra6 r,r'nioski,
w kt6rych dzieci zglaszaly swych
kandydat6w do Orderu U6miechu.
Trzeba je bylo dokladnie przeczytat, a
je6li bylo w nich co6 niejasnego tak2e

sprawdzi6. KtoS
to musial robi6.
Powolano wiqc Kapitulq Orderu U3miecht zloion4 z os6b,
do kt6rych moZna bylo mie6 pelne zaufanie

, 
. 

Na jej przewodnicz4cego wybrana zostala znana

Na jesieni 1968 roku odbylo siq posiedzenie Kapituly,
na kt6rlnn w imieniu dzieci przyznano po raz pienarszy
to odznaczenie. W1'r6inion1'rn nim osobom przyslugiwal

gtul Kawaler Orderu U6miechu.

Kawalerem z legitymacjq numer 1, w 1969 roku zostal prof. dr Wiktor Dega

To slawny chirurg ortopeda z Poznania, kt6remu tysiqce dzieci
zawdziqczaly zdrowie i irycie. W czasie uroczystoSci dekoracji
Orderem U6miechu byl pasowany czerwon4 16z4 i musial w1pi6
puchar kwadnego soku z c)4ryny i w dodatku u3miechn46 sig.
Ta ceremonia obowi4zuje do dzi6. Profesor Dega to ojciec
6wiatowej rehabilitacji. ZaloiLyciel Szpitala Klinicznego w Poznaniu,
kt6ry od 1996 roku nosi jego imig.
Opracowane przez niego metody

rehabilitacji uznane zostaly za obowi4zuj4cy
standard na cab'rn 6wiecie. Specjalizowal siq
w leczeniu ortopedycznl'rn dzieci. Wprowadzil
badania wad postawy u najmlodszych. Dziqki niemu
wprowadzono w szkolach regularne 6wiczenia

o

korekcyjne. Byl wsp6lzaloiycielem Polskiego Towarzysfiva Walki z Kalectwem.



Od tej pory dwa razy w roku - w pierwsz5,rn dniu wiosny i w ostatnim dniu lata
zbierala siq Kapitula, aby zatwierdzi6 kolejnych Kawaler6w Orderu. Informacje
z posiedzeri Kapituly i relacje z uroczysto6ci dekoracji tym odznaczeniem regularnie
ukazywaly siq w ,,Kurierze Polskim".

Wt979 roku, ogloszonlnn przez ONZ Miqdrynarodowym
Rokiem Dziecka, sekretarz generalny ONZ Kurt Waldheim
nadal orderowi U6miechu miqdzy'narodow4 rang9.

Przewodnicz4cy Le2eriski zdolal j eszcze zv'tolat w r98o roku pierwsze posiedzenie jui

Migdrynarodowej I(apituly, na kt6re przyjechali do Warszawy m.in. Peter Ustinow,
znany aktor z Wielkiej Brytanii, Niki Goulandris, armatorka z Grecji, Sergiusz
Obrazcow, wybitny artysta Teatru Lalek z ZSRR, Efua T. Suntherland, obrofczyni
praw dzieci z Ghany. 16 listopada r99z roku powolane zostalo do iycia
Stowarzyszenie Kapitula Orderu U6miechu. Na czele
tej nowej I{apituly, jako jej kanclerz, stan4} Cezary
Leieriski, pisarz i dziennikarz, autor wielu ksi42ek
dla dzieci i mlodzieZy.

Kapitula rna miqdzlmarodowy charakter. W jej
gronie, licz4cyrn obecnie 55 os6b, zasiadajq
przedstawiciele Anglii, Argen$my, Australii.
Bialorusi, Belgii, Francji, Izraela, Kanady, Niemiec,
Rosji, Tunezji Ukrainy, USA, Wqgier i Wloch. Tak2e: Rumunii, Litwy, Czech, Gruzji'
Armenii, Japonii, Serbii i Czarnog6ry. Obok ksiqdza katolickiego jest pastor
ewangelicki, obok rabina- muHa islamski, obok ksiqdza prawoslawnego - lama
buddyjski. Wszyscy obraduj4 w zgodzie, bo najwainiejsze jest dobro dzieci, a nie

lityczne, wyznanie narodowo66, rasa.



fCIqfioLwwwra
Do tej pory od chwili
nadania pierwszego Orderu
Udmiechu, dzieci nagrodzily
nim blisko looo os6b
z ponad 4o kraj6w 6wiata.
WSr6d Kawaler6w Orderu
U6miechu se takie
osobisto3ci jak, Ojciec
S*iety Jan Pawel II
i zr,rderzchnik KoSciola
buddyjskiego w Tlbecie
Dalajlama, Matka Teresa
z IGlkuty, Tove Janson-
tw6rczj'ni Mumink6w
i Astrid Lindgren -autorka

Pipi Langstrum, kr6lowa Szrvecji Sylwia, prezydentowa RP Jolanta Kwa6niewska,
pisarka Ewa Szelburg - Zarembina, piosenkarki Majka Je2owska i Eleni, Pan Yapa,
Marek Kotariski - tw6rca Monaru i Markotu, Andrzej Kieruzalski - tw6rca
i kierownik Zespolu ,,Gawqda", a od wrze6nia zooz roku takie Joanne Rowling,
autorka ,,Harry'ego Pottera", Irena Sendlerowa, kt6ra uratowala podczas wojny iycie
25oo iydowskich dzieci i wiele innych os6b, nie ai tak powszechnie znanych,
ale nadart'yczaj wielkiego serca.

W :996 roku odbyl siq Pierwszy
Swiatowy Zlot Kawaler6w Orderu
U6miechu. Na rniejsce spotkania
wybrana zostala Rabka, znane
uzdrowisko dziecigce, ld6remu
wladze paristwowe prryznaly na
wniosek uczestnik6w zlotu t5rtul "Miasto Dzieci Swiata".
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NOWY KANCLERZ

Kaidy Kawaler tego Orderu,
Musi obieca6 przed gronem wielu,

fi BxfJ:\lrffixTfili iJ3lfi?*;,"

Marek Michalak jest autorem sl6w do piosenki,l

kt6ra stala siq hymnem orderu Uimiechu 
/

W 2oo3 roku odbylo sig pierwsze w historii (i jak

dot4d jedyne) posiedzenie Migdzynarodowej
kapituly Orderu U6miechu poza Warszaw4 - w
Swidnicy na Dolnym Sl4sku, gdzie mieszka i
pracuje najmlodszy n' historii Kawaler Orderu

U6miechu - Marek Michalak, kt6ry po dmierci Cezarego LeZeiskiego jednogloSnie

zostal powolany r9.or.2oo7 roku na urz4d Kanclerza Miqdzynarodowej lGpituly

Orderu U5miechu.

,.Onler otl tl:icci '

Serduszka

Jest taki Orderjedyny na 6wiecie,
Kt6ry otrzymasz tylko od dzieci
Zaden prezydent, premier, minister,
Nie ma tu wladzy rzecz oczlrvista.
Order USmiechu z porqki dzieci,
Moze o l  rzymac ka2dy na su iec ie.
Czy tojesl bialy. czarny cz5 2olty.
Dziecko nie patrzy na kolor sk6ry.

A najwa2niejsze przy tym Orderze
Jest wielkie serce co kocha szczerze.
Serce musi by6 najjaSniejsze,
Zeby dostaio co najcenniejsze.
Kiedy wybije tego godzina,
Dowiesz sig co to lcva6na qtq.na.
Pucharek soku wlpijesz duszkiem,
U6miech promienny razem z serduszkiem:

r t

":l

I
.ir'

,ll

E

Ze zawsze wszgdzie w brew wichrom, burz<

,*t l"i:;:: ::Tff t*i::li-#ft "tr",?:' 
Umied teZ slucha6 poradzid czase@.



1. Nagradzanie Orderem U6miechu ludzi doroslych,
wyr62niajEcych sig dzialalnoSciq slu2qcq wychowaniu dzieci,
okazyrvaniem im pzyja2ni i niesieniem pomocy; Order USmiechu
nadawany jest wylqcznie na podstawie pisemnego wniosku dzieci.

2. Kultywowanie idei opieki nad dzie6mi i praktyczna realizacja
haslar dzieci nade wszystko.

3, Wspieranie dzialafr majqcych na celu wprowadzenie w zycie j
pzestzeganie Konwencji o Prawach Dziecka - niezale2nie od
barier narodowych, rasowych, religijnych czy ideologicznych.

4. Wspieranie akcji niesienia pomocy dzieciom potrzebujEcym na
calym Swiecie.

5. Poglgbianie wigzi pomigdzy dzie6mi z calego Swiata w nadziei,
2e bgdzie to prowadzi6 do lamania upzedzeri i pzesqd6w miqdzy
lud2mi doroslymi calej kuli ziemskiej.

Cele

Stowct rzyszenio,

ktore zojmuje siq

odznaczoniem

Orderem

USmiechu

,,DZIEC|ECY" sVnAT WOLNY OD PRZEMOCY
(tewtera pa tl$E, $i kt6rych uFros,adrono ustevror/y rakaz p(romocy $rob€c dziecll

lran '' , in:c/r
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Wrqczenie Orderu U6miechu odbywa siq zawsze bardzo uroczy6cie. Imprezy z tej
okazji organizowane sA w szkolach, teatrach, domach dziecka, klubach
mlodzieiowych, salach widowiskorych przy licznyn udziale dzieci i mlodziezy.
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Bior4 w niej udzial Czlonkowie Kapitufy Orderu-U6miechu' Pasowanie na

x"*Ib.-*- t g" slonecznego odinacienia dokonuje jeden lub kilku

Cztonk6w Kapituly wedlug nastqpuj4cego ceremoruaru!

Osoba dekoruj4ca, a wiqc Kanclerz lub Czlonek Kapitu\ Orderu U6miechu stoi na

;;;; " Herotdem po swojej prawej stronie'- Herold trzyma - wl6czniq

z- u6miechnigtym sloricem. Z dnigiej itrony- osoby dekoruj4cej stoi dziecko z ta-c6

na kt6rej leiy-order, legitS'rnacja i r6ia. Na dany znak. rozpoczQcia ceremonlr Helolg

uderza pb trzykod drzewcem o podlogq i wola dono6nie w stronQ widownl' na KoreJ

m.in, siedza r6wniei Laureaci:



)rderem Uimiechu uhonorowany zostal nasz papiei - Jan Pawet II

O naszr m papie2u u ient' cluio. ale nie zaszlioclzi plzvpor.nnici.

ruit

t "  !v dzirrviqr lat 1ro s rr ielci.

Jan Pawel II to oczyr'r'i6cie inig, lit6r'e plzlj4l
po rwbolzc na papieia bisliup I(arol J6zef
Wojtyla (ur. 18 n'raja rgzo rv \{aclowicach,
zrn. z lor ietnia u oo5 r'r, W:rt_vlianie). Byl poet4,
poliglot4 (znal n ielc jgzl'li6n ), a taliZc alitoren.
clt'amatuleienr, pccl:rgogienr.

,Jan Pan'e] II bvlic'clivm z najbalclziej l p|llrxwch plzvu6clc6rv XX wiellr.

1'o ieder.r z n:rjtraldzie j pocL'6iuj4o'ch iu iatorq.ch
przn'v6dc6l' r'r histolii, odrvieclzajqc r:l9 klaj6u.
poclczas srvojego u7 lctniego pon[.filiatu (plzeltll
ponacl t.6 nriliorra liilometr'6rv, co ocfriwiada 4o-
krotuenu olir'4Zeniu Zienri n okirl r'6u'nil,a
i czterohrotnc.j odlegbici miqdzl Zienri4
a ltsiqil'cenr). Bll papieiem. kttirr najuiecej tisirb

{  ^ \ - -' 1r/ |
i I *  1

rD, rk
rvyni6sl na oltlrzc, u'igcej ni2 rvszvscy jego poprzednicl,.
l, olilesie poprzechrich piqciu rvieh6rv.

,Iogo ploces bcatr{i l ia crj trv by1 jccln1'm z najll6tszlch
lv histolii l{o(cio}a. r'ozpoczil} sig rniesi4c po pogrzebie,
a zalicirlczr{ sig szc(i' lat po (r.r.riolci. za6 proces
lianonizao.jnl, zahoirczll sie; tlz'1' lata po boatl-filiacji,

jan Pawel II. jak chyba 2aden z
jego poprzednik6w na Stolicy

A posto lsk ie j ,  wychodzi  nap rzec iw
dzieciom, staje w ich obronie,

docenia ich znaczenie w
ewangelizacji - a przede

wszystkim je kocha - a one jego

kochaj4, radosne, zawsze bliskie."

k*r*######�:, -11



Na wniosek dzieci zostala Kawalerem Orderu
U5miechu w t994 roku.

Poni2ej przeczytacie co m6wi sama o sobie'

Imiq i nazwisko: Malgorzata Musierowlcz

Nazwisko panieriskie: Barariczak

Data i miejsce urodzenia: 9 stycznia rg{s,Poznaf., Jezyce

Wyksztalcenie: wyisze (Paristwowa Wyisza Szkola Sztuk

Plastycznych w Poznaniu, Wydzial Malarstwa i Grafiki; dlplom z grafiki u2ltkowej w roku 1968)

Specjalno66: grafika ksi4iki

Zaw6d wykonywany: autorka i ilustratorka ksiq2ek tlla dzieci i mlodziezy, w tlrn serii"

Jeirycjada"

LJlubione zajqcia t czgtanie ksiq2ek, pisanie ksiq2ek, ilustrowanie ksiq2ek, wgmySlanie ksiq^ek,

pisanie o ksiq2kach, kupouanie ksiqLek, wgszukiutanie ksiq2ek na p6lkach antyktuariat6u,

kolekcjonowanie ksiq ek, poiyczanie ksiq2ek od przgjaci6l' poiyczanie ksiq1ek przgjaciolom,

ronnowy o ksiqikach, ustauianie ksiqiek na nougch

regalach, oprawianie starych ksiqiek w nowe okladki

IJlubione zr,vierzq: wiewi6rka

I-Ilubiony ptak: slowik

Ijlubiona istota: dziecko

Urodzil siq 16 marca r93r w Poznaniu. Jest
poet4, satyrykiem, autorem utwor6w dla dzieci
i mlodzieiy oraz widowisk telewizyjnych.

Ukoriczyl Wy2sz4 Szkolq Ekonomiczn4 w Poznaniu.- W * 
-' 

*

1973 uzyskal'stopieir dokiora nauk ekonomicznych. Debiutowal w 1954
na ja-"ctr tygodnika ,,Szpilki" jako satlryk. Pierwszy -tom wierszy
(Al<cje i reakcje) wydal w 196o z ilustracjami Jacka Fedo,rowicza' W
litaih rqsz-rg'6o byl redaktorem tygodnika satyrycznego .,Kaktus"'- a w
ohesie 1"960:1965- redaktorem ,,Gizety Poznanskiej" Stworzyl okolo

600 tekst6w piosenek. W 2oog, podczas Warszawskiej Jesieni Poetyckiej, rwqczono-mu nadany

p.r"r-ini.t.i t"ttury i dziedzictwi narodowego Srebrny Medal Zasluzony Kulturze Gloria Artis.
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kocim jqzyltiem, na glowie moZe komud w1-rosn4t niebieska
r62a, a dziewczl'na moZe zachoql.wa6 siq jak telewizor i byt
sterowana pilotern.

O srvoiei tw6rczoSci dla dzieci m6wi:

"Moje 
Jibtty to baSnie i m6uiq o tllm, co jest Lusp6lne - o tqsknotach, szczeg6lnie o tgsknotach

dzieci, o glgbokiej potrzebie cudoLunych zdarzen, kt6rajest naturalnq potrzebq ka dego
dziecka (i uielu ludzi dojrzalych). Ta cudounoi(. nie oznacza oderu.tania od realnego 6u.tiata

(...). Robiq te2filmy o relacji miqdzy malym czlowiekiem i wielkim &tiatem. O tAm,
2e u starciu z wielkim, anonimotuym zagroieniem nie jest bez szans."

',r11
I t i  I

Andrzej Maleszka zostal Kawalerem Orderu USmiechu 77 wrzeinia 2075 r.

Andrzej Maleszka (ur. 3 marca r9S5
w Poznaniu) - polski rezyser i scenarzysta,
pisarz, specjalizujEcy siq w tw6rczo6ci dla
rlzier,l i rnlaAzio+w

Pracownik poznafskiego Teatru Nowego. Tw6rca
wielu sztuk teatralnych, teatru telewizji i film6w.
Wielokrotnie w1-r62niany i nagradzany: w ramach

festiwalu AJe Kinol nominacja do prestiZowej miqdzlnarodowej Nagrody Emmy, t].tul Giganta
roku r998 wedlug poznaiskiego oddzialu ,,Gazety Wfborczej".

ffiffiffiffiffi
Andrzej Maleszka jest autorem niezwyklvch filnclrv
ispel<takli dla mlodej rvidou'ni. Jego dokonania zostaly
docenione zar6wno w kraju, jak i za granic4. Jest on
lauleatem wielu miqdzyrarodowych nagr6d. W swoich
filmach i sztukach l4czy magiczne historie, fantastykQ i
wsp6lczesne realia. Mozliwe jest tu wszystko: ludzie m6wi4
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Helena Dzoka lub Tzoka z domu Milopulos'

powszechnie znana jako Eleni urodzila siq

,Z kwietnia 1956 w Bielawie' Jest polsk4

piosenkark4pochodzeniagreckiego' Jej rodzice'

ferykles i Despina Milopulos, s4 emigrantami

z Grecji, osiadlymi w Polsce w latach 5o.

Zadebiutowala w szkoln)'m zespole

Niezapominaiki, p6iniej 6piewala w licealnym

tf,ffi ru.zqla wystqpowa6 w studenckim zespole Hellen'

Odt975 dzialala w zespole Prometheus, od l98o rozpoczqla karierq solow4'

W 2r1116, z okazji 3o-lecia pracy artystycznej, Eleni wydala-ksi4Zkq "Nic

-imS"i ni" potottu" totyd. Edycja Swigtego Pawla, CzQstochowa 2006)'

X"iq2ku i"rfror-ow4 z o. Robertem Miroslawem Lukaszukiem z Biura

ptu."*"go klasztoru jasnog6rskiego o jej iyciu' milo3ci' cierpieniu r

,oz*o*ich z Bogiem. Eleni czqsto pottarza,2e to' co robi' ma sens

tylko wtedy, gdy sluzy drugiemu czlowiekowi'

* * * * * * * * * *

"Spiewaj4c, przekazujq lutlziom optl'rnizm ( ) Slowai muzykip:1Tfi4

dotrze6 do ludzkich serc' nawet tych najbardziej zatwardzialych'

* * * * * * * * * *

Majka, a wladciwie Maria Je2owska urodzila siq

w i96o roku w Nowym S4czu. Piosenki takie jak

,,Wszystkie dzieci nasze s4" oraz ,,'{ ja wolq mojq

mami" sp.awily, 2e Majka stala sig ulubienic4

najmlodszej publiczno6ci, a dzi6 rosnq kolejne

pokolenia jej fan6w.

Mali sluchacze pokochali Majkq nie tylko za piosenkq o mamie' coma wlosy jak atrament (do sl6w

Agnieszki osieckiej), a|e lakLe za kolorowy, sceniczny wizerunek, kt6ry by} pomyslem artystki
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fturza lok6w, tiulowe sp6dnice i koronkowe rekawiczki). Na albumie ,A ja wolq moj4 mamq"
znalazly siq tei takie utwory jak: ,,Guma do podskok6w", ,,Rytm i melodia" oraz ,,Safari
na koloniach". Popularno6d p\ty przeloila sig na musical Majkowe Studio Nagra6. Dzieci
za dzialalno66 estradow4 przyznalyjej Order U6miechu.

Od roku zoo3jest arnbasadorern dobrej woli przy UNICEF- ie .

Otylia Jgdrzejczak (ur. t3 grudnia 1983
w Rudzie Sl4skiej) - polska pllnaraczka, mistrz]ryri
olimpijska, mistrzyni Swiata, mistr4mi Europy,
trzykrotna rekordzistka Swiata, rekordzistka
Europy, trzykrotnie wybierana najlepszl'rn
sportowcem Polski. Tworry sportowe projekty dla
dzieci i mlodziezy.

Pomaga charltatywnie dzieciom, m.in. sprzedala sw6j ,]oty medal na aukcji
19 grudnia 2oo4, za kI6ry uzyskala kwotq zg7 g5o zl, przekazan4 p62niej do Kliniki Onkologii
i Hematologii we Wroclawiu, z pacjentami kt6rej utrzlmuje kontak.

Marek Henryk Michalak urodzil siq 27 lipca tg7r
w Swidnicy - polski pedagog specjalny, dzialacz spoleczny
Od zooT r. - Kanclerz Miqdrynarodowej Kapituty
Orderu USmiechu, od zoo8 rzecznik praw dziecka.

Od 1987 byl przewodniczqqrm Kola Przyjaci6l Dzieci Chorych
"Serce" w Swidnlcy, a w latach 199o-2oo8 pelnil funkcjq prezesa

zarz4du gl6wnego Stowarzlszenia Przyjaci6l Dzieci Chorych 'SERCE'. W rggg zaloitylZnsp6l,
tlzialaj4cy przy Fundacji SERCE - Europejskie Cenlrum Przyjai:ni Dziecigcej
w Swidnicy i Zarowie. W 1993 zaloirylZesp6l Dzieciqcy "Serduszka". Jest autorem tekst6w
piosenek dla dzieci i mlodziezy, m.in."Order od dzieci", "Kamienny 6wiat", "stolica marzei",
"Nagroda SERCA", "Dobrze 2y6", do kt6rych Telewizja Polska wlprodukowala teledyski z tym
zespolern.
Za swoj4 dzialalnoS6 spolecznq odznaczony Orderem U5miechujako najmlodsza
osoba w historii tego odznaczenia (1994) i Srebrnym Krry2em Zaslugi.



No pierwszym zdiqciu - Mohandas Karamchand Gandhi, zwany: Mahatma Gandhi
Nostgpnie - Nelson Mandela, a na trzecim Piotr Fronczewski.
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