
W³adys³aw Tyrañski

KTO jest KIM
w województwie ma³opolskim

Edukacja, zatrudnienie, pozycja zawodowa,
dzia³alnoœæ polityczna i spo³eczna,

sympatie polityczne, rodzina, rozrywki i upodobania
(dane z 2001 roku)

Lokalne w³adze, urzêdy, instytucje 

Kraków 2002



Projekt okładki:
Jacek Szczerbiński

Copyright by Krakowska Agencja Informacyjna
Kraków 2002
ISBN 83-909309-3-5

KRAKOWSKA AGENCJA INFORMACYJNA 
31-070 Kraków, ul. Dietla 36/12,
tel./faks (012) 421 40 43
e-mail: kragin@ktojestkim.pl
www.ktojestkim.pl
Wydanie pierwsze 
Druk: Drukarnia Narodowa S.A.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, 31-110 Kraków

Opracował zespół:
Władysław Tyrański – redaktor naczelny
Marzena Sudoł – sekretarz redakcji
Małgorzara Gwoździowska
Marcin Jurczenko
Maciej L. Kinsow – korekta
Piotr Mistachowicz
Agnieszka Pletty
Maciej Wieczorkowski – skład i łamanie
Agnieszka Zięciak

Książka jest przedsięwzięciem promocyjnym Fundacji PROMETEUSZ,
realizowanym we współpracy z Krakowską Agencją Informacyjną.

©



OD WYDAWCY

Oddajemy do rąk Czytelników pierwsze wydanie informatora „Kto jest kim w wo-
jewództwie małopolskim”. Jest on kontynuacją wydanych już dwóch edycji „Kto jest kim
w Krakowie” za lata 1997 i 1999. Informator małopolski zawiera dane za rok 2001
i został opracowany według tego samego schematu. W książce znalazły się biogramy 
ludzi znanych i uznanych, piastujących ważne stanowiska w administracji rządowej
i samorządowej oraz instytucjach o charakterze publicznym.

Szczególnie cenne wydają się sylwetki wszystkich parlamentarzystów reprezentu-
jących województwo małopolskie w Sejmie i Senacie obecnej kadencji. Są też w książce 
nazwiska znanych samorządowców oraz pracowników administracji publicznej w woje-
wództwie. W sumie 162 nazwiska. Nie oznacza to, iż uznajemy tę liczbę za wystarczającą, 
a jedynie że takie były nasze możliwości. Zbieranie biogramów jest bowiem pracochłonne 
i kosztowne. Umożliwili nam to nasi sponsorzy, którym należą się za to szczere słowa 
podzięki. Zaczął powstawać bowiem bank informacji o ludziach znanych i uznanych
w województwie. Liczymy, że pierwsza edycja informatora utoruje drogę edycjom następ-
nym i obszerniejszym, wydawanym co 2-3 lata, podobnie jak w przypadku „Kto jest kim
w Krakowie”.

Ankietę z zaproszeniem na łamy „Kto jest kim w województwie małopolskim” 
skierowaliśmy do przedstawicieli administracji publicznej województwa (zarząd wo-
jewództwa, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, urząd wojewódzki, rządowa 
administracja wojewódzka), polityków (posłowie, senatorowie, radni wojewódzcy, prze-
wodniczący rad gmin), ordynariuszy dwóch diecezji na obszarze województwa oraz ludzi 
kierujących placówkami podległymi władzom samorządowym szczebla wojewódzkiego.

Publikowane biogramy zawierają podstawowe informacje dotyczące najbliższej 
rodziny naszych respondentów, przebiegu ich edukacji, zatrudnienia i pozycji zawodowej, 
działalności politycznej i społecznej, statusu materialnego oraz rozrywek i upodobań. 
Ankieta wyszła poza utarte schematy pytań. Przyjęliśmy, że brak odpowiedzi na niektóre 
z nich nie umniejszy wartości biogramu opracowanego na jej podstawie. W takich przypad-
kach brak odpowiedzi był zaznaczany, gdyż hołdujemy zasadzie, iż każdy z respondentów 
otrzymuje te same pytania, wobec czego brak odpowiedzi też jest jakąś odpowiedzią. Tak 
potraktowaliśmy również kilku parlamentarzystów, którzy w ogóle nie odpoweidzieli na 
nasze pytania. Ich biogramy zostały opracowane na podstwie informacji z innych źródeł, 
a brak danych odnotowano jako brak odpowiedzi. 

Spis respondentów, którzy wypełnioną ankietę zwrócili, a następnie autoryzowali 
swój biogram, zamieszczamy na końcu książki. Pragniemy im za to podziękować. Tak 
już bowiem jest, że życiorysy ludzi znanych, a zwłaszcza osób publicznych, nie należą 
wyłącznie do nich samych, lecz są po części własnością ogółu. To cena za uznanie, ja-
kim są obdarzani przez innych. Toteż udzielanie informacji o własnej osobie to swoista 
powinność wobec współmieszkańców.

Jako wydawca pragnę na koniec podziękować całemu zespołowi biorącemu udział 
w opracowaniu informatora, zarówno w wersji książkowej, jak i internetowej, dostępnej 
pod adresem <www.ktojestkim.pl>. 

Władysław Tyrański
redaktor naczelny

Krakowskiej Agencji Informacyjnej
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ADAMIK Jerzy Aleksander
historyk, menedżer, wojewoda małopolski 
Ur. 1 października 1955 w Kluczach, woj. katowic-
kie; żonaty (od 1984); wykszt. wyższe; magister 
historii; wyznanie – brak odp. Ojciec: Jan, wy-
kszt. podstawowe, robotnik. Matka: Antonina (z 
d. Stefanowicz), wykszt. podstawowe, pracownik 
fi zyczny. Rodzeństwo: Janina (ur. 1952). Żona: 
Bożena (z d. Gleń), wykszt. wyższe, prawnik. 
Dzieci: Karolina (ur. 1986), Jagoda (ur. 1992). 
Miejsca zamieszkiwania: brak odp.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Kwaśniowie Dolnym, woj. 
krakowskie  Liceum Ogólnokształcące im. Kazi-
mierza Wielkiego w Olkuszu (matura 1974)  Uni-
wersytet Jagielloński, historia (dyplom 1980) 
 studia podypl.: Policealne Studium Poligrafi i 
w Krakowie (dyplom 1975); Akademia Ekono-
miczna w Krakowie, zarządzanie (dyplom 1987); 
kurs dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu 
Państwa (dyplom 1995). 

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (1987-
-89), etatowy przewodniczący Zarządu Krakow-
skiego (1987-88), etatowy sekretarz Zarządu Głów-
nego (1989)  prywatne małe przedsiębiorstwa 
handlowo-usługowe (1990-94), wiceprezes zarzą-
du, prezes zarządu  Ruch SA w Warszawie (1996-
-98), dyrektor oddziału w Krakowie  Korporacja 
Gospodarcza Efekt SA w Krakowie (1998-2001), 
członek zarządu, dyrektor handlowy  Małopolski 
Urząd Wojewódzki w Krakowie (od 23.X.2001), 
wojewoda małopolski. Wyjazdy zagraniczne 
o charakterze zawodowym: do USA na sympozjum 
poświęcone pracy z młodzieżą (1989).

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza (1980-89), członek  Sojusz Le-
wicy Demokratycznej (od 1999), przewodniczący 
Rady Krakowskiej (1999-2001), członek Zarządu 
Rady Małopolskiej, członek Rady Krajowej. Inne 
organizacje społeczne: Socjalistyczne Zrzeszenie 
Studentów Polskich (1975-80), pion kultury – 
kierownik klubu „Nowy Żaczek” w Krakowie 
(1978-79)  Związek Socjalistycznej Młodzieży 
Polskiej, przewodniczący Zarządu Krakowskiego 
(1987-88), sekretarz Zarządu Głównego (1989) 
 Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, czło-

nek Rady Izby (1994-97), członek prezydium (od 
1997)  Stowarzyszenie „Pokolenia” (od 1995), 
przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego w Kra-
kowie. Udział w przedstawicielskich organach 
władzy: radny Miejskiej Rady Narodowej w Kra-
kowie (1988-90)  radny Rady Miasta Krakowa, 
kaden. 1994-98, lista wyborcza Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej, klub SLD, wiceprzewodniczą-
cy klubu, wiceprzewodniczący Komisji Mienia 
i Rozwoju Gospodarczego; kaden. 1998-2002 
(radny do X.2001), lista wyborcza SLD, klub SLD, 
wiceprzewodniczący klubu, wiceprzewodniczą-
cy Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego, 
delegat gminy Kraków do Związku Międzygmin-
nego „Zimowa Olimpiada 2006”. Inne fakty 
z życiorysu polit.: rezygnacja z mandatu radnego 
Krakowa po nominacji na wojewodę małopolskie-
go (X.2001), wojewoda małopolski mianowany 
przez premiera L. Millera po wygranych przez 
SLD wyborach parlamentarnych we wrześniu 
2001; w wyborach parlamentarnych 23 września 
2001 roku kandydat na posła z krakowskiej listy 
SLD-UP, okr. wyb. nr 13, czwarte miejsce na 
liście, 6.320 głosów, siódmy wynik na liście, 16. 
wynik w okręgu. Odznaczenia: Srebrny Krzyż 
Zasługi, Złota Odznaka „Za Zasługi dla Miasta 
Krakowa”, Złota Odznaka „Za Zasługi dla Ziemi 
Krakowskiej”, Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 83 m kw., spółdzielcze własnościowe, 
Kraków Ugorek, od 2001. Samochód: opel vectra, 
rok prod. 1999. Podatek dochodowy: 1998 – II 
próg, 2000 – III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: turystyka aktywna, kontakt z przyrodą, 
historia II wojny światowej. Urlop: z rodziną nad 
morzem. Ulubione dzieła: „Wojna i pokój”, „Lord 
Jim”. Maksyma życiowa: Plus ratio quam vis.

aktual.: 4.II.2002

BACHLEDA-KSIĘDZULARZ Franciszek 
technik budowlany, polonista, senator
Ur. 2 stycznia 1947 w Zakopanem; żonaty (od 
1976); wykszt. wyższe; magister fi lologii polskiej; 
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Stanisław, wykszt. 

A B
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podstawowe, rolnik. Matka: Helena (z d. Hyc-
-Myrmuła), wykszt. podstawowe, gaździna. 
Rodzeństwo: Adam (ur. 1950), Teresa (ur. 1951), 
Maria (ur. 1959), Józef (ur. 1964). Żona: Halina (z 
d. Miarecka), wykszt. – studium medyczne, położ-
na. Dzieci: Michał (ur. 1977), Łukasz (ur. 1980), 
Karolina (ur. 1987). Tradycje rodzinne: chłop-
skie-skalnopodhalańskie, poezja, gawędziarstwo 
– w 1974 roku I miejsce na „Sabałowych baja-
niach” w Bukowinie Tatrzańskiej; album poetyc-
ko-fotografi czny „Kocham Cię, Polsko” (Chicago, 
1986). Życiowe autorytety: św. Franciszek Salezy, 
Ojciec Św. Jan Paweł II, Władysław hrabia Za-
moyski, prawnik i historyk Konstanty Grzybowski 
senior, historyk literatury Julian Krzyżanowski, 
językoznawca Stanisław Sierotwiński, pisarz, 
redaktor naczelny pisma Związku Podhalan 
„Podhalanka” – Tadeusz Staich. Miejsca zamiesz-
kiwania: brak odp.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Zakopanem  Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa w Zakopanem; Technikum Bu-
dowlane w Zakopanem (matura 1967)  Uniwer-
sytet Jagielloński, fi lologia polska (dyplom 1977).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Podha-
le” w Zakopanem (1967-72), technik budowlany 
 Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem (1977-81), 
kierownik działu ochrony zabytków  Zespół 
Szkół Budowlanych im. W. Matlakowskiego 
w Zakopanem (1982-87), nauczyciel – polonista 
  Urząd Parafialny w Zakopanem (1982-86), 
pracownik fi zyczny  Związek Podhalan Oddział 
Tatrzański (1987-93), urzędujący wiceprezes 
 Spółka „Geotermia Podhalańska” SA (1993), 
organizator spółki, prezes  Gmina Tatrzańska 
– Kościelisko, Poronin, Zakopane (1994-95), 
burmistrz  Senat RP, senator zawodowy (od 
1993). Ponadto: aktor amator w Teatrze im. 
H. Modrzejewskiej, studium Słowa im. Tadeusza 
Staicha (od 1967), członek Zespołu Regionalne-
go „Honielniki” Zakopane Harenda (1967-68), 
członek Zespołu Regionalnego im. Klimka 
Bachledy (od 1969), kierownik artystyczny 
Studenckiego Zespołu Góralskiego „Skalni” 
w Krakowie (1973-75), konferansjer, kierownik 
artystyczny i juror Międzynarodowego Festiwalu 
Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem (1974-91), 
kierownik artystyczny Parafi alnego Zespołu „Gie-
wont” w Zakopanem (od 1981), redaktor naczelny 
pisma ziem górskich „Hale i Dziedziny” (1990-
97), członek Międzyresortowej Komisji Roboczej 
ds. Tatrzańskiego Parku Narodowego (1980-91). 
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: 
do USA i Kanady (1979, 1984, 1986, 1990, 1994) 
oraz do prawie wszystkich krajów europejskich. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Zjednoczone Stronnictwo 
Ludowe (1970-82), członek  Polskie Stronnictwo 
Ludowe – Grupa Wilanowska (1987-88), członek 

Rady Krajowej  Ruch Społeczny AWS (1998-
-2001), wiceprzewodniczący Rady Regionu 
Województwa Małopolskiego. Inne organizacje 
społeczne: Międzyszkolny Klub Sportowy „Zako-
pane” (1956-67), członek (zawodnik)  Spółdziel-
czy Klub Sportowy „Start” Zakopane (1967-68), 
członek (zawodnik)  Klub Sportowy „Gorce” 
w Nowym Targu, członek (zawodnik)  SKS „Cra-
covia” w Krakowie, członek  Związek Podhalan 
w Zakopanem (od 1967), prezes oddziału w Zako-
panem (1981-87), prezes Zarządu Głównego (1987-
-93), członek honorowy (od 1999)  NSZZ „So-
lidarność” Rolników Indywidualnych (1980-89) 
 Polska Asocjacja Geotermalna w Krakowie 
(od 1985), członek honorowy Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska” (od 1989), członek współza-
łożyciel. Udział w przedstawicielskich organach 
władzy: Senat RP, kaden. 1993-97, lista wyborcza 
Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform, klub 
senatorski NSZZ „Solidarność”, członek Komisji 
Ochrony Środowiska, Komisji Spraw Emigracji 
i Polaków za Granicą; kaden. 1997-2001, lista 
wyborcza AWS, klub senatorski AWS, prze-
wodniczący Komisji Ochrony Środowiska, 
członek Komisji Spraw Emigracji i Polaków za 
Granicą oraz Komisji Nadzwyczajnej Legislacji 
Europejskiej, przewodniczący Międzyparla-
mentarnej Grupy Polsko-Słowackiej; kaden. 
2001-2005, lista wyborcza Blok Senat 2001, 
klub senatorski Blok Senat 2001, członek Ko-
misji Ochrony Środowiska i Komisji Spraw 
Emigracji i Polaków za Granicą. Osiągnięcia 
w działalności publicznej: ostatni burmistrz 
gminy tatrzańskiej i współinicjator podziału 
jej na trzy gminy – Poronin, Kościelisko i Za-
kopane (1994), sygnatariusz transgranicznego 
związku gmin Euroregion Tatry i Związku 
Gmin Olimpijskich „Kraków – Zakopane 2006” 
(1994); jako przewodniczący senackiej Komisji 
Ochrony Środowiska sprawozdawca kilkunastu 
projektów ustaw, takich jak ustawy o ochronie 
przyrody, ustawy prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach, o zachowaniu narodowego 
charakteru strategicznych zasobów naturalnych 
kraju, ustawy prawo geologiczne i górnicze, 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, ustawy 
o dostępie do informacji o środowisku i jego 
ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko, ustawy o ratyfi kacji wspólnej konwencji 
bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym 
paliwem jądrowym, ustawy o ratyfikacji kon-
wencji o dostępie do informacji, udziale społe-
czeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie 
do wymiaru sprawiedliwości w sprawach doty-
czących środowiska, o ustanowieniu programu 
wieloletniego „Program dla Odry – 2006”, autor 
kilkuset poprawek do projektów tych ustaw; 
jako przewodniczący Międzyparlamentarnej 
Grupy Polsko-Słowackiej doprowadzenie m.in. 
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do przyznania osobom zamieszkałym w pasie 
przygranicznym prawa do uproszczonej odprawy 
celno-paszportowej, porozumienia dotyczące-
go planowanych korytarzy komunikacyjnych, 
kolejowych i drogowych, zniesienia wymogu 
zezwoleń na przewozy dwustronne i tranzytowe 
dla przewoźników obu stron, podpisania umowy 
między rządem RP i rządem Republiki Słowackiej 
o gospodarce wodnej na wodach granicznych, 
porozumienia międzyresortowego o współpracy 
w dziedzinie geologii i leśnictwa; obrońca wypasu 
owiec w Tatrach i współuczestnik jego przywróce-
nia w czerwcu 1981 roku; bojownik o przywróce-
nie własności sołtysich wspólnot leśno-polaniar-
skich – doprowadził do rozpraw administracyjnych 
uznających ich prawa (1993-2001); orędownik 
utworzenia powiatu tatrzańskiego, co nastąpiło 
w wyniku reformy administracyjnej kraju w 1998 
roku; sympatyk Polskiego Towarzystwa Turystycz-
no-Krajoznawczego, popierający rozbudowę kolei 
linowych i urządzeń sportowych w Tatrach; współ-
twórca porozumienia samorządów tatrzańskich 
z ministrem środowiska 13 marca 2000 roku. Inne 
fakty z życiorysu polit.: internowany 13 grudnia 
1981 roku w areszcie śledczym w Załężu koło Rze-
szowa; współorganizator NSZZ Rolników Indywi-
dualnych „Solidarność” – Region Podhala, Spisza 
i Orawy (1980); w wyborach parlamentarnych 23 
września 2001 roku senator z nowosądeckiej listy 
Bloku Senat 2001, okr. wyb. nr 13, 1. miejsce na li-
ście, 75.665 głosów, 2. wynik w okręgu. Antypatie 
polityczne: do wszelkiej lewicowości. Odznacze-
nia: Złoty Krzyż Zasługi Rządu Londyńskiego za 
zasługi w działalności niepodległościowej – Grupa 
„Zamek” (11.XI.1990), Zasłużony Działacz Kultu-
ry (1997), Honorowy Obywatel Gminy Krościenko 
nad Dunajcem (XII.2000), Zasłużony Działacz 
Kultury Fizycznej (2001).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: własny dom jednorodzinny, Zakopa-
ne, od roku 1987. Samochód: pontiac trans sport, 
rok prod. 1989. Podatek dochodowy: 2000 – III 
próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: sport – narciarstwo, lekkoatletyka, piłka 
ręczna; turystyka piesza, górska i rowerowa. 
Urlop: wycieczki górskie z rodziną. Ulubione 
dzieła: fi lozofi czno-społeczne – „Słowo i czyn” 
Karola Wojtyły oraz utwory J. Słowackiego, 
K. Baczyńskiego, B. Maja, Z. Herberta, S. Nowa-
ka, K. Przerwy-Tetmajera; muzyka Vivaldiego, 
Szymanowskiego, Kilara. Maksyma życiowa: 
Ora et labora.
Adres do korespondencji: Biuro Senatorskie, ul. 
Kościuszki 4, 34-500 Zakopane, tel. /faks 201-50-
-20.                            aktual.: 20.XI.2001

BAŁOS Kazimierz 
technik rolnik, przewodniczący rady miejskiej 
Ur. 15 kwietnia 1955 w Makowie Podhalańskim; 

żonaty (od 1978); wykszt. średnie; technik rolnik; 
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Stanisław, wykszt. 
podstawowe, pracownik fi zyczny. Matka: Geno-
wefa (z d. Surzyn), wykszt. podstawowe, przy 
mężu. Rodzeństwo: Adam (ur. 1949), Maria (ur. 
1957), Józef (ur. 1969). Żona: Maria (z d. Kozieł), 
wykszt. zawodowe, sprzedawca. Dzieci: Beata (ur. 
1979), Marzena (ur. 1983). Życiowe autorytety: Jan 
Paweł II. Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia 
w Juszczynie, gmina Maków Podhalański.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Juszczynie  Państwowe 
Technikum Rolnicze w Moszczenicy, Państwowe 
Technikum Rolnicze w Żywcu (matura 1975).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 
w Suchej Beskidzkiej (od 1975), referent zaopa-
trzenia (1975-80), członek zarządu (od 1980). 
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: 
brak. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak. Inne organiza-
cje społeczne: NSZZ „Solidarność” (od 1980), 
członek. Udział w przedstawicielskich organach 
władzy: radny Rady Miejskiej w Makowie Podha-
lańskim, kaden. 1990-94, lista wyborcza Lokalne-
go Komitetu Wyborczego, klub radnych – brak, 
członek Zarządu Miasta; kaden. 1994-98, lista wy-
borcza Komitetu Wyborczego Juszczyn, klub rad-
nych – brak, członek Zarządu Miasta; kaden. 1998-
-2002, lista wyborcza AWS, klub radnych – brak, 
przewodniczący Rady Miejskiej (od 1999). Osią-
gnięcia w działalności publicznej: przyczynienie 
się do budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
(1999), budowy chodnika przy drodze do Zako-
panego (2000), budowy 3 km odcinka drogi na 
osiedlu Jamy. Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 240 m kw., własny dom jednoro-
dzinny, Juszczyn, od 1955. Samochód: skoda 
felicia, rok prod. 1999. Podatek dochodowy: 
2000 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: piłka nożna (zawodnik w latach 70. i 80.). 
Urlop: w górach, najchętniej w Tatrach. Ulubio-
ne dzieła: twórczość J. Słowackiego, „Dziady” 
i „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza. Maksyma życio-
wa: Pomoc biednym.         aktual.: 21.I.2002

BARCZYK Kazimierz
adwokat, radca prawny, radny wojewódzki
Ur. 25 stycznia 1950 w Wolbromiu, woj. krakow-
skie; żonaty (od 1977); wykszt. wyższe; magister 
prawa; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Mikołaj, 
wykszt. podstawowe, rzemieślnik-rolnik. Matka: 
Antonina (z d. Lis), wykszt. podstawowe, kupiec. 
Rodzeństwo: Prakseda (ur. 1937), Elżbieta (ur. 
1939), Aniceta (ur. 1941), Alojzy (ur. 1944). Żona: 
Anna (z d. Jadowska), wykszt. wyższe, artysta 
plastyk, pracownik Akademii Sztuk Pięknych 
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w Krakowie. Dzieci: Tomasz (ur. 1978), Joanna 
(ur. 1979). Miejsca zamieszkiwania: do 1968 roku 
w Wolbromiu, potem w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolbromiu  Liceum 
Ogólnokształcące w Wolbromiu (matura 1968) 
 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa (dy-
plom 1972)  studia podypl.: aplikacja sędziowska 
– Sąd Wojewódzki w Krakowie (dyplom 1974).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Letnia Kultury 
i Języka Polskiego (1972-80), członek dyrekcji, 
wicedyrektor  Sąd Wojewódzki w Krakowie 
(1972-74), aplikant  Sąd Powiatowy w Olkuszu 
(1974-76), sędzia  Sąd Rejonowy w Sosnowcu 
(1976-78), sędzia  Sąd Rejonowy dla Krakowa 
Śródmieścia (1978-82), sędzia  Biuro Projektów 
Górniczych w Krakowie (1982-91), radca prawny 
 Biuro Projektów „Biprokrusz” w Krakowie 
(1982-91), radca prawny  Przedsiębiorstwo Po-
lonijne „Interfragrances” w Krakowie (1984-90), 
doradca prawny  Przedsiębiorstwo Zagraniczne 
„Scan-Product” – „Scan-Anida” w Krakowie 
(1984-91), doradca prawny  Sejm RP (1991-93), 
poseł zawodowy  „Ekoservices” spółka z o.o. 
w Krakowie (1993-94), doradca prawny  Kan-
celaria adwokacka indywidualna w Krakowie 
(1994-97 i od 2002)  Sejm RP (1997-2001), poseł 
zawodowy, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów i sekretarz Komitetu Społeczne-
go RM koordynującego wprowadzenie 4 reform 
społecznych – reformy administracji publicznej, 
zdrowia, ubezpieczeń społecznych i edukacji 
(1997-99), doradca Prezesa Rady Ministrów ds. 
samorządu terytorialnego (1999-2001). Ponadto: 
współautor reformy administracji publicznej, tj. 
ustaw o samorządzie gminnym (1990), powia-
towym i wojewódzkim (1998), członek Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 
jako przedstawiciel strony rządowej (1997-2001), 
członek Wspólnej Komisji Konsultacyjnej Polska 
– Komitet Regionów Unii Europejskiej (od 2001). 
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: 
Szkoła Letnia Języka Niemieckiego na uniwersy-
tecie w Wiedniu (1976). Ważniejsze osiągnięcia: 
inicjator, założyciel i sekretarz Społecznej Rady 
Legislacyjnej „Solidarności” (1980-92), grupują-
cej około 100 najwybitniejszych polskich prawni-
ków, którzy opracowali kilkadziesiąt społecznych 
projektów ustaw (kodeks prawa karnego, kodeks 
pracy, prawo prasowe, ustawy ustrojowe, w tym 
założenia nowej konstytucji i późniejszej ustawy 
samorządowej z marca 1990), wydanych jako 
osobne druki w 2001 roku przez Wydawnictwo 
Sejmowe pt. „Obywatelskie inicjatywy ustawo-
dawcze Solidarności 1980-92” (około 2 tys. stron). 
Nagrody i wyróżnienia: tytuł Małopolanin Roku 
2000 – Samorządowiec 10-lecia przyznany przez 
czterysta gmin i powiatów z terenu historycznej 
Małopolski należących do Podhalańskiego Związ-

ku Gmin, Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Sto-
warzyszenia Prezydentów Burmistrzów Wójtów 
Małopolski, Zwiazku Gmin Jurajskich, Związku 
Gmin Szansa Rozwoju Białej Przemszy i Związku 
Gmin Lubelszczyzny.

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1979-81), członek  Chrześcijań-
ska Demokracja (1990), przewodniczący Krajowej 
Rady, która w 1990 roku wstąpiła do Porozumienia 
Centrum  Porozumienie Centrum (1990--92), 
członek założyciel i członek Naczelnej Rady Po-
litycznej, współprzewodniczący Ogólnopolskiego 
Forum Chrześcijańsko-Demokratycznego w PC 
 Ruch dla Rzeczypospolitej Jana Olszewskiego 
(1992-93), zastępca przewodniczącego Naczelnej 
Rady Politycznej  Zjednoczenie Polskie (1993-
97), przewodniczący Naczelnej Rady Politycznej 
 Rada Krajowa Akcji Wyborczej „Solidarność” 
(1996-97), członek   Ruch Społeczny AWS 
(od 1998), członek Rady Politycznej (od 1999), 
sekretarz Zarządu Krajowego ds. samorządu 
terytorialnego (od 1999). Inne organizacje spo-
łeczne: Związek Harcerstwa Polskiego (1960-70), 
drużynowy  Zrzeszenie Studentów Polskich – od 
1973 roku Socjalistyczne Zrzeszenie Studentów 
Polskich (1968-74), przewodniczący uczelnianego 
sądu koleżeńskiego na UJ  NSZZ „Solidarność” 
(1980-94), członek prezydium Krajowej Komisji 
Koordynacyjnej Pracowników Wymiaru Spra-
wiedliwości (1980-89), założyciel i lider NSZZ 
„Solidarność” w sądach krakowskich, delegat na 
I Zjazd „Solidarności” Region Małopolska (1981) 
 Okręgowa Izba Radców Prawnych (od 1981), 
założyciel i członek władz okręgowych I kadencji, 
delegat na krajowy Zjazd Założycielski  Klub 
Inteligencji Katolickiej w Krakowie (od 1984), 
członek  Okręgowa Izba Adwokacka w Kra-
kowie (od 1987), członek  Naczelna Komisja 
Rewizyjna Adwokatury w Warszawie (1990-93), 
członek  Fundacja Pomocy Potrzebującym „Ami-
cus” (od 1991), fundator, członek Rady Fundacji 
 Krakowski Komitet Obywatelski „Solidarność” 
(1989--91), członek prezydium  Komitet Oby-
watelski przy Lechu Wałęsie (1990-93), członek 
 Stowarzyszenie Gmin Małopolski w Krakowie 
– obecnie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma-
łopolski (od 1991 – kolejne trzy kadencje), inicja-
tor, założyciel, przewodniczący Rady i Zarządu, 
przewodniczący Rady Programowej, redaktor 
wydawnictw – ponad 50 poradników i podręcz-
ników dla samorządu terytorialnego  Komitet 
Obchodów 500 Rocznicy Studiów Mikołaja 
Kopernika (1991-95), przewodniczący   Ko-
mitet Obywatelski Miasta Krakowa (od 1993), 
przewodniczący sądu koleżeńskiego (1993-2000) 
 Ogólnopolski i Krakowski Sekretariat Ugru-
powań Centroprawicy (1993--96), członek władz 
 Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krako-
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wa (1995-2001), członek  Federacja Związków 
i Stowarzyszeń Gmin Polskich, współzałożyciel 
(1993) – obecnie Federacja Związków Gmin 
i Powiatów RP w Krakowie (od 1996, dwie 
kadencje), przewodniczący Rady Programowej 
wydawnictw  Fundacja „Copernicanum Cra-
coviense” (od 1997), fundator i przewodniczący 
Rady Fundacji  Komitet Honorowy Zimowej 
Olimpiady Zakopane 2006, przewodniczący ze-
społu komisji prawnej  Bractwo Kurkowe (od 
1998), członek  Honorowy Komitet Ratowania 
Kopca Tadeusza Kościuszki (od 1999), członek 
 Forum Parlamentarzystów i Samorządowców 
Ziem Górskich RP (od 1999), przewodniczący. 
Udział w przedstawicielskich organach władzy: 
radny Rady Miasta Krakowa, kaden. 1990-94, 
lista wyborcza Krakowskiego Komitetu Obywatel-
skiego „Solidarność”, klub radnych Samorządnej 
Rzeczpospolitej (1990-92), klub radnych Centro-
prawica (1992--94), przewodniczący RMK (1990-
93); kaden. 1994-98, lista wyborcza koalicji „Sa-
morządny Kraków”, klub radnych „Samorządny 
Kraków” (1994-97), klub radnych na rzecz Akcji 
Wyborczej „Solidarność” (1997-98), delegat do 
Sejmiku Samorządowego Województwa Krakow-
skiego  poseł na Sejm RP, kaden. 1991-93, lista 
wyborcza Porozumienia Centrum w Krakowie, 
klub parlamentarny „Ruchu dla Rzeczpospoli-
tej”, wiceprzewodniczący klubu; kaden. 1997-
-2001, lista wyborcza AWS, klub poselski AWS 
– współprzewodniczący 100-osobowego parlamen-
tarnego zespołu samorządowego  radny Woje-
wództwa Małopolskiego, kaden. 1998-2002, lista 
wyborcza AWS, klub AWS, wiceprzewodniczący 
klubu, członek Komisji Rozwoju Regionu, Pro-
mocji i Współpracy z Zagranicą. Ponadto: sędzia 
Trybunału Stanu (1989-91), wybrany przez Sejm 
na oskarżyciela przed Trybunałem Stanu w spra-
wie byłego premiera Mieczysława Rakowskiego 
(1992), wybrany na oskarżyciela przed Trybuna-
łem Stanu w sprawie Wojciecha Jaruzelskiego 
i Czesława Kiszczaka (1993), organizator I Kon-
gresu Samorządów Terytorialnych RP (1997) oraz 
Konferencji Samorządów Państw Europy Środko-
wej i Wschodniej (1997), przewodniczący Forum 
Współpracy Samorządów Lokalnych Państw Euro-
py Środkoweji Wschodniej, członek Komitetu Ste-
rującego ISPA przydzielającego środki pomocowe 
z UE oraz Narodowej Rady Integracji Europejskiej 
(od 1999), przewodniczący Rady Muzeum Armii 
Krajowej w Krakowie (od 2000). Osiągnięcia 
w działalności publicznej: autor specjalnej usta-
wy o fi nansowaniuz budżetu państwa budowy 
Kampusu 600-lecia odnowienia UJ (600 mln zł 
w ciągu 10. lat), dzięki czemu ma powstać trzy razy 
więcej sal wykładowych i miejsc w akademikach 
niż w całej historii uniwersytetu (2000), inicjator 
i autor powołania Rządowego Centrum Legislacji 
(2000), autor ustawy o uwłaszczeniu mieszkań 
spółdzielczych – uchwalona w 2001 roku i skie-

rowana przez prezydenta A. Kwaśniewskiego do 
Trybunału Konstytucyjnego, współautor ustawy 
o wspieraniu rozwoju ziem górskich uchwalonej 
w 2001 roku i zawetowanej przez prezydenta; ini-
cjator Krajowej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości 
w Krakowie (2001), doprowadzenie do fi nansowa-
nia budowy Kliniki Kardiochirurgii w Szpitalu im. 
Jana Pawła II z budżetu centralnego (łącznie 215 
mln zł w latach 1991-2001), wspieranie inwestycji 
proekologicznych – oczyszczalni ścieków Płaszów 
2 oraz rozbudowy wysypiska Barycz, fi nansowa-
nych z funduszu ISPA. Inne fakty z życiorysu polit.: 
w 1981 roku zwolniony z Sądu Rejonowego dla 
Krakowa Śródmieścia przez Radę Państwa PRL 
po wprowadzeniu stanu wojennego z zakazem 
wpisu na listę adwokatów – aż do wygranego 
procesu z ministrem sprawiedliwości przed 
Sądem Najwyższym w 1987 roku, współorgani-
zator z Adamem Strzemboszem „Solidarności” 
w organach wymiaru sprawiedliwości PRL po 
wprowadzeniu stanu wojennego, współpraca 
przy wydawaniu „Paragrafu” – podziemnego 
pisma prawniczego o zasięgu ogólnopolskim 
wychodzącego w Krakowie; jako poseł I kaden-
cji współautor i sprawozdawca wielu projektów 
ustaw, m.in. o przywróceniu komisji kodyfi ka-
cyjnej, o prokuratorii generalnej, akcjonariacie 
narodowym oraz uchwały w sprawie prawa dla 
wglądu każdego obywatela Polski do akt z mate-
riałami zebranymi na jego temat przez MSW, UB 
i SB; organizator dziewięciu ogólnopolskich 
konferencji Centroprawicy w Krakowie w latach 
1993--95 z ramienia Sekretariatu Ugrupowań 
Centroprawicy – na I Ogólnopolskiej Konferen-
cji Ugrupowań Centroprawicyw grudniu 1993 
w Krakowie została powołana Społeczna Komisja 
Konstytucyjna do opracowania projektu Konsty-
tucji RP, inicjator i współautor obywatelskiego 
projektu Konstytucji RP, sygnowanego przez 
„Solidarność”, pod którego poparciem zebrano 
potem około 2 mln podpisów (1996); uczestnik 
Konwentu św. Katarzyny w 1995 roku wyłaniają-
cego wspólnego dla centroprawicy kandydata na 
prezydenta, którym została Hanna Gronkiewicz-
-Waltz; w wyborach parlamentarnych 23 września 
2001 roku kandydat na posła z krakowskiej listy 
AWS Prawicy, okr. wyb. nr 13, pierwsze miejsce 
na liście, 4.962 głosy, pierwszy wynik na liście, 21. 
wynik w okręgu. Odznaczenia: Medal 600-lecia UJ 
(2001), Medal Kraków 2000 (2001).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 150 m kw., duża kamienica rodzinna 
(odziedziczona przez żonę), Kraków Podgórze, od 
1978. Samochód: ford escort, rok prod. 1993. Po-
datek dochodowy: 1994 – III próg, 1995 – III próg, 
1996 – III próg, 1997 – III próg, 2000 – III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: teatr i lektura czasopism. Urlop: zimą 
narty, latem wypoczynek wśród zieleni i nad wodą. 
Ulubione dzieła: książki z historii, psychologii 
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i politologii. Maksyma życiowa: Plus ratio quam 
vis.                              aktual.: 9.I.2002

BARGIEŁ Janusz
politolog, pracownik samorządowy, senator
Ur. 15 maja 1958 w Olkuszu; żonaty (od 1980); 
wykszt. wyższe; magister nauk politycznych; 
wyznanie – brak odp. Ojciec: Lucjan, wykszt. 
średnie, emeryt. Matka: Maria (z d. Guzdraj), 
wykszt. wyższe, nauczycielka. Rodzeństwo: An-
drzej (ur. 1960). Żona: Jadwiga (z d. Margiel), 
wykszt. średnie, nauczycielka. Dzieci: Piotr (ur. 
1982), Rafał (ur. 1984). Miejsca zamieszkiwania: 
od urodzenia w Olkuszu.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 5 w Olkuszu  Zespół 
Szkół Zawodowych przy Olkuskiej Fabryce 
Naczyń Emaliowanych w Olkuszu (matura 1978) 
 Uniwersytet Śląski w Katowicach, nauki poli-
tyczne (dyplom 1992).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych w Olku-
szu (1973-80), mistrz  Wojewódzka Komenda 
Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach 
(1980--84), zastępca komendanta  Rejonowy 
Uniwersytet Robotniczy w Katowicach (1984-
86), dyrektor rejonowego uniwersytetu w Olkuszu 
 Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, 
Zarząd Wojewódzki w Katowicach (1986-90), eta-
towy przewodniczący Zarządu Miejsko-Gminnego 
w Olkuszu  Własna działalność gospodarcza 
(1990-95)  Urząd Rejonowy w Olkuszu (1996-
-98), zastępca kierownika urzędu  Starostwo Po-
wiatowe w Olkuszu (1999-2001), starosta  Senat 
RP (od 2001) senator zawodowy. Ponadto: wice-
przewodniczący Komisji Współpracy Międzyna-
rodowej Związku Powiatów Polskich (od 1999). 
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: 
studialny do Brukseli (1999) oraz Kyff hauserkies 
i Sondershausen w Niemczech (2000), stypendium 
w Edynburgu (2000), szkolenie w Łomnicy Wiel-
kiej na Słowacji (2000). Ważniejsze osiągnięcia: 
współinicjator kontraktu regionalnego dla Śląska 
oraz tworzenia regionalnych agencji rozwoju. 
Nagrody i wyróżnienia: tytuł „Człowieka Roku 
1999” przyznany przez mieszkańców Małopolski 
w konkursie „Gazety Krakowskiej”. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza (1986-90), członek egzekutywy 
Komitetu Miejsko-Gminnego w Olkuszu  Socjal-
demokracja Rzeczypospolitej Polskiej (od 1990), 
przewodniczący Rady SdRP Miasta i Gminy 
w Olkuszu  Sojusz Lewicy Demokratycznej (od 
1999), wiceprzewodniczący Małopolskiej Rady 
Wojewódzkiej, wiceprzewodniczący Rady Powia-
towej, członek zespołu ds. integracji europejskiej, 
członek zespołu ds. samorządu terytorialnego. Inne 
organizacje społeczne: Związek Socjalistycznej 
Młodzieży Polskiej (1984-89), przewodniczący 

Zarządu Miasta i Gminy w Olkuszu  Związek 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, wiceprzewod-
niczący Zarządu Powiatowego w Olkuszu  Sto-
warzyszenie „Zamek Rabsztyński”, członek. Udział 
w przedstawicielskich organach władzy: radny 
Rady Powiatu Olkuskiego (1998-2001), kaden. 
1998-2002, lista wyborcza Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej, klub radnych SLD  Senat RP, kaden. 
2001-2005, lista wyborcza SLD-UP, klub senator-
ski SLD, członek Komisji Ochrony Środowiska 
oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji 
Europejskiej. Inne fakty z życiorysu polit.: członek 
komitetu wyborczego Aleksandra Kwaśniewskie-
go w wyborach prezydenckich w 1995 i 2000 roku; 
w wyborach parlamentarnych 23 września 2001 
roku senator z krakowskiej listy SLD-UP, okr. wyb. 
nr 12, drugie miejsce na liście, 167.280 głosów, 
1. wynik w okręgu. Odznaczenia: Odznaka „Zasłu-
żony dla Rozwoju Województwa Katowickiego” 
(1983), Brązowy Krzyż Zasługi (1987).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 60 m kw., Olkusz, od 1958. Samo-
chód: daewoo nubira, rok prod. 1998. Podatek 
dochodowy: 2000 – III próg (oświadczenie ma-
jątkowe www.senat.gov.pl).

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: wycieczki górskie, pływanie. Urlop: wy-
poczynek czynny, zwiedzanie ciekawych miejsc 
i zabytków. Ulubione dzieła: brak odp. Maksyma 
życiowa: Upór jest największą przeszkodą mądro-
ści.                              aktual.: 13.II.2002

BARTOSZ Adam
etnolog, muzeolog, dyrektor muzeum
Ur. 22 stycznia 1947 w Zielonej Górze; wykszt. 
wyższe; magister etnologii, magister muzeologii; 
wyznanie – brak odp. Rodzina: brak odp. Życiowe 
autorytety: rodzice, kolega ze studiów – Wojtek 
Dudziak, prof. hebraistyki na uniwersytecie 
w Oksfordzie – Jonathan Webber, prof. cypanologii 
na uniwersytecie w Paryżu – Marcel Courthiade. 
Miejsca zamieszkiwania: od 1962 w Tarnowie.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa i średnia – brak odp.  Uni-
wersytet Jagielloński, etnologia (dyplom 1972), 
muzeologia (dyplom 1976).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Muzeum Okręgowe w Tarnowie, dyrektor (od 
1981). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: brak odp. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

– brak odp.
 STATUS MATERIALNY

– brak odp.
 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: piwo porter, czerwone wino. Urlop: in-
tensywnie. Ulubione dzieła: mnóstwo. Maksyma 
życiowa: Z każdej sytuacji jest wyjście.
Adres do korespondencji: Muzeum Okręgowe 
w Tarnowie, Rynek 21, 33-100 Tarnów.
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aktual.: 13.VIII.2001

BIELAN Adam
student, poseł
Ur. 12 września 1974 w Gdańsku; wolny; wykszt. 
średnie (w trakcie studiów); wyznanie – brak odp. 
Rodzina: brak odp. Miejsca zamieszkiwania: brak 
odp.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa – brak odp.  IX Liceum 
Ogólnokształcące (matura 1994)  Uniwersytet 
Warszawski, stosunki międzynarodowe (w trakcie 
studiów).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

– brak odp.
 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak odp. Inne organiza-
cje społeczne: Niezależne Zrzeszenie Studentów, 
przewodniczący Komisji Krajowej (1996-98) 
 Międzynarodowa organizacja skupiająca orga-
nizacje centroprawicowe (od 1999), wiceprezes. 
Udział w przedstawicielskich organach władzy: 
poseł na Sejm RP, kaden. 1997-2001, lista wy-
borcza AWS, klub poselski – brak odp., członek 
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji 
Spraw Zagranicznych; kaden. 2001-2005, lista 
wyborcza Komitetu Wyborczego Prawo i Spra-
wiedliwość, klub poselski PiS, członek Komisji 
Europejskiej. Inne fakty z życiorysu polit.: w wybo-
rach parlamentarnych 23 września 2001 roku poseł 
z chrzanowskiej listy Prawa i Sprawiedliwości, okr. 
wyb. nr 12, pierwsze miejsce na liście, 7.063 głosy, 
pierwszy wynik na liście, 45. wynik w okręgu. 
Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

– brak odp. (oświadczenie majątkowe: www.sejm.
gov.pl).

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

– brak odp.
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie, ul. Czy-
sta 3/6a, 31-121 Kraków, tel./faks 012 633-60-45, 
e-mail adam.bielan@sejm.gov.pl

aktual.: 13.II.2002

BOGDAN Witold 
inżynier metalurg, burmistrz
Ur. 22 października 1959 w Gorlicach; żonaty (od 
1980); wykszt. wyższe; magister inżynier meta-
lurgii; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Tadeusz, 
wykszt. średnie, technik mechanik. Matka: Mi-
chalina (z d. Pabis), wykszt. podstawowe, zawód 
– brak odp. Rodzeństwo: Ryszard (ur. 1949), An-
drzej (ur. 1954). Żona: Barbara (z d. – brak odp.), 
wykszt. wyższe, nauczyciel. Dzieci: Sylwia (ur. 
1981), Krzysztof (ur. 1982), Konrad (ur. 1984). 
Miejsca zamieszkiwania: w latach 1959-85 w Li-
buszy, woj. nowosądeckie, od 1985 roku w Roż-
nowicach, gmina Biecz, powiat gorlicki.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Libuszy  Liceum Zawodo-

we w Gorlicach (matura 1978)  Akademia Gór-
niczo-Hutnicza w Krakowie, metalurgia (dyplom 
1983), Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne 
(dyplom 1983).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Szkoła podstawowa w Pagorzynie, gmina Lipinki, 
woj. nowosądeckie (1983-85), nauczyciel  Szko-
ła podstawowa w Racławicach (1985-91), na-
uczyciel (1985-86), dyrektor (1986-91)  Szkoła 
podstawowa w Rożnowicach (1991-98), dyrektor 
(1991-96), nauczyciel (1996-98)  Gmina Biecz 
(od 1998), burmistrz. Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: brak. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: dotychczas – brak odp., 
obecnie – brak. Inne organizacje społeczne: brak 
odp. Udział w przedstawicielskich organach wła-
dzy: brak. Odznaczenia: brak odp.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 60 m kw., lokatorskie, Rożnowice, od 
1985. Samochód: renault megane, rok prod. 2000. 
Podatek dochodowy: 2000 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: turystyka, brydż. Urlop: wyjazdy w góry 
lub nad morze. Ulubione dzieła: brak odp. Mak-
syma życiowa: brak odp.        aktual.: 30.XI.2001

BOLEK Krzysztof Jan
inżynier urządzeń sanitarnych,
prezes funduszu ochrony środowiska
Ur. 13 września 1949 w Krakowie; wolny; wykszt. 
wyższe; magister inżynier urządzeń sanitarnych; 
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Władysław, wy-
kszt. średnie, pracownik umysłowy. Matka: Zofi a 
(z d. Pamuła), wykszt. podstawowe, pracownik 
fi zyczny. Rodzeństwo: brak. Dzieci: brak. Życiowe 
autorytety: rodzice, Jan Paweł II, dyrektor LO nr 1 
w Krakowie, ul. Grzegórzecka – Stanisław Dynow-
ski, profesorowie Politechniki Krakowskiej – Jerzy 
Kurbiel i Tadeusz Gabryszewski, marszałek Józef 
Piłsudski. Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia 
w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 4 i nr 8 w Krakowie 
 Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. S. Wyspiań-
skiego w Krakowie (matura 1967)  Politechnika 
Krakowska im. T. Kościuszki, inżynieria sanitarna 
(dyplom 1973)  studia podypl.: PK, aspekty 
socjalne i psychologiczne w dydaktyce (dyplom 
1976)  kurs dla członków rad nadzorczych spółek 
Skarbu Państwa (egzamin 2001).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki (1973-
-95), asystent stażysta, asystent, starszy asystent, 
wykładowca, starszy wykładowca (1983-95) 
 Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska, Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kra-
kowie (1983-94), zastępca dyrektora, dyrektor 
OBiKŚ (1983-91), dyrektor WIOŚ (1991-94) 
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
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i Gospodarki Wodnej w Krakowie (od 1995), 
prezes zarządu. Wyjazdy zagraniczne o charakterze 
zawodowym: staż w Budapeszcie zorganizowany 
przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki – technologia uzdatniania wody (1976), 
kurs zapewnienia jakości danych pomiarowych 
zanieczyszczeń powietrza w Reaserch Tringle Park 
i Waszyngtonie (1993), kurs public relations 
w zakresie gospodarki komunalnej USA w Chica-
go i Denver (1994), w latach 90. wyjazdy w celu 
zapoznania się z funkcjonowaniem funduszy 
ochrony środowiska w krajach Europy Środko-
wo-Wschodniej do Anglii, na Litwę i Łotwę, do 
Szwajcarii w celu zapoznania się z rolnictwem 
ekologicznym, do Szwecji i Danii w celu zapo-
znania się w rozwiązaniami ekologicznymi w ad-
ministracji publicznej, do Niemiec oraz Francji 
w celu zapoznania się z gospodarowaniem od-
padami; do Bostonu – nowoczesne rozwiązania 
w kanalizacji i oczyszczaniu ścieków (2001). 
Ważniejsze osiągnięcia: około 50 publikacji 
w fachowych pismach krajowych i zagranicz-
nych, skrypt dla studentów z zakresu projekto-
wania stacji uzdatniania wód powierzchniowych 
(1976, 1980); wprowadzenie przez WOŚiGW 
w Krakowie od 1996 roku procedur i kryteriów 
wyboru przedsięwzięć, co składa się na system 
uznawany za wiodący dla krajów przechodzących 
transformację gospodarczą, aktywne zarządzanie 
fi nansami, pozwalające na osiąganie wysokich 
zysków netto i znaczne powiększenie budżetu 
WOŚiGW na realizację zadań proekologicznych 
w województwie.

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak. Inne organizacje 
społeczne: Związek Nauczycielstwa Polskiego 
(1975-80), przewodniczący Komisji Mieszkanio-
wej w Krakowie  NSZZ „Solidarność” (1980-
-82), członek Komisji Zakładowej PK. Udział 
w przedstawicielskich organach władzy: brak. Po-
nadto: członek Polskiego Zrzeszenia Inżynierów 
i Techników Sanitarnych – Naczelna Organizacja 
Techniczna (1973-98). Sympatie i antypatie poli-
tyczne: zgodnie z maksymą życiową nie zostaną 
podane nazwiska; sympatie prawicowe. Odzna-
czenia: Złoty Medal „Za Zasługi dla Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej” nadany przez 
ministra ochrony środowiska (1994).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 37 m kw., spółdzielcze własnościowe, 
Kraków, od 1980. Samochód: hyundai pony, rok 
prod. 1992. Podatek dochodowy: 2000 – III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: sport – koszykówka i tenis; wędrówki 
indywidualne po górach. Urlop: aktywnie w Pol-
sce, zwiedzanie miejsc kultu maryjnego. Ulubione 
dzieła: „Kubuś Fatalista i jego pan” D. Diderota; 
fi lmy Bergmana i Kieślowskiego. Maksyma życio-
wa: Nie rób drugiemu, co tobie niemiło.

aktual.: 7.II.2002

BORKOWSKI Tadeusz Stefan
inżynier budownictwa lądowego, socjolog,
radny wojewódzki
Ur. 19 stycznia 1944 w Nowym Targu; żonaty 
(od 1972); wykszt. wyższe; magister inżynier 
budownictwa lądowego, profesor socjologii; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Mieczysław, wykszt. 
niepełne wyższe, urzędnik (zm. 1976). Matka: 
Wanda (z d. Zielińska), wykszt. średnie ogólne, 
urzędnik Urzędu Skarbowego Kraków Śródmie-
ście (zm. 1999). Rodzeństwo: Jolanta (ur. 1955). 
Żona: Barbara (z d. Wysocka), wykszt. wyższe. 
Dzieci: Agnieszka (ur. 1974), Tomasz (ur. 1979), 
Jerzy (ur. 1985). Tradycje rodzinne: dziadek ze 
strony matki Marcin Zieliński był naczelnikiem 
gminy Zimna Woda – przedwojenne wojewódz-
two lwowskie (lata 30.) i radnym miasta Lwowa. 
Życiowe autorytety: Jan Paweł II. Miejsca za-
mieszkiwania: do 1978 roku w Krakowie, potem 
w Wieliczce.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 21 w Krakowie  II Li-
ceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego 
w Krakowie (matura 1962)  Politechnika Kra-
kowska, budownictwo lądowe (dyplom 1968); 
Uniwersytet Jagielloński, socjologia (dyplom 
1973)   kurs dla członków rad nadzorczych 
spółek Skarbu Państwa (egzamin 2000); kurs dla 
działaczy samorządowych zorganizowany przez 
Politechnikę w Leicester, Wielka Brytania (1991) 
i inne związane m.in. z funkcjonowaniem samo-
rządu.

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Politechnika Krakowska (1968-73), stażysta 
(1968-69), asystent i starszy asystent (1969-73) 
 Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii (od 
1973), starszy asystent, adiunkt (1977-88), docent 
(1989-92), profesor nadzwyczajny (1993-97), 
członek kolegium dyrekcji Instytutu (1978-84), 
kierownik Zakładu Socjologii Pracy i Organiza-
cji (1989-94), wicedyrektor, dyrektor (1990-91); 
Instytut Zarządzania (od 1994), dyrektor. Po-
nadto: organizator i kierownik Podyplomowego 
Studium Wiedzy Społecznej przy Wydziale Filo-
zofi czno-Historycznym UJ (1979-81), przewod-
niczący Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kan-
dydatów na I rok studiów socjologicznych (1989 
i 1990), członek Rady Wydziału Filozofi czno-Hi-
storycznego UJ (1989-92), Wydziału Zarządzania 
i Komunikacji Społecznej (od 1996), Wydziału 
Filozofi cznego (1992-94), członek Stałej Senac-
kiej Komisji ds. Majątku i Finansów (1992-96), 
członek Rady Instytutu Wynalazczości i Ochrony 
Własności Intelektualnej UJ (od 1996), członek 
Rady Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ (od 
1997). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: stypendium naukowe w Stevens Point 
w USA (1985), wyjazdy do Stanford i Rochester 
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w USA (1985), Włoch (1981, 1986), wielokrotnie 
wyjazdy naukowe do Oksfordu, Wielkiej Bryta-
nii, Niemiec, Francji, Belgii, Holandii, Szwecji. 
Ważniejsze osiągnięcia: „Społeczno-wycho-
wawcza funkcja zakładu pracy” (doktorat 1976); 
„Społeczno-kulturowe korelaty wykształcenia 
w świetle wstępnej teorii pól wolności” (habilitacja 
1987); ponad 80 publikacji, w tym 2 monografi e, 
współautor 8 prac zbiorowych, artykuły i rozdziały 
w książkach krajowych i zagranicznych (Włochy, 
USA), książki – „Jak wychować w zakładzie pra-
cy” (1980) oraz „Społeczno-kulturowe korelaty 
wykształcenia w świetle wstępnej teorii pól wol-
ności” (1987); artykuły w czasopismach zagranicz-
nych, m.in. „Problemi cocernenti la farmazione 
della personalita dell’individuo nell’ambito del 
posto di lavoro” w „Laboratorio di Sociologia. Qu-
aderni di Studi e Richerche” (Rzym, 1981), „The 
Poles at the Polls. Voting Attitudes and Behavior 
in Cracow during the Local Elections in 1984” 
w „Est European Qurterly XX” (współautor wraz 
G. Ekirt I J. Mucha, 1986), „La teoria delle sfere 
di liberta” w „Studi di Sociologia” (Milano, 1987); 
redakcja prac zbiorowych, m.in. „Nauki społeczne 
a polityka: konfl ikt czy współdziałanie?” (1992), 
„Komitety Obywatelskie. Powstanie – rozwój 
– upadek” (1993), „Social Policies in a Time of 
Transformation” (1993), „Modernization Crises. 
The Transformation of Poland” (Londyn, 1995), 
„Socjologia bezrobocia” (1996), „Polityka spo-
łeczna. Rodzina. Bezrobocie” (1997), „W kręgu 
zarządzania. Spojrzenie multidyscyplinarme” 
(2000), „Dylematy kształcenia menedżerów 
u progu XXI wieku” (2001); zorganizowanie od 
podstaw w 1994 roku nowego kierunku studiów 
na UJ – „Zarządzanie” (1994), dzięki czemu 
w 1996 roku powołano na uniwersytecie nową 
jednostkę naukowo-dydaktyczną Instytut Za-
rządzania. Nagrody i wyróżnienia: Nagroda III 
stopnia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyż-
szego (1980), nagroda rektora UJ za książkę, która 
była podstawą habilitacji (1987), nagroda dziekana 
Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 
za osiągnięcia naukowe (2001). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Partia Chrześcijań-
skich Demokratów (1992-96), członek Zarządu 
Krakowskiego (1992-95), przewodniczący koła 
krakowskiego (1995-96)  Stronnictwo Konser-
watywno-Ludowe (1996-2001), wiceprzewodni-
czący Rady Krakowskiej (1999-2001)  Platforma 
Obywatelska (od I.2001), członek. Inne organiza-
cje społeczne: Związek Nauczycielstwa Polskiego 
(1970-81), członek  NSZZ „Solidarność” (od 
1980), członek  Polskie Towarzystwo Socjolo-
giczne (od 1974), wiceprzewodniczący Oddziału 
Krakowskiego (1991-93). Udział w przedstawi-
cielskich organach władzy: radny Województwa 
Małopolskiego, kaden. 1998-2002, lista wyborcza 
Akcji Wyborczej „Solidarność”, klub radnych 

AWS, wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju 
Regionu, Promocji i Współpracy Zagranicznej, 
przedstawiciel sejmiku województwa małopol-
skiego w Stowarzyszeniu Regionów Europy 
– ARE. Inne fakty z życiorysu polit.: w latach 1983-
-89 prowadzenie nielegalnych wykładów, m.in. 
w Chrześcijańskim Uniwersytecie Robotniczym 
przy kościele oo. Karmelitów w Krakowie oraz 
w kościele mistrzejowickim u ks. Kazimierza 
Jancarza; w 1991 roku kandydat do Sejmu z kra-
kowskiej listy Komitetu Wyborczego „Ojczyzna”; 
w wyborach parlamentarnych 23 września 2001 
roku kandydat na posła z tarnowskiej listy PO, okr. 
wyb. nr 15, ósme miejsce na liście, 910 głosów, 
jedenasty wynik na liście, 62. wynik w okręgu. 
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1979), Złoty 
Krzyż Zasługi (1998).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 124 m kw., własny dom jednorodzin-
ny, Wieliczka, od 1981. Samochód: brak. Podatek 
dochodowy: 2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: narty. Urlop: z rodziną nad jeziorem, 
najchętniej w Polsce. Ulubione dzieła: „Świadek 
nadziei” G. Weigel, „Na wschód od Edenu” J. Ste-
inbeck; standard jazzowy „Sweet Georgie Brown”; 
fi lm „12 gniewnych ludzi”. Maksyma życiowa: 
Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.

aktual.: 8.II.2002

BOROWICZ Czesław Władysław
inżynier ochrony środowiska, 
trener, radny wojewódzki
Ur. 6 lipca 1941 w Nowym Targu; żonaty (od 
1966); wykszt. wyższe; magister inżynier melio-
racji wodnych, trener hokeja na lodzie; wyznanie 
rzymskokat. Ojciec: Władysław, wykszt. niepełne 
średnie, szewc, po wojnie urzędnik magistracki 
w Nowym Targu. Matka: Maria (z d. Łapsa), 
wykszt. zasadnicze zawodowe, ekspedientka 
w sklepie PSS, emerytka. Żona: Ewa (z d. Ko-
zok), wykszt. wyższe (Akademia Wychowania 
Fizycznego w Krakowie), nauczycielka, eme-
rytka. Dzieci: Maria (ur. 1968), optyk; Elżbieta 
(ur. 1969), absolwentka Akademii Pedagogicznej 
w Krakowie; Ewa  Anna (ur. 1978), studentka. 
Tradycje rodzinne: dziadek Kacper Borowicz - na 
przełomie XIX i XX w. kapral w wojsku austriac-
kim, po powrocie jeden z pierwszych kuśnierzy na 
Podhalu i w Nowym Targu, zwolennik i zaufany 
człowiek Wincentego Witosa w Nowym Targu; 
ojciec jako 17-latek uciekł z domu na wojnę 
polsko-sowiecką w 1920 roku; najstarszy brat 
ojca Stanisław wychował parę pokoleń kuśnierzy 
nowotarskich, był z pasji działaczem sportowym, 
działał w Sokole, był współzałożycielem rzemieśl-
niczego klubu sportowego „Gorce” w Nowym 
Targu, a następnie długoletnim członkiem Zarzą-
du KS „Podhale”; dwaj bracia matki Franciszek 
i Kazimierz byli piłkarzami KS „Podhale”; teść 
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Walter Kozok – inżynier górniczy, przed wojną 
znany na Śląsku biegacz, miał reprezentować 
Polskę na letnich Igrzyskach Olimpijskich w 1940 
roku. Życiowe autorytety: ksiądz katecheta 
w szkole podstawowej i liceum Leon Krejcza pro-
wadzący grupę ministrantów; kierownik drużyny 
seniorów i opiekun juniorów „Podhala” Zbigniew 
Lohn; jeden z najlepszych hokeistów i trenerów 
w Polsce po wojnie, Stefan Csorich; „ojciec hoke-
jowy”, czeski trener Frantisek Vorisek (pierwszy 
tytuł mistrza Polski dla Podhala i ustawienie 
strategii szkolenia młodzieży w klubie); profesor 
Vladimir Kostka – dziekan na Uniwersytecie Ka-
rola i jednocześnie trener mistrzów świata repre-
zentacji Czechosłowacji; Bohdan Tomaszewski, 
dziennikarz i publicysta sportowy; Ojciec Święty 
Jan Paweł II, ks. profesor Józef Tischner, Tadeusz 
Mazowiecki, Stefan Kisielewski, Leszek Balce-
rowicz, Jan Nowak Jeziorański i Andrzej Wajda. 
Miejsca zamieszkiwania: w Nowym Targu w la-
tach 1941-59, 1966-69, 1978-83 i od 1990, poza 
tym w Krakowie (1959-66), Oświęcimiu (1969-
-78), 1984-90 w Ambri i Ascona – kanton Ticino 
w Szwajcarii.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 
w Nowym Targu  Liceum Ogólnokształcące 
im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu 
(matura 1959)  Uniwersytet Jagielloński, che-
mia (studia przerwane po I roku); Wyższa Szkoła 
Rolnicza w Krakowie, Wydział Melioracji Wod-
nych (dyplom 1965)  studia podypl: Akademia 
Wychowania Fizycznego w Katowicach, trener 
II klasy (dyplom 1974); Uniwersytet Karola – 
 Wyższa Szkoła Trenerska w Pradze (1976-1980) 
 kurs szkoleniowy w Brukseli w zakresie rozwoju 
regionalnych portów lotniczych (III.2000) oraz 
kurs przygotowania inwestycji (XI.2000).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Powiatowa Rada Narodowa w Krakowie, Inspek-
torat Wodnych Melioracji (XI.1965-VI.1966), 
stażysta  Powiatowa Rada Narodowa w Nowym 
Targu, Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych, kie-
rownik budowy (1966-67); Wydział Gospodarki 
Wodnej i Ochrony Środowiska, starszy inspektor 
Państwowego Nadzoru Budowlanego (1968-69) 
 Zakłady Chemiczne Oświęcim, Biuro Projek-
tów, projektant (1969-78)  KS „Unia Oświę-
cim”, trener juniorów (1969-74) i trener drużyny 
seniorów (1975-78)  Klub Sportowy „Podhale” 
w Nowym Targu, trener koordynator (1978-79), 
pierwszy trener (1982-83)  Polski Związek Ho-
keja na Lodzie, pierwszy trener kadry narodowej 
i olimpijskiej (1979-82)  Górniczy Klub Spor-
towy w Katowicach, pierwszy trener (1983-84) 
 Klub Sportowy HC Ambri-Piotta, Szwajcaria 
– Kanton Ticino, trener zawodowy juniorów odpo-
wiedzialny za szkolenie wszystkich drużyn mło-
dzieżowych w klubie (1984-88)  Klub Sportowy 
HC Ascona, Szwajcaria – kanton Ticino, trener 

zawodowy (1989-90)  Agencja Handlowo-Re-
klamowa „Fair Play” (1991-93), właściciel  Mia-
sto Nowy Targ (1994-96), burmistrz  Urząd 
Wojewódzki w Nowym Sączu, wicewojewoda 
(1998-99)  Międzynarodowy Port Lotniczy Kra-
ków-Balice im. Jana Pawła II sp. z o.o. (od 1999), 
specjalista ds inwestycji  Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska (od 1998), członek Rady 
Nadzorczej. Ponadto: członek Zarządu Podhalań-
skiego Związku Gmin (1994-97), przedstawiciel 
Nowego Targu i wiceprzewodniczący Zarządu 
w Związku Gmin „Zakopane 2006” (1995-96); 
wiceprzewodniczący Komitetu Kandydatury „Za-
kopane 2006” do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 
w 2006 roku, współzałożyciel (jako burmistrz 
Nowego Targu) Euroregionu Tatry i członek jego 
Rady pierwszej kadencji (1995-97). Wyjazdy za-
graniczne o charakterze zawodowym: sportowe 
m.in. jako zawodnik „Podhala” Nowy Targ na 
Puchar Europy do Cortina d´Ampezzo we Wło-
szech (1966), tourneé po ZSRR z reprezentacją 
Polski (1968), na Mistrzostwa Świata grupy A do 
Moskwy (1974) i Pragi; studia w Pradze (1976-
-1980); jako trener z reprezentacją Polski na Zi-
mowe Igrzyska Olimpijskie Lace Placid w USA 
(1980), Mistrzostwa Świata grupy B do Ortisei we 
Włoszech (1981), i Klagenfurtu w Austrii (1982); 
jako trener zawodowy do Szwajcarii (1984-90); 
wyjazdy zawodowe – z delegacją Podhalańskiego 
Związku Gmin do Watykanu (pocz. 1995) oraz 
z delegacją władz Nowego Targu z zaproszeniem 
Ojca Św. na obchody 650-lecia miasta (XI.1995), 
reprezentowanie wojewody nowosądeckiego na 
uroczystościach konsekracji biskupa Stanisła-
wa Dziwisza w Rzymie (1998); jako burmistrz 
Nowego Targu udział w obchodach 650-lecia 
miasta, organizowanych przez Związek Podhalan 
Koło im. Władysława Orkana w Chicago (1996), 
wyjazd na Zimowe Igrzyska Olimpijskie do 
Nagano w Japonii – grupa studyjna „Zakopane 
2006” (1998); do Seulu w Korei Płd. – prezentacja 
Komitetu Kandydatury Zakopanego do organiza-
cji Igrzysk w 2006 roku (1999), do Brukseli na 
kurs szkoleniowy w zakresie rozwoju regional-
nych portów lotniczych (III.2000). Ważniejsze 
osiągnięcia: dwukrotny mistrz Polski juniorów 
w hokeju na lodzie (1960, 1961), mistrz Polski 
seniorów (1969), w barwach macierzystego klubu 
„Podhale”, reprezentant Polski, trener reprezen-
tacji Polski, która wygrała z RFN (Neuss, 1981) 
i Finlandią na Igrzyskach Olimpijskich w Lace 
Placid (1980), dostanie się na studia Wyższej 
Szkoły Trenerskiej Uniwersytetu Karola w Pradze 
nazywanej ze względu na najwyższy światowy 
poziom Akademią Hokejową i gdzie do tego czasu 
studiowało tylko dwóch cudzoziemców (drugim 
był Andrzej Szczepaniec), stworzenie i wdrożenie 
do praktyki w Szwajcarii systemu minihokeja jako 
gry dla dzieci (1985- 1987), zaprezentowanego 
na Międzynarodowym Sympozjum Trenerskim 
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w Lugano (1987) oraz w fachowym miesięczniku 
hokejowym „Sleep Shut” w Szwajcarii, wydanie 
i współredagowanie periodyku lokalnego „Jarmark 
Podhalański” (1991-92), – autorstwo drukowanej 
tam historii kuśnierstwa w Nowym Targu ze 
szczególnym uwzględnieniem odprowadzania 
ścieków, redagowanie i wydawanie „Aktualno-
ści Podhala”, gazetki hokejowej ukazującej się 
podczas rozgrywek pierwszej ligi w Nowym 
Targu (1991-94), stały felieton „Wyjście z tercji” 
w ogólnopolskiej gazecie sportowej „Tempo” 
(1993/94), zorganizowanie jednego z najwięk-
szych widowisk teatralnych w Polsce z okazji 
650--lecia Nowego Targu, zainicjowanie wraz 
z Zarządem Związku Gmin „Zakopane 2006” oraz 
Polskim Komitetem Olimpijskim idei organizacji 
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Polsce; jako 
przewodniczący komisji sportu i turystyki Eu-
roregionu Tatry stworzenie i prowadzenie wraz 
z Jackiem Jaworskim zawodów w kolarstwie 
górskim „Euroliga Tatry” (działa od 1999 roku), 
współorganizator wraz z Jackiem Jaworskim 
i gminą Spytkowice pierwszego w Polsce maratonu 
ekstremalnego na rowerach górskich „Danielki-
Spytkowice bece extreme” (2000).

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Kongres Liberalno-De-
mokratyczny (1993), członek Rady Krajowej KLD 
 Unia Wolności (1994-1.IX.2001), przewodni-
czący koła w Nowym Targu (1994- 98), członek 
zarządu i Rady Regionu Sądecko-Podhalańskiego 
(1994-1998), członek zarządu i Rady Regionu 
Małopolskiego (1999-1.XI.2001). Inne organi-
zacje społeczne: Związek Harcerstwa Polskiego, 
Drużyna im. St. Czarneckiego (1956-59), zastę-
powy  Zrzeszenie Studentów Polskich (1960-
-65), przewodniczący Sądu Koleżeńskiego 
w Domu Studenckim „Blokada” w Krakowie 
(1963), przewodniczący Uczelnianego Sądu 
Koleżeńskiego ZSP na Wyższej Szkole Rolniczej 
w Krakowie (1964-65), współzałożyciel i członek 
Rady Studenckiego Klubu „Buda” (1964-65) 
 NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze (1980-
82) podczas pełnienia funkcji trenera reprezentacji 
Polski), przewodniczący komisji sportu i tury-
styki Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” 
w Nowym Targu (1991)  Małopolski Okręgowy 
Związek Hokeja na Lodzie (1991-96), prezes. 
Udział w przedstawicielskich organach władzy: 
radny Województwa Małopolskiego, kaden. 
1998--2002, lista wyborcza UW, klub radnych 
UW, członek Komisji Statutowo-Prawnej, Komi-
sji Ochrony Środowiska oraz Komisji Porządku 
i Bezpieczeństwa Publicznego. Ponadto: przewod-
niczący Komisji Sportu i Turystyki Euroregionu 
Tatry (od 1999). Inne fakty z życiorysu polit.: 
w wyborach parlamentarnych w 1993 roku lider 
listy Kongresu Liberalno-Demokratycznego w wo-
jewództwie nowosądeckim, 14,7 proc. głosów na 
liście przy 3,8 proc. KLD w Polsce, w 1994 roku 

założyciel i przewodniczący Komitetu Wybor-
czego „Nasze Miasto” w Nowym Targu i mimo 
braku większości w radzie wybrany burmistrzem 
miasta, w wyborach parlamentarnych w 1997 
roku lider listy Unii Wolności w województwie 
nowosądeckim – drugie miejsce na liscie, ok. 7.800 
głosów, w 1998 roku wicewojewoda nowosądecki 
z rekomendacji Unii Wolności. Antypatie politycz-
ne: do skrajności, ceni umiarkowanie. Odznacze-
nia: Złota Odznaka Polskiego Związku Hokeja na 
Lodzie (1982), Medal Honorowy Miasta Nowy 
Targ (1996). 

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 64 m kw., własny dom jednorodzinny, 
Nowy Targ, od 1978 roku (od 12 lat domek letni-
skowy w budowie). Samochód: ford focus, rok 
prod. 1998. Podatek dochodowy: 2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: zmienne z wiekiem – na studiach teatr 
(członek Klubu Miłośników Teatru, recenzje 
ze sztuk do uczelnianego radiowęzła i gazetki), 
obecnie sport i poważna prasa, rower górski, wę-
drówki po Podhalu, narciarstwo biegowe. Urlop: 
od 10 lat bez Urlopu. Ulubione dzieła: „Moje życie 
w sztuce” Stanisławskiego, książki ks. prof. 
J. Tischnera. Maksyma życiowa: Prawda wyzwala 
człowieka. Być człowiekiem w każdym czasie 
i w każdej sytuacji.              aktual.: 5.III.2002
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C
CABAN Witold Mieczysław
lekarz, dyrektor szpitala
Ur. 1 stycznia 1955 w Skierniewicach, woj. łódz-
kie; żonaty (od 1978); wykszt. wyższe; lekarz 
medycyny; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Wacław, 
wykszt. średnie, rzemieślnik. Matka: Albina (z 
d. Czaplarska), wykszt. średnie, księgowa. Ro-
dzeństwo: brak. Żona: Jolanta Zajączek-Caban (z 
d. Zajączek), wykszt. wyższe, lekarz stomatolog. 
Dzieci: Mateusz (ur. 1979). Życiowe autorytety: 
matka, Ojciec Święty Jan Paweł II. Miejsca 
zamieszkiwania: do 1978 w Skierniewicach, na-
stępnie w Suchej Beskidzkiej.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 5 w Skierniewicach  Li-
ceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewi-
cach (matura 1974)  Śląska Akademia Medyczna 
w Katowicach, Wydział Lekarski (dyplom 1980) 
 studia podypl.: Międzynarodowa Szkoła Me-
nedżerów w Warszawie, zarządzanie w ochronie 
zdrowia (dyplom 2001).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Zakład Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej 
(1980-86), lekarz asystent (1980-84), p.o. kierow-
nika Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy (1983-86) 
 Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Makowie 
Podhalańskim (1986-2000), starszy asystent (1986-
-89), ordynator (1989-99), dyrektor (1999-2000) 
 Zakład Długoterminowej Opieki Medycznej 
w Makowie Podhalańskim (od 2000), dyrektor, 
kierownik Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy. Po-
nadto: członek Beskidzkiej Izby Lekarskiej (od 
1991). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: brak. Ważniejsze osiągnięcia: współudział 
w stworzeniu nowoczesnej pulmonologii i alergo-
logii na terenie ZOZ w Suchej Beskidzkiej oraz 
przekształceniu byłego Sanatorium Chorób Płuc 
i Gruźlicy w Makowie Podhalańskim w Szpital 
Chorób Płuc i Gruźlicy (1995). Nagrody i wyróż-
nienia: dyplom honorowy Polskiego Czerwonego 
Krzyża Oddział w Suchej Beskidzkiej za przekazy-
wanie na konto PCK w latach 1990-94 diet pobie-
ranych z tytułu pełnienia funkcji radnego (1994). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak. Inne organizacje 
społeczne: NSZZ „Solidarność” (1989-95), 
przewodniczący Komisji Zakładowej w Szpitalu 
Chorób Płuc i Gruźlicy w Makowie Podhalańskim 

(1990-95)  Polskie Towarzystwo Lekarskie Od-
dział w Suchej Beskidzkiej, członek (od 1989), 
sekretarz (1991-94). Udział w przedstawicielskich 
organach władzy: radny Rady Gminy Sucha 
Beskidzka, kaden. 1990-94, lista wyborcza Ko-
mitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Suchej 
Beskidzkiej, klub radnych Porozumienie Centrum, 
członek Komisji Zdrowia. Inne fakty z życiorysu 
polit.: członek Komisji Wyborczej w pierwszych 
demokratycznych wyborach 4 czerwca 1989 roku; 
w 1995 roku rezygnacja z funkcji związkowych 
i przynależności do NSZZ „Solidarność” z powodu 
srogiego zawodu wobec ludzi „Solidarności”, ich 
politykierstwa i parasoli ochronnych nad kolejny-
mi rządami. Antypatie polityczne: do ludzi „Soli-
darności” w wyniku zawodu doznanego wskutek 
ich postępowania, ale nie do idei „Solidarności”, 
nienawiść do komuchów. Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 110 m kw., dom jednorodzinny, Sucha 
Beskidzka, od 1978. Samochód: opel astra, rok 
prod. 1997. Podatek dochodowy: 2000 – III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: łono natury. Urlop: zwiedzanie dostępnego 
świata. Ulubione dzieła: „Czarodziejska góra” 
T. Manna; film „Znikający punkt”. Maksyma 
życiowa: Nie daj się!           aktual.: 25.VIII.2001

CHRAPUSTA Mirosław Stanisław
prawnik, radca prawny,
pracownik administracji rządowej
Ur. 7 stycznia 1966 w Wadowicach; żonaty (od 
1990); wykszt. wyższe; magister prawa; wyznanie 
rzymskokat. Ojciec: Stanisław, wykszt. wyższe, 
prawnik. Matka: Łucja (z d. Czyżowska), wy-
kszt. średnie, księgowa. Rodzeństwo: Dorota (ur. 
1971). Żona: Agata (z d. Graca), wykszt. wyższe, 
technolog żywności. Dzieci: brak. Życiowe au-
torytety: św. Paweł z Tarsu. Miejsca zamieszki-
wania: w latach 1966-85 w Wadowicach, potem 
w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej 
w Wadowicach  Liceum Ogólnokształcące im. 
Marcina Wadowity w Wadowicach (matura 1985) 
 Uniwersytet Jagielloński, prawo (dyplom 1990).
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 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Zakład Karny w Wadowicach (1990-91), inspektor 
ds. ewidencji i zatrudnienia  Kuratorium Oświaty 
w Krakowie (1991-96), referent prawny, inspektor 
wojewódzki (1991-94), starszy inspektor woje-
wódzki, radca prawny (1995-96)  Regionalna 
Izba Obrachunkowa w Krakowie (od 1995), 
radca prawny  Urząd Wojewódzki w Krakowie 
(1995-99), radca prawny (1995), kierownik Biura 
Prawnego (1996-98), dyrektor Wydziału Nadzoru 
Prawnego (1998-99)  Małopolski Urząd Woje-
wódzki (od 1999), dyrektor Wydziału Prawnego. 
Ponadto: członek Okręgowej Izby Radców Praw-
nych w Krakowie (od 1991), członek Komisji 
Legislacyjnej Krajowej Izby Radców Prawnych 
(od 1997), członek Rady Nadzorczej „Caritas” 
Archidiecezji Krakowskiej (od 2001). Wyjazdy 
zagraniczne o charakterze zawodowym: brak. Na-
grody i wyróżnienia: dyplom ukończenia studiów 
z wyróżnieniem (1990). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak. Inne organizacje 
społeczne: Stowarzyszenie Promocji Zdrowia 
w Strzyżcu (od 2000), członek. Udział w przedsta-
wicielskich organach władzy: brak. Sympatie poli-
tyczne: poglądy konserwatywne, brak identyfi kacji 
z istniejącymi w Polsce partiami politycznymi. 
Odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi (1997), 
Srebrny Krzyż Zasługi (2001), Srebrna Odznaka 
„Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych” 
(2001).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 104 m kw., własne, Kraków, od 1985. 
Samochód: honda civic, rok prod. 1999. Podatek 
dochodowy: 2000 – III próg, 2001 – III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: literatura, historia, geografi a, kulinaria, 
odpoczynek bierny. Urlop: w gronie rodzinnym, 
najchętniej nad morzem. Ulubione dzieła: „Imię 
róży” Umberto Eco, „Moskwa Pietuszki” Wie-
niedikta Jerofi ejewa, „Przy polskim stole” Marii 
Ochorowicz Monatowej, twórczość Henryka 
Sienkiewicza, Ryszarda Kapuścińskiego, Paulo 
Coehlo; fi lmy F.F. Coppoli oraz Milosza Formana; 
muzyka Led Zeppelin. Maksyma życiowa: Ludzie 
nie potrafi ą być ani całkiem źli, ani całkiem dobrzy 
(Niccolo Machiavelli).               aktual.: 28.I.2002

CHRONOWSKI Andrzej 
inżynier odlewnictwa,
biegły rewident, senator 
Ur. 9 kwietnia 1961 w Grybowie, woj. krakow-
skie; żonaty (od 1994); wykszt. wyższe; magister 
inżynier odlewnictwa, biegły rewident księgowy; 
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Zbigniew, wykszt. 
podstawowe, murarz-tynkarz. Matka: Wanda (z 
d. Orlecka), wykszt. podstawowe, rolnik. Ro-
dzeństwo: Stanisław, Danuta, Irena, Adam, Wło-
dzimierz. Żona: Barbara (z d. Dominik), wykszt. 
wyższe, ekonomista. Dzieci: Łukasz (ur. 1955), 

Mateusz (ur. 2000). Tradycje rodzinne: niepodle-
głościowe. Życiowe autorytety: Ojciec Święty Jan 
Paweł II, Józef Piłsudski. Miejsca zamieszkiwania: 
w latach 1961-89 w Krużlowej Wyżnej, woj. 
nowosądeckie, od 1989 roku w Nowym Sączu. 

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Krużlowej Wyżnej  Li-
ceum Ogólnokształcące im. Grottgera w Grybowie 
(matura 1980)  Akademia Górniczo-Hutnicza 
w Krakowie, hutnictwo (dyplom 1985)  AGH 
w Krakowie, Międzywydziałowe Studium Peda-
gogiczne (dyplom 1985)  kurs w Nowym Sączu 
w zakresie prawa handlowego, przekształceń 
własnościowych i prawa bankowego (1990-
-93); kurs dla członków rad nadzorczych spółek 
Skarbu Państwa (egzamin 1992); Krajowa Izba 
Biegłych Rewidentów, egzaminy kwalifi kacyjne 
na tytuł biegłego rewidenta (dyplom 2000).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Przedsiębiorstwo PEMOD w Myślenicach (1985-
-87), technolog   Zakłady Naprawy Taboru 
Kolejowego w Nowym Sączu – obecnie ZNTK 
„Nowy Sącz” SA (od 1987), pracownik działu 
postępu technicznego (I.-IX.1987), mistrz pro-
dukcji (X.1987-91), nieetatowy przewodniczący 
Rady Pracowniczej (1991-93)  Senat RP, sena-
tor zawodowy (od 1993)  Rada Ministrów RP 
(VIII.2000-II.2001), minister skarbu państwa. 
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: 
jako członek prezydium Senatu delegacje do parla-
mentów innych krajów, Rady Europy i Parlamentu 
Europejskiego, wyjazdy na konferencje zagranicz-
ne oraz przyjmowanie grup parlamentarzystów 
i innych gości zagranicznych; jako wicemarszałek 
wyjazd do Lille we Francji na otwarcie „Roku 
Polskiego” (1999); do Chin w celu rozwijania 
kontaktów gospodarczych, przewodniczenie wraz 
z marszałek Alicją Grześkowiak pielgrzymce 
senatorów do Rzymu (1998); do Bukaresztu jako 
przedstawiciel delegacji parlamentarnej (1998); 
do Kanady jako przedstawiciel delegacji Senatu 
RP na spotkanie z kanadyjskimi politykami oraz 
z przedstawicielami Polonii (1999); jako minister 
skarbu państwa wyjazd na wystawę światową do 
Hanoweru (IX.2000), Budapesztu (2000) i Paryża 
(2001). Nagrody i wyróżnienia: Srebrna Odznaka 
„Zasłużony Kolejarz” (1988). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Ruch Społeczny AWS (od 
1997), przewodniczący Regionu Nowosądeckiego 
(1997-99), przewodniczący Regionu Małopolska 
(od 1999). Inne organizacje społeczne: NSZZ 
„Solidarność” (od 1990), członek  Katolickie 
Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych 
Ruchowo „Cyrenejczyk” (od 1997), członek 
Kapituły  Komitet Honorowy Budowy Galerii 
im. Stanisława Szafrana w Nowym Sączu (od 
1998), przewodniczący   Fundacja Barbary 
i Andrzeja Chronowskich (od 1999), założyciel 
 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecz-
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no-Gospodarczych Klub Sądecki, przewodniczący 
Rady Klubu (od 1999)  Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich (od 2000), członek   Aeroklub 
Podhalański (od 2001), prezes. Udział w przed-
stawicielskich organach władzy: Senat RP, kaden. 
1993-97, lista wyborcza NSZZ „Solidarność”, klub 
senatorski NSZZ „Solidarność”, sekretarz klubu, 
członek Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji 
Praw Człowieka i Praworządności, Komisji Ini-
cjatyw i Prac Ustawodawczych, wicemarszałek 
Senatu; kaden. 1997-2001, lista wyborcza AWS, 
klub senatorski AWS, przewodniczący klubu 
(III.-IX.2001), wiceprzewodniczący klubu parla-
mentarnego AWS (III.-IX.2001), członek Komisji 
Gospodarki Narodowej, Komisji Regulaminowej 
i Spraw Senatorskich, wicemarszałek Senatu (do 
IX.2000), członek Prezydium Senatu; kaden. 
2001-2005, lista wyborcza Blok Senat 2001, klub 
Blok Senat 2001, członek Komisji Gospodarki 
Narodowej i Finansów Publicznych oraz Komisji 
Regulaminowej i Spraw Senatorskich. Osiągnięcia 
w działalności publicznej: od 1993 roku praca przy 
wszystkich ustawach budżetowych oraz ustawach 
gospodarczych, autor kilkudziesięciu poprawek do 
tych ustaw; udział w usuwaniu skutków powodzi 
– pomoc w uzyskiwaniu środków fi nansowych na 
usuwanie skutków powodzi w powiecie limanow-
skim, gorlickim, nowosądeckim i nowotarskim 
w latach 1998-2001; doprowadzenie do powstania 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 
– fi lia w Nowym Targu (2001); zaangażowanie 
w rozpoczęcie budowy linii kolejowej Kraków-
-Podłęże-Piekiełko; zainicjowanie prac związa-
nych z oczyszczaniem Jeziora Rożnowskiego; 
doprowadzenie do włączenia powiatu gorlickiego 
do województwa małopolskiego (1998); udział 
w pozyskiwaniu funduszów na modernizację 
i budowę dróg w Polsce; wyposażenie ze środków 
budżetowych i pozabudżetowych wielu szkół 
w sprzęt komputerowy (powiat nowosądecki); 
pozyskanie środków na zakup lampy do tomografu 
komputerowego i na zakup aparatu USG oraz 
na remont nowosądeckiego szpitala. Inne fakty 
z życiorysu polit.: w wyborach parlamentarnych 23 
września 2001 roku senator z nowosądeckiej listy 
Bloku Senat 2001, okr. wyb. nr 13, 3. miejsce na 
liście, 82.345 głosów, 1. wynik w okręgu. Sympa-
tie polityczne: NSZZ „Solidarność”; antypatia do 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Odznaczenia: 
Złota Odznaka „Zasłużony dla Ratownictwa” 
(2000), Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Kultury 
Fizycznej i Sportu” (2001).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 20 m kw., spółdzielcze własnościowe, 
Nowy Sącz, od 1995; 140 m kw., własny dom 
jednorodzinny, Nowy Sącz, od 1994. Samochód: 
honda civic, rok prod. 1998. Podatek dochodowy: 
2000 – III próg. Adres do korespondencji: Biuro 
Senatorskie, ul. Pijarska 17a, 33-300 Nowy Sącz, 
tel./faks 018 442-28-26                      aktual.: 6.XI.2001

CHRZANOWSKI Kazimierz Szczepan
politolog, poseł 
Ur. 25 grudnia 1951 w Łaziskach, woj. kieleckie; 
żonaty (od 1983); wykszt. wyższe; magister nauk 
politycznych; wyznanie – urodzony i wychowa-
ny w rodzinie o wyznaniu rzymskokat. Ojciec: 
Stanisław, wykszt. podstawowe, rolnik. Matka: 
Janina (z d. Tutak), wykszt. średnie, przy mężu. 
Rodzeństwo: Lucyna (ur. 1946), Jan (ur. 1947), 
Stanisław (ur. 1950), Anna (ur. 1954), Jerzy (ur. 
1955). Żona: Mariola (z d. Górczyńska), wykszt. 
półwyższe, pracownik biurowy. Dzieci: Agnieszka 
(ur. 1983), Maciej (ur. 1987). Tradycje rodzinne: 
ojciec walczył w Batalionach Chłopskich, był 
więźniem obozu pracy w Bliżynie na Kielecczyź-
nie (1943-44), nie wzięty z transportem do Niemiec 
z powodu tyfusu. Miejsca zamieszkiwania: w la-
tach 1951-68 w Łaziskach, potem w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Łaziskach  Technikum 
Ekonomiczne w Krakowie (matura 1971)  Aka-
demia Nauk Społecznych w Warszawie, politologia 
(dyplom 1987)  kurs dla członków rad nadzor-
czych spółek Skarbu Państwa (egzamin 2001).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Huta im. Lenina w Krakowie (1970-83), pracow-
nik fi zyczny (1970-73), rozdzielczy produkcji 
(1973-75), kierownik oddziału zespołu maga-
zynów walcowni gorącej (1975-83)  Związek 
Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Krakowie 
(1976-86), etatowy przewodniczący organizacji 
fabrycznej HiL (1981-83), etatowy przewodni-
czący Zarządu Krakowskiego (1983-84), etatowy 
sekretarz Zarządu Głównego w Warszawie (1984-
-86)  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 
w Krakowie Nowej Hucie (1973-90), etatowy 
sekretarz Komitetu Dzielnicowego Nowa Huta 
(1989-90)  Socjaldemokracja Rzeczypospolitej 
Polskiej w Krakowie (1990-99), Biuro Poselskie 
prof. A. Krawczuka (1992-97), asystent posła 
 Sejm RP (od 1997), poseł zawodowy. Wyjazdy 
zagraniczne o charakterze zawodowym: brak. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza (1973-90), sekretarz Komitetu 
Dzielnicowego Nowa Huta (od 1989 do rozwiąza-
nia)  Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej 
(od 1990), przewodniczący Rady Wojewódzkiej 
w Krakowie (1996-99)  Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej (od 1999), przewodniczący Małopolskiej 
Rady Wojewódzkiej. Inne organizacje społeczne: 
Związek Młodzieży Socjalistycznej (1970--75), 
członek  Związek Socjalistycznej Młodzieży 
Polskiej (1976-90), sekretarz Zarządu Głównego 
(1984-86)  Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej (1971-84), prezes zarządu fabrycznego 
HiL (1975-84)  Związek Zawodowy Metalow-
ców (1970-83), członek  Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Pracowników HiL (1983-90), 
członek. Udział w przedstawicielskich organach 
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władzy: poseł na Sejm RP, kaden. 1997--2001, 
lista wyborcza Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 
klub SLD, członek Komisji Zdrowia oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; 
kaden. 2001-2005, lista wyborcza SLD--UP, klub 
parlamentarny SLD, członek prezydium klubu, 
członek Komisji Administracji i Spraw Wewnętrz-
nych, wiceprzewodniczący Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej  radny 
Rady Miasta Krakowa, kaden. 1994-98, lista 
wyborcza SLD, klub SLD, przewodniczący klubu 
(1996-98)  radny Województwa Małopolskiego 
(1998-2000), kaden. 1998-2002, lista wyborcza 
SLD, klub SLD. Inne fakty z życiorysu polit.: 
udział i przewodniczenie w sztabach wyborczych 
lewicy w Krakowie od 1989 roku, rezygnacja 
z mandatu radnego w 2001 roku w związku 
z ustawowym zakazem łączenia mandatu posła 
i radnego; w wyborach parlamentarnych 23 wrze-
śnia 2001 roku poseł z krakowskiej listy SLD-UP, 
okr. wyb. nr 13, pierwsze miejsce na liście, 38.802 
głosy, pierwszy wynik na liście, 1. wynik w okrę-
gu. Sympatie polityczne: uznanie dla polityków 
rozsądnych niezależnie od przynależności partyj-
nej; antypatia do ugrupowań skrajnych i ortodok-
syjnych. Odznaczenia: Odznaka Złota i Srebrna 
„Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa” (1985 
i 1986), Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi, Medal 
im. Janusza Korczaka „Za Działalność na Rzecz 
Dzieci” (2000).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 70 m kw., spółdzielcze własnościowe, 
Nowa Huta, od 1970. Samochód: fi at uno, rok 
prod. 1996. Podatek dochodowy: 1997 – I próg, 
2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: turystyka, sport czynnie. Urlop: z rodziną 
na wczasach krajowych nad wodą, zimą w górach. 
Ulubione dzieła: książki historyczne; fi lmy przy-
godowe oraz o problematyce społecznej. Maksyma 
życiowa: Zawsze z ludźmi i dla ludzi (własne hasło 
wyborcze).   
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie SLD, 
al. Słowackiego 48, 30-018 Kraków, tel. 012 634-
-57-14, kom. 0601 50-75-84.      aktual.: 31.I.2002

CIEŚLAK Bronisław
dziennikarz, aktor, poseł
Ur. 8 października 1943 w Krakowie; wolny; 
wykszt. wyższe – absolutorium bez dyplomu; 
wyznanie – wychowany w katolickiej rodzinie, 
niepraktykujący, agnostyk. Ojciec: Bronisław, 
wykszt. średnie zawodowe, kolejarz. Matka: 
Maria (z d. Kukulska), wykszt. średnie zawodo-
we, urzędniczka. Rodzeństwo: Jacek (ur. 1945), 
Witold (ur. 1952). Żona: brak odp. Dzieci: Kata-
rzyna (ur. 1976), Zofi a (ur. 1991), Jan (ur. 1993). 
Tradycje rodzinne: dziadek ze strony ojca i ojciec 
kolejarz. Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia 
w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 11 w Krakowie  I Liceum 
Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Kra-
kowie (matura 1961)  Uniwersytet Jagielloński, 
Wydział Filozoficzno-Historyczny, etnografia 
(1961-67, bez dyplomu).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Rozgłośnia Krakowska Polskiego Radia w Krako-
wie (1968-73), redaktor-dziennikarz  Ośrodek 
Telewizji Polskiej w Krakowie (1973-91), re-
daktor-dziennikarz (1973-86), zastępca redaktora 
naczelnego ds. artystycznych (1986-91)  Kiosk 
z pamiątkami w Domu Turysty w Krakowie 
(1991-93), prowadzenie, zaopatrzenie, sprzedawca 
 aktor fi lmowy – według własnego określenia 
„z łaski Bożej” i przypadku (od 1975)  Agencja 
„Broc – Bronisław Cieślak” w Krakowie (1995-
97), właściciel  Stowarzyszenie Dziennikarzy 
RP (1993-97), etatowy sekretarz Oddziału Kra-
kowskiego (1/2 etatu)  Telewizja Polsat (od 
1997), prowadzenie cotygodniowego programu 
„Telewizyjne Biuro Śledcze”   Sejm RP (od 
1997), poseł zawodowy. Wyjazdy zagraniczne 
o charakterze zawodowym: liczne w latach 70. 
i 80. jako reportażysta-fi lmowiec na Słowację 
i do Jugosławii oraz jako uczestnik delegacji 
sejmowych do Francji (1998) i Belgii (1998). Waż-
niejsze osiągnięcia: w czasie studiów, w pierwszej 
połowie lat 60., aktor teatrzyku studenckiego 
„Salamandra”, którym kierował Wojciech Jesion-
ka, kierownikiem literackim był Jacek Baluch, 
a aktorami m.in. Janina Paradowska, Nina Re-
petowska i Jerzy Fedorowicz; dwie główne role 
w serialach telewizyjnych – „Znaki szczegól-
ne” (reż. R. Załuski, 1975), „07 zgłoś się” (reż. 
K. Szmagier, 5 serii, 21 odcinków w latach 1976-
87), główna rola w fi lmie R. Załuskiego „Wście-
kły” (1978), role drugoplanowe w fi lmach „Kung 
Fu” (reż. A Kijowski, 1978), „Złota Mahmudia” 
(reż. K. Tarnas, 1979), „Pan samochodzik i lata-
jące machiny” (reż. J. Kidawa) oraz w jednym 
z pierwszych odcinków serialu Telewizji Polsat 
„Kiepscy”. Nagrody i wyróżnienia: nagrody za 
twórczość dziennikarską w radiu i telewizji (około 
5 różnych nagród za reportaże i cykle programowe 
w latach 1970-90).

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polska Zjednoczona Partia 
Robotnicza (1971-89), członek. Inne organizacje 
społeczne: Zrzeszenie Studentów Polskich (1961-
67), członek  Związek Młodzieży Socjalistycznej 
(1969-72), członek  Stowarzyszenie Dzienni-
karzy Polskich (1970-82), członek  Stowarzy-
szenie Dziennikarzy PRL – po zmianie nazwy 
w 1989 roku Stowarzyszenie Dziennikarzy RP 
(od 1982), członek Zarządu Głównego (1993-99). 
Udział w przedstawicielskich organach władzy: 
poseł na Sejm RP, kaden. 1997-2001, lista wy-
borcza Sojuszu Lewicy Demokratycznej, klub 
parlamentarny SLD, członek Komisji Kultury 
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i Środków Przekazu, członek Komisji Administra-
cji i Spraw Wewnętrznych; kaden. 2001-2005, lista 
wyborca SLD, klub parlamentarny SLD, członek 
Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych 
oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 
Inne fakty z życiorysu polit.: kandydat na posła 
w wyborach parlamentarnych w 1991 roku z kra-
kowskiej listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej;
w 2001 roku rezygnacja z immunitetu poselskiego 
po wniosku prokuratora generalnego o jego uchy-
lenie z powodu dochodzenia prokuratorskiego
w sprawie wykroczenia drogowego polegającego 
na jeździe pod prąd ulicą jednokierunkową w Wigi-
lię 2000 roku, po czym odmowa poddania się bada-
niu alkomatem – postępowanie umorzone w lipcu 
2001 roku, oświadczenie sejmowe posła w sprawie 
umorzenia – 26.VII.2001, kary upomnienia wy-
mierzone przez Komisję Etyki Poselskiej Sejmu 
oraz Komisję Etyki SLD; w wyborach parlamen-
tarnych 23 września 2001 roku poseł z krakowskiej 
listy SLD-UP , okr. wyb. nr 13, dziesiąte miejsce 
na liście, 24.252 głosy, drugi wynik na liście,
3. wynik w okręgu. Sympatie polityczne: najogól-
niej lewicowe, socjaldemokratyczne. Odznacze-
nia: Srebrny Krzyż Zasługi (1985).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 62 m kw., kamienica czynszowa, Kro-
wodrza, od 1996. Samochód: opel vectra, rok prod. 
2000. Podatek dochodowy: 1997 – II próg, 2000 
– III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: pływanie, grzyby, opalanie się. Urlop: nad 
morzem, najlepiej ciepłym, płetwonurkowanie. 
Ulubione dzieła: „Czarodziejska góra” T. Manna; 
fi lm co roku inny, m.in. „Underground” Emira 
Kusturicy. Maksyma życiowa: życie jest za bo-
gate, różnorodne, niejednoznaczne, żeby mogło 
być opisane jedną, krótką maksymą; mądrość jest 
w różnych maksymach, ale myśleć trzeba na 
własną rękę.
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie, al. 
Słowackiego 48, 30-018 Kraków, tel./faks (012) 
632-80-90.                       aktual.: 22.I.2002

CURYŁO Marian
poseł
Ur. 10 maja 1956 w Dąbrowie Tarnowskiej; żonaty; 
wykszt. zawodowe; zawód – brak odp; wyznanie 
– brak odp. Rodzina: brak odp. Żona: brak odp. 
Dzieci: syn. Miejsca zamieszkiwania: brak odp.

 EDUKACJA

– brak odp.
 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Przebieg kariery zawodowej – brak odp.  Prze-
twórca zbożowy i doradca w przemyśle rolno-
-spożywczym. Wyjazdy zagraniczne o charakterze 
zawodowym: brak odp. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: dotychczas – brak odp.; 
obecnie – Samoobrona RP, wiceprzewodniczący 

Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego. Inne 
organizacje społeczne: brak odp. Udział w przed-
stawicielskich organach władzy: poseł na Sejm RP, 
kaden. 2001-2005, lista wyborcza Samoobrony, 
klub poselski Samoobrony, członek Komisji Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Inne fakty z życiorysu polit.: 
czynne uczestnictwo w protestach związkowców 
w rejonie Tarnowa; w wyborach parlamentarnych 
23 września 2001 roku poseł z tarnowskiej listy 
Samoobrony, okr. wyb. nr 15, pierwsze miejsce na 
liście, 7.625 głosów, pierwszy wynik na liście, 5. 
wynik w okręgu. Odznaczenia: brak odp.

 STATUS MATERIALNY

– brak odp.
 ROZRYWKI I UPODOBANIA

– brak odp.
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie, ul. 
Piłsudskiego 3/6, 33-100 Tarnów, tel. 014 626-17-
-76                             aktual.: 30.XI.2001

CZERWIŃSKI Andrzej 
inżynier energetyk,
pracownik samorządowy, poseł
Ur. 8 listopada 1954 w Nowym Sączu; żonaty (od 
1978); wykszt. wyższe; magister inżynier ener-
getyk; wyznanie – brak odp. Rodzina: brak odp. 
Żona: Barbara (z d. Kuraś), wykszt. i zawód – brak 
odp. Dzieci: Przemysław (ur. 1979), Sławomir (ur. 
1981), Beata (ur. 1983). Miejsca zamieszkiwania: 
od urodzenia w Nowym Sączu.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 11 i nr 10 w Nowym Są-
czu  Technikum Elektryczne im. gen. Kustronia 
w Nowym Sączu (matura 1974)  Akademia Gór-
niczo-Hutnicza w Krakowie, energetyka (dyplom 
1979)  studia podypl.: Wyższa Szkoła Pedago-
giczna w Krakowie, pedagogika (dyplom 1986).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Zakład Energetyczny Kraków, Rejon w Nowym 
Sączu (1979-89), referent (1979-81), kierownik 
oddziału wykonawczego (1981-89)  Przedsię-
biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Awa 
w Nowym Sączu (1989-94), właściciel, prezes 
 Miasto Nowy Sącz (1994-2001), prezydent 
 Sejm RP (od 2001), poseł zawodowy. Wyjazdy 
zagraniczne o charakterze zawodowym: z samo-
rządem Sądecczyzny w celu poznania rozwoju 
demokracji do Aarchus i Kopenhagi (1991) oraz 
rozwoju gospodarczego – budżetu samorządów do 
Waszyngtonu (1997). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Kongres Liberalno-
-Demokratyczny (1992-94), przewodniczący 
rady regionalnej województwa nowosądeckiego 
 Unia Wolności (1994-2000), przewodniczący 
rady regionalnej województwa nowosądec-
kiego, członek Rady Krajowej (1993-2000), 
członek zarządu na województwo małopolskie, 
członek Rady Regionalnej (1999-2000)  Plat-
forma Obywatelska (od 2001), lider w regionie 
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nowosądeckim. Inne organizacje społeczne: 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich (1985-89), 
prezes oddziału województwa nowosądeckiego 
 Związek Powiatów Polskich, współzałożyciel. 
Udział w przedstawicielskich organach władzy: 
radny Rady Miasta Nowego Sącza, kaden. 1990-
94, lista wyborcza „Komitety Osiedlowe”, klub 
radnych Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, 
przewodniczący Komisji Sportu i Infrastruktury; 
kaden. 1994-98, lista wyborcza „Sądeckie Forum 
Samorządowe”, klub radnych „Sądeckie Forum 
Samorządowe”, prezydent miasta; kaden. 1998-
2002, lista wyborcza „Wspólnota Sądeczan”, klub 
radnych „Wspólnota Sądeczan”, prezydent miasta 
(1998--2001)  poseł na Sejm RP, kaden. 2001-
2005, lista wyborcza Platformy Obywatelskiej, 
klub poselski PO, członek Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Ponadto: 
członek Komitetu Wykonawczego Europejskiego 
Komitetu Miast i Regionów Europy – Council of 
European Municipalites and Regions w Brukseli 
(od 2001). Osiągnięcia w działalności publicz-
nej: w latach 1997-98 inicjator i współzałożyciel 
powiatu pilotażowego – Sądeckiej Strefy Usług 
publicznych, współzałożyciel Związku Powiatów 
Polskich. Inne fakty z życiorysu polit.: w 2001 roku 

nie powiodła się próba odwołania rady miasta 
i prezydenta w wyniku referendum przeprowa-
dzonego wśród mieszkańców Nowego Sącza; 
w wyborach parlamentarnych 23 września 2001 
roku poseł z nowosądeckiej listy PO, okr. wyb. 
nr 14, pierwsze miejsce na liście, 11.868 głosów, 
pierwszy wynik na liście, 3. wynik w okręgu. Od-
znaczenia: Tarcza Herbowa Miasta Nowego Sącza 
(1989), Złoty Krzyż Zasługi „Za Wkład w Rozwój 
Samorządności” (2001).

 STATUS MATERIALNY

– brak odp.
 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: sport – piłka nożna i tenis. Urlop: gdzie-
kolwiek z rodziną. Ulubione dzieła: twórczość 
H. Sienkiewicza. Maksyma życiowa: brak odp.
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie, ul. 
Kościuszki 2, 33-300 Nowy Sącz, tel./faks 018 
444-17-23        aktual.: 30.X.2001
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D
DĄBEK Marek Antoni
dziennikarz, pracownik samorządowy,
radny wojewódzki
Ur. 5 maja 1955 w Olkuszu; żonaty po raz drugi (od 
1995); wykszt. wyższe; magister dziennikarstwa; 
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Antoni, wykszt. 
podstawowe, hutnik. Matka: Emilia (z d. Jarosz), 
wykszt. podstawowe, sprzedawczyni, rencistka. 
Rodzeństwo: Lidia (ur. 1948), Krzysztof (ur. 1951). 
Żona: Mirella (z d. Latocha), wykszt. średnie, 
w trakcie studiów na Akademii Pedagogicznej 
w Krakowie (od 2001). Dzieci: Agnieszka (ur. 
1981), Dagmara (ur. 1984). Miejsca zamieszkiwa-
nia: w latach 1955-84 w Żuradzie, gmina Olkusz, 
od 1984 w Olkuszu.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Żuradzie   I Liceum 
Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego 
w Olkuszu (matura 1974)  Uniwersytet Śląski 
w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, dzien-
nikarstwo (dyplom 1982).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Związek Młodzieży Wiejskiej, Zarząd Krajowy 
w Katowicach (1982-84), sekretarz  Polska Zjed-
noczona Partia Robotnicza, Komitet Wojewódzki 
w Katowicach (1984-90), kierownik Miejskiego 
Ośrodka Pracy Ideowo-Wychowawczej w Olkuszu 
 Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej 
w Katowicach (1990-92), pełnomocnik na rejon 
olkuski  Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Han-
dlowe „Wolumen” (1992-94), wiceprezes  Urząd 
Miasta i Gminy w Olkuszu (1994-97), zastępca 
burmistrza  Starostwo Powiatowe w Olkuszu 
(od 1999), dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju. 
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: 
wyjazd studialny – eurorejs szlakiem instytucji 
europejskich z Maastricht do Brukseli, Strasburga 
i Frankfurtu (II-III.2001). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza (1976-90), członek  Socjal-
demokracja Rzeczypospolitej Polskiej (1990-99), 
członek Rady Naczelnej, przewodniczący Rady 
Rejonowej, a następnie Powiatowej w Olkuszu 
  Sojusz Lewicy Demokratycznej (od 1999), 
członek Rady Krajowej, przewodniczący Rady 
Powiatowej w Olkuszu. Inne organizacje spo-
łeczne: Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyński” 

(od 2000), wiceprezes  Stowarzyszenie „Razem 
w Europie” (od 2000), członek  Stowarzyszenie 
Lider (od 2000), członek. Udział w przedstawi-
cielskich organach władzy: radny Rady Miejskiej 
w Olkuszu, kaden. 1994-98, lista wyborcza SLD, 
klub radnych SLD, przewodniczący klubu, członek 
zarządu Miasta i Gminy Olkusz – wiceburmistrz 
 radny Województwa Małopolskiego, kaden. 
1998-2002, lista wyborcza SLD, klub radnych 
SLD, sekretarz klubu, członek Komisji Rewi-
zyjnej i Komisji Rozwoju Regionu, Promocji 
i Współpracy Zagranicznej. Inne fakty z życiorysu 
polit.: w wyborach parlamentarnych 23 września 
2001 roku kandydat na posła z krakowskiej listy 
SLD-UP, okr. wyb. nr 13, siódme miejsce na 
liście, 5.736 głosów, ósmy wynik na liście, 18. 
wynik w okręgu. Odznaczenia: Brązowy Krzyż 
Zasługi (1983), Złota Odznaka Związku Młodzieży 
Wiejskiej (1984).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 60 m kw., własny dom jednorodzinny, 
Olkusz, od 1984. Samochód: fi at punto, rok prod. 
1999. Podatek dochodowy: 2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: latem – rower górski i jazda konna, zimą 
– narty biegowe. Urlop i Ulubione dzieła: brak odp. 
Maksyma życiowa: Największe zło to tolerować 
krzywdę (Platon).               aktual.: 30.I.2002

DEJA Stanisław 
inżynier elektryk, radny wojewódzki
Ur. 3 czerwca 1950 w Grzechyni, woj. krakow-
skie; żonaty (od 1974); wykszt. wyższe; magister 
inżynier elektryk; wyznanie rzymskokat. Ojciec: 
Stanisław, wykszt. podstawowe, rolnik. Matka: 
Agnieszka (z d. Drabny), wykszt. podstawowe, 
rolnik, przy mężu. Rodzeństwo: Edward (ur. 1948), 
Janina (ur. 1952), Władysław (ur. 1953), Tadeusz 
(ur. 1957), Anna (ur. 1964). Żona: Anna (z d. Lat-
ko), wykszt. średnie, pedagog. Dzieci: Łukasz (ur. 
1975), Paweł (ur. 1977), Marta (ur. 1980), Andrzej 
(ur. 1987). Życiowe autorytety: ks. kardynał Stefan 
Wyszyński. Miejsca zamieszkiwania: w latach 
1950-74 w Grzechyni, następnie w czasie studiów 
w latach 1968-72 w Krakowie, od 1973 roku 
w Libiążu.
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 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Grzechyni  Liceum Ogól-
nokształcące w Suchej Beskidzkiej (matura 1968) 
  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 
elektrotechnika górnicza i hutnicza (dyplom 1972) 
 studia podypl.: AGH w Krakowie, Wydział 
Zarządzania i Marketingu (dyplom 1995).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Kopalnia Węgla Kamiennego „Janina” w Libiążu 
(od 1973), stażysta, dozorca, sztygar zmianowy, 
nadsztygar, dyrektor (1990-96)  Nadwiślańska 
Spółka Węglowa SA w Tychach (1996-2000), 
wiceprezes – członek Zarządu. Wyjazdy zagranicz-
ne o charakterze zawodowym: do RPA, Niemiec 
i USA. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Ruch Społeczny AWS 
(od 1997), członek. Inne organizacje społeczne: 
NSZZ „Solidarność” (1980-90), przewodniczący 
Komisji Zakładowej w KWK „Janina” (1980-81 
i 1989-90). Udział w przedstawicielskich orga-
nach władzy: radny Rady Miasta i Gminy Libiąż, 
kaden. 1990-94, lista wyborcza Libiąskiego 
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, klub 
radnych Libiąskiego Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność”, członek Komisji Rozwoju  radny 
Województwa Małopolskiego, kaden. 1998-2002, 
lista wyborcza Akcji Wyborczej „Solidarność”, 
klub radnych AWS, członek Komisji Rozwoju 
i Współpracy z Zagranicą, członek Komisji Re-
wizyjnej. Inne fakty z życiorysu polit.: w latach 
1981-82 przez 10 miesięcy internowany przez 
Komendę Wojewódzką Milicji Obywatelskiej 
w Katowicach (osadzony kolejno w Jastrzębiu 
Szerokiej, Uhercach, Zabrzu Zaborze); jako 
przewodniczący „Solidarności” przewodniczący 
Komitetu Obywatelskiego „S” i organizator na 
szczeblu lokalnym pierwszych wyborów samorzą-
dowych, parlamentarnych i prezydenckich w 1990 
roku w Libiążu. Sympatie polityczne: poglądy 
prawicowe. Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

– brak odp.
 ROZRYWKI I UPODOBANIA

– brak odp.                     aktual.:30.VII.2001

DRZEWIECKI Henryk Jan
matematyk, nauczyciel, burmistrz 
Ur. 10 stycznia 1937 w Sławkowie, woj. katowic-
kie; żonaty (od 1961); wykszt. wyższe; magister 
matematyki; wyznanie rzymskokat. Rodzina: brak 
odp. Żona: Grażyna (z d. Cembrzyńska), wykszt. 
wyższe, nauczyciel-bibliotekarz. Dzieci: Anita (ur. 
1962), Rafał (ur. 1963), Jakub (ur. 1981). Miejsca 
zamieszkiwania: od urodzenia w Sławkowie, 
powiat olkuski, w okresie studiów i przez dwa 
pierwsze lata pracy w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Sławkowie   Liceum 
Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego 

w Olkuszu (matura 1955)  Uniwersytet Jagielloń-
ski, matematyka (dyplom 1960)  studia podypl.: 
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Katowicach, 
ekonometria i programowanie matematyczne 
(dyplom 1971).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Technikum Górnictwa Odkrywkowego w Krako-
wie (1960-62), nauczyciel  Liceum Ogólnokształ-
cące w Strzemieszycach, woj. katowickie (1962-
-70), nauczyciel  Kuratorium Oświaty w Kato-
wicach (1970-94), wizytator (1970-83), kierownik 
oddziału kształcenia ogólnego (1983-94)  Miasto 
Sławków (od 1994), burmistrz. Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: staż zawodowy 
dotyczący funkcjonowania oświaty w Lille we 
Francji (1993). Ważniejsze osiągnięcia: kilkanaście 
publikacji w czasopismach pedagogicznych doty-
czących metodyki nauczania matematyki (1970-
-90); projekty programów nauczania dla klas 
licealnych z rozszerzonym programem nauczania 
(1970-80). Nagrody i wyróżnienia: laureat kon-
kursu matematycznego dla nauczycieli zorganizo-
wanego przez czasopismo „Matematyka” (1972). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: dotychczas – brak odp., 
obecnie – brak. Inne organizacje społeczne: brak 
odp. Udział w przedstawicielskich organach 
władzy: radny Miejskiej Rady Narodowej w Sław-
kowie, kaden. 1984-88 i 1988-90, desygnowany 
przez Towarzystwo Miłośników Sławkowa, 
przewodniczący Rady  radny Rady Miejskiej 
w Sławkowie, kaden. 1990-94, lista wyborcza To-
warzystwa Miłośników Sławkowa, klub radnych 
Towarzystwa Miłośników Sławkowa, zastępca 
przewodniczącego Rady; kaden. 1994-98, lista 
wyborcza Towarzystwa Miłośników Sławkowa, 
klub radnych Towarzystwa Miłośników Sławko-
wa, zastępca burmistrza. Odznaczenia: brak odp.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie własne – 2 pokoje z kuchnią i samo-
chód (marka i rok prod. – brak odp.).

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: ogródek, pływanie, jazda na nartach. Urlop, 
Ulubione dzieła i Maksyma życiowa: brak odp. 
       aktual.: 10.XII.2001

DUTKA Bronisław 
inżynier rolnik, poseł
Ur. 15 sierpnia 1957 w Pisarzowej, woj. nowosą-
deckie; żonaty (od 1979); wykszt. wyższe; ma-
gister inżynier rolnictwa; wyznanie rzymskokat. 
Ojciec: Stefan, wykszt. podstawowe, praca w go-
spodarstwie rolnym. Matka: Maria (z d. Zięba), 
wykszt. podstawowe, praca w gospodarstwie 
rolnym. Rodzeństwo: Anna (ur. 1952), Józef (ur. 
1950). Żona: Dorota (z d. Grudzień), wykszt. 
wyższe, inżynier rolnik. Dzieci: Piotr (ur. 1979), 
Paweł (ur. 1980), Łukasz (ur. 1984), Mateusz 
(ur. 1987). Życiowe autorytety: Wincenty Witos, 
autor „Listów” i „Dzieła”, Aleksander Bocheński, 
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historyk, autor „Dzieje głupoty w Polsce”. Miejsca 
zamieszkiwania: od urodzenia w Pisarzowej, po-
wiat limanowski, w czasie studiów w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Pisarzowej  Technikum 
Handlowe w Nawojowej (matura 1977)  Aka-
demia Rolnicza w Krakowie, ekonomika i orga-
nizacja rolnictwa (dyplom 1983).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Limanowej 
(1983-89), doradca, kierownik zespołu doradców 
 Urząd Miasta i Gminy Limanowa (1989-90), 
naczelnik  Miasto i Gmina Limanowa (1990-92), 
burmistrz  Gmina Limanowa (1992-2001), wójt 
 Sejm RP (od 2001), poseł zawodowy. Wyjazdy 
zagraniczne o charakterze zawodowym: jako 
wójt Limanowej utrzymywanie stałego kontaktu 
z gminami w Niemczech – Greimet i Lagesheim, 
w Szwajcarii – Bazylea, na Słowacji – Oravska 
Poruba. Nagrody i wyróżnienia: Człowiek Roku 
1997 w konkursie „Gazety Krakowskiej” „za 
gospodarność i ważne dla gminy inwestycje, 
a w szczególności za poprawę stanu ekologicz-
nego ziemi limanowskiej”, Medal „Za Rozwój 
Gmin Wiejskich” przyznany przez Związek Gmin 
Wiejskich.

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Zjednoczone Stronnictwo 
Ludowe (1987-89), prezes Zarządu Powiatowego 
w Limanowej  Polskie Stronnictwo Ludowe 
(od 1989), społeczny prezes Województwa No-
wosądeckiego (1992-96), prezes Zarządu Powia-
towego w Limanowej (od 1999), członek Zarządu 
Wojewódzkiego w Krakowie (od 1999). Inne 
organizacje społeczne: Związek Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych (od 1991), członek kółka 
rolniczego w Pisarzowej, członek Rady w Nowym 
Sączu  Ochotnicza Straż Pożarna (od 1992), 
członek zarządu Miejsko-Gminnego w Limanowej 
(od 1996), delegat na zjazd wojewódzki w Kra-
kowie  Polski Związek Łowiecki (od 1997), 
członek. Udział w przedstawicielskich organach 
władzy: radny Rady Miasta i Gminy Limanowa, 
kaden. 1990-94, lista wyborcza PSL, klub radnych 
PSL, burmistrz (1990-92)  radny Rady Gminy 
Limanowa, kaden. 1994-98, lista wyborcza PSL, 
klub radnych PSL, wójt; kaden. 1998-2002, lista 
wyborcza Samorządowe Przymierze „Razem”, 
klub radnych – brak, członek Komisji Rolnictwa 
i Komisji Finansów, wójt  poseł na Sejm RP, 
kaden. 1991-93, lista wyborcza PSL, klub par-
lamentarny PSL, członek Komisji Administracji 
i Spraw Wewnętrznych; kaden. 2001-2005, lista 
wyborcza PSL, klub parlamentarny PSL, członek 
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji 
Gospodarki. Osiągnięcia w działalności publicz-
nej: wkład w rozwój infrastruktury miasta i gminy 
Limanowa, zwłaszcza w zakresie rozbudowy 
szkół, dróg, kanalizacji i oczyszczalni ścieków, 
powszechna telefonizacja gminy (1997), wkład 

w rozwój działalności środowiskowych organizacji 
społecznych, m.in. Koła Gospodyń Wiejskich; jako 
wójt gminy Limanowa dwukrotnie odznaczony 
statuetką „Cyrenejczyka”, przyznawaną przez ka-
pitułę pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego 
ks. dr. Wiktora Skworca za pomoc Duszpasterstwu 
Niepełnosprawnych Ruchowo Diecezji Tarnow-
skiej oraz pomoc Katolickiemu Stowarzyszeniu 
„Cyrenejczyk”; wyróżnienie gminy Limanowa na-
grodą „Srebrnego Talara” w kategorii „Najprężniej 
działająca” gmina – przyznawaną przez Sądecko-
-Podhalańską Izbę Gospodarczą w Nowym Sączu 
„za wszechstronny rozwój gminy uwieńczony 
sukcesami w wielu dziedzinach” (1999); zdobycie 
przez gminę Limanowa I miejsca w konkursie 
na gminę najskuteczniej i najszybciej usuwającą 
skutki powodzi (1999); awans gminy Limanowa 
do „Złotej setki” gmin osiągających największy 
wskaźnik inwestowania w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca (1997). Inne fakty z życiorysu polit.: 
czterokrotny kandydat do Sejmu z listy PSL 
– dwukrotnie z sukcesem (w 1991 i 2001 roku); 
w wyborach parlamentarnych 23 września 2001 
roku poseł z nowosądeckiej listy PSL, okr. wyb. nr 
14, piąte miejsce na liście, 4.484 głosy, pierwszy 
wynik na liście, 13. wynik w okręgu. Odznaczenia: 
Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego 
(1994), Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
(1994), Brązowy Medal „W Uznaniu Zasług dla 
Obronności Kraju” (2000).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 400 m kw., własny dom jednoro-
dzinny, Pisarzowa, od 1957. Samochód: ford 
mondeo, rok prod. 2001. Podatek dochodowy: 
2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: łowiectwo. Urlop: nad południowymi mo-
rzami. Ulubione dzieła: brak. Maksyma życiowa: 
Być aktywnym.
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie, ul. 
Zielona 4, 34-600 Limanowa, tel./faks 018 337-53-
-94                                 
      aktual.: 30.XI.2001

DZIUBLA Stanisław 
technik budowlany, rolnik, burmistrz
Ur. 1 czerwca 1953 w Niecieczy, woj. krakow-
skie; żonaty (od 1976); wykszt. średnie; technik 
budowlany; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Maciej, 
wykszt. podstawowe, rolnik. Matka: Katarzyna 
(z d. Kaczówka), wykszt. podstawowe, rolnik. 
Rodzeństwo: Józef (ur. 1929), Janina (ur. 1931), 
Kunegunda (ur. 1932), Maria (ur. 1934), Zofi a (ur. 
1936). Żona: Teresa (z d. Matug), wykszt. śred-
nie ekonomiczne, technik ekonomiczny. Dzieci: 
Adam (ur. 1977), Katarzyna (ur. 1978), Joanna 
(ur. 1979), Marcin (ur. 1995), Agata (ur. 1998). 
Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia do 1976 
roku w Niecieczy, od 1976 roku w Żabnie.
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 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Niecieczy  Technikum 
Budowlane im. F. Zubrzyckiego w Krakowie 
(matura 1974).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Gospodarstwo rolne w Żabnie (od 1976), współ-
właściciel   Rejonowe Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żabnie 
(1977-91), kierownik robót – zastępca dyrektora 
 Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komu-
nalnej w Żabnie (1991-94), kierownik zakładu 
 Urząd Miasta i Gminy w Żabnie (od 1994), 
burmistrz. Wyjazdy zagraniczne o charakterze 
zawodowym: brak. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Zjednoczone Stron-
nictwo Ludowe (1976-90), sekretarz gminny 
 Polskie Stronnictwo Ludowe (od 1990), członek 
Zarządu Powiatowego. Inne organizacje społecz-
ne: brak. Udział w przedstawicielskich organach 
władzy: radny Gminnej Rady Narodowej w Żab-

nie, kaden. 1978-80, lista wyborcza Frontu Jedno-
ści Narodu, ZSL, członek komisji rolnej  radny 
Rady Powiatu Tarnowskiego, kaden. 1998-
-2002, lista wyborcza PSL, klub radnych PSL, 
członek Komisji Budżetowej i Komisji Rolnej. 
Odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi (1977), 
Odznaka „Zasłużony dla Województwa Tarnow-
skiego” (1998), odznaczenia resortowe – gospo-
darki komunalnej.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 170 m kw., własny dom jednorodzin-
ny, Żabno, powiat tarnowski, od 1976. Samochód: 
fi at punto, rok prod. 1996. Podatek dochodowy: 
2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: aktywny wypoczynek, tenis, biegi, narty. 
Urlop: wyjazdy w góry, gra w tenisa, jazda na nar-
tach. Ulubione dzieła: „Potop” H. Sienkiewicza, 
„Pan Tadeusz” A. Mickiewicza. Maksyma życiowa: 
Pracować dla rozwoju otaczającego środowiska.                        
aktual.: 26.X.2001
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F
FEDOROWICZ Jerzy Feliks
aktor, reżyser, dyrektor teatru,
radny wojewódzki
Ur. 29 października 1947 w Polanicy Zdroju, woj. 
wrocławskie; żonaty (od 1969); wykszt. wyższe; 
aktor; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Eugeniusz, 
wykszt. wyższe wojskowe, podporucznik AK, po 
wojnie aktor. Matka: Alina (z d. Kłopotowska), 
wykszt. wyższe, pedagog, polonistka. Rodzeństwo: 
Maciej (ur. 1946). Żona: Elżbieta (z d. Krywsza), 
wykszt. wyższe, scenograf, artysta plastyk – 
uczennica prof. Marczyńskiego i prof. Stopki, 
ponad 80 realizacji scenografi i teatralnych, ope-
rowych, telewizyjnych i fi lmowych w Polsce i za 
granicą. Dzieci: Filip (ur. 1971), adwokat; Jerzy 
(ur. 1975), producent fi lmowy. Wnuki: Ola (ur. 
2001). Tradycje rodzinne: przodkowie otrzymali 
tytuł szlachecki od króla Stefana Batorego pod 
Pskowem; matka ukończyła Uniwersytet War-
szawski, była absolwentką Instytutu Pedagogiki 
Specjalnej w Łodzi i założycielką oraz dyrektorem 
szkół specjalnych w Nowej Hucie i Instytucie 
Pediatrii w Krakowie Prokocimiu, podporucznik 
Armii Krajowej. Życiowe autorytety: prof. Antoni 
Bielak, matematyk z V Liceum Ogólnokształ-
cącego w Krakowie. Miejsca zamieszkiwania: 
w latach 1947-55 w Polanicy Zdroju, 1955-
-56 w Radziszowie, potem w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 11 w Krakowie  V Li-
ceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego 
w Krakowie (matura 1964)  Państwowa Wyższa 
Szkoła Teatralna w Krakowie, Wydział Aktorski 
(dyplom 1969)  kursy zawodowe – British Co-
uncil w Londynie, zarządzanie (1991); Institut für 
Kulturwissenschaft w Wiedniu (1996).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA 

Teatr „Salamandra” w Krakowie (1965-66), aktor 
 Teatr STU w Krakowie (1966-70), aktor  Teatr 
Rozmaitości w Krakowie (1969), aktor  Teatr 
Dramatyczny w Szczecinie (1970), aktor  Stary 
Teatr w Krakowie (1971-89), aktor  Akademia 
Muzyczna w Krakowie (1985-89), wykładowca 
 Teatr Ludowy w Nowej Hucie (od 1989), dyrek-
tor  Urząd Miasta Krakowa (1990-91), dyrektor 
Wydziału Kultury. Wyjazdy zagraniczne o charak-
terze zawodowym: Niemcy – Instytut Goethego 
(1992), dwumiesięczny wyjazd do USA (1993) 

– teatry, festiwale, resocjalizacja przez sztukę. 
Ważniejsze osiągnięcia: współzałożyciel studenc-
kiego teatru „Salamandra”, którym kierował Woj-
ciech Jesionka, kierownikiem literackim był Jacek 
Baluch, a aktorami m.in. Janina Paradowska, Nina 
Repetowska; w 1966 roku współzałożyciel kra-
kowskiego Teatru STU; przedstawienie „Romea 
i Julii” w Teatrze Ludowym z udziałem skinheadów 
i punków (1991-92); program „Zadyma” w II pro-
gramie TVP prowadzony od 1995 roku, warsztaty 
terapeutyczne i aktorskie dla upośledzonych umy-
słowo w Meinz w RFN (1998), międzynarodowe 
warsztaty „Naród, narodowość, nacjonalizm” 
w Wiemarze (1999).

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Unia Wolności (od 1998), 
członek. Inne organizacje społeczne: Zrzeszenie 
Studentów Polskich (1964-69), członek  NSZZ 
„Solidarność” (od 1980), członek  Stowarzy-
szenie Dyrektorów Teatrów (od 1992), członek. 
Udział w przedstawicielskich organach władzy: 
radny Rady Miasta Krakowa, kaden. 1994-98, lista 
wyborcza Koalicji Krakowskiej „Twoje Miasto”, 
klub radnych „Twoje Miasto”, przewodniczący 
Komisji Kultury i Ochrony Zabytków  radny 
Województwa Małopolskiego, kaden. 1998--2002, 
lista wyborcza Unii Wolności, klub radnych UW, 
przewodniczący Komisji Kultury, członek Komi-
sji Polityki Prorodzinnej i Społecznej. Sympatie 
polityczne: Leszek Balcerowicz; antypatia do 
Andrzeja Leppera. Odznaczenia: Złoty Krzyż 
Zasługi (2001).

 STATUS MATERIALNY 

Mieszkanie: 100 m kw., własny segment mieszkal-
ny, Pychowice, od 1993. Samochód: brak. Podatek 
dochodowy: 1994 – II próg, 1995 – II próg, 1996 
– III próg, 1997 – III próg, 2000 – III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA 

Hobby: tenis, narty, rower, seks, nauka języków 
obcych, historia. Urlop: wypoczynek aktywny, 
zimą narty (8 dni), latem nad morzem – pływanie, 
rower (21 dni). Ulubione dzieła: utwory Szekspira; 
„Trzy kolory. Niebieski” Kieślowskiego; „Madon-
na w zieleni” Rafaela; Kunsthistorische Museum 
w Wiedniu. Maksyma życiowa: Śmiało naprzód. 
Nie ma rzeczy niemożliwych. Cieszy każdy dzień 
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od chwili powstania wolnej Polski.

aktual.: 28.I.2002

FILEK Anna Maria
inżynier mechanik, menedżer, posłanka
(z domu: Studentowicz). Ur. 2 maja 1933 w Kra-
kowie; zamężna (od 1954); wykszt. wyższe; ma-
gister inżynier mechanik; wyznanie rzymskokat. 
Ojciec: Czesław, wykszt. wyższe, doktor prawa, 
prokurator (do 1939), adwokat (1939-40), zmarł 
w 1940. Matka: Maria (z d. Bialik), wykszt. 
wyższe, magister rolnik, nauczycielka. Rodzeń-
stwo: brak. Mąż: Kazimierz, wykszt. wyższe, 
mgr inżynier mechanik. Dzieci: Zbigniew (ur. 
1955), informatyk po AGH w Krakowie, mieszka 
w Vancouver w Kanadzie od 1981. Tradycje ro-
dzinne: rodzina ojca pochodzi z dawnej Żmudzi, 
po powstaniu listopadowym majątki rodzinne 
zostały skonfi skowane przez cara, a rodzina prze-
niosła się do zaboru austriackiego, część pozostała 
w Małopolsce, część żyje do dzisiaj w Wiedniu; 
dziadek ze strony ojca Leopold Studentowicz 
był matematykiem, jego żona Maria Studento-
wicz doktorem medycyny, stryj Kazimierz Stu-
dentowicz, profesor dr ekonomii, przed wojną 
wicedyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego 
w Bydgoszczy, po wojnie, w latach 1945-48, 
pełnomocnik rządu ds. inwestycji, w latach 1948-
-57 w więzieniu we Wronkach – więzień poli-
tyczny, po wyjściu z więzienia nie mógł dostać 
pracy i wyjechał na dwa lata do Ameryki jako 
visiting professor, po powrocie bez pracy, a na-
stępnie w latach 60. doradca ministra fi nansów, 
wspomina o nim Kisiel w swoim „Alfabecie”; 
rodzina babki ze strony ojca należała do ma-
łopolskiej inteligencji, jeden z jej braci był 
współinicjatorem utworzenia liceum w Nowym 
Targu, inny Józef Kaczmarczyk profesorem teo-
logii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w latach 
1918-19, 1920-21, 1927-28, 1930-31 dziekanem 
Wydziału Teologii, aresztowany przez Niemców 
6.XI.1939 w Sonderaktion Krakau, więziony 
w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen; 
rodzina matki pochodzi ze Lwowa, pradziadek 
Bialik był architektem, dziadek Mieczysław Bia-
lik pracownikiem PKP, w latach dwudziestych 
przeniesiony do Krakowa, gdzie objął stanowisko 
naczelnika stacji Kraków Płaszów; rodzina męża 
wywodzi się z XVI-wiecznych osadników nie-
mieckich na ziemiach polskich, o czym świadczy 
nazwa Filkówka k. Barwałdu pod Wadowicami, 
ojciec męża miał w Krakowie duży warsztat 
krawiecki, w którym na przełomie wieków ubie-
rała się bohema krakowska, m.in. Wyspiański; 
ze względów zdrowotnych ojciec męża przeniósł 
się wraz z rodziną w 1930 roku do Zakopane-
go. Miejsca zamieszkiwania: w latach 1934-
-37 w Kętach Nowej Wsi, w 1938 w Cieszynie, od 
1939 w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa ss. Urszulanek w Krakowie 
 Gimnazjum im. J. Joteyki w Krakowie (matura 
eksternistyczna 1951)  Politechnika Krakowska, 
Wydział Mechaniczny (dyplom 1961).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Dyrekcja Okręgowa Szkolenia Zawodowego 
w Krakowie (1951-52), kancelista-goniec  Biuro 
Projektów Naftowych w Krakowie (1952-55), 
asystent projektanta  Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych w Krakowie (1958-61), inspektor 
nadzoru   Spółdzielnia Inwalidów „Komuna 
Paryska” w Krakowie (1961-70), główny mecha-
nik (1961-64), zastępca prezesa ds. technicznych 
(1965-70), projektant Biura Projektów Związku 
Spółdzielni Inwalidów w Warszawie Oddział 
w Krakowie (1964-70)  Spółdzielnia Inwalidów 
„Hutnik” (1970-81 i od 1989), prezes zarządu 
 emerytka (od 1982), emerytura zawieszona 
 Polski Komitet Pomocy Społecznej w Krakowie 
(1982-89), sekretarz Komisji Postpenitencjarnej 
  Sejm RP (od 1997), posłanka zawodowa. 
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: 
w celu negocjowania kontraktów handlowych 
w latach 70. do Czechosłowacji, ZSRR, a w latach 
90. do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej 
Brytanii, Francji, Belgii. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polska Zjednoczona Partia 
Robotnicza (1961-83), członek  Krajowa Partia 
Emerytów i Rencistów (1995-96), wiceprzewod-
nicząca  Sojusz Lewicy Demokratycznej (od 
1999), członek założyciel, członkini Rady Kra-
jowej i Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego 
w Krakowie. Inne organizacje społeczne: Polski 
Komitet Pomocy Społecznej w Krakowie (od 
1960), członek prezydium zarządu wojewódzkiego 
 Związek Zawodowy Pracowników Spółdziel-
czości Pracy (od 1961), członek  Polski Związek 
Emerytów i Rencistów w Krakowie (od 1975), 
wiceprezes zarządu dzielnicowego w Nowej Hucie 
 Krajowy Związek Weteranów Pracy (1988-89), 
wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego. Udział 
w przedstawicielskich organach władzy: posłanka 
na Sejm RP, kaden. 1997-2001, lista wyborcza 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, klub parlamen-
tarny SLD, członkini Komisji Polityki Społecznej 
i Komisji Kontroli Państwowej, członkini Ko-
misji Nadzwyczajnej ds. Reformy Emerytalnej; 
kaden. 2001--2005, lista wyborcza SLD-UP, klub 
parlamentarny SLD, członkini Komisji Polityki 
Społecznej i Rodziny. Inne fakty z życiorysu polit.: 
od lat 60. działaczka spółdzielczości pracy; w wy-
borach parlamentarnych 23 września 2001 roku 
posłanka z krakowskiej listy SLD-UP, okr. wyb. nr 
13, trzecie miejsce na liście, 7.601 głosów, czwarty 
wynik na liście, 13. wynik w okręgu. Sympatie 
polityczne: do ugrupowań opowiadających się 
za pomocą państwa dla osób słabych, co wynika 
z obowiązku państwa zapewnienia wszystkim oby-
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watelom dachu nad głową, wyżywienia i leczenia; 
antypatia do partii o liberalnych poglądach ekono-
micznych, ale nie do poszczególnych członków 
tych partii, według zasady „Senatores boni viri, 
senatus autem mala bestia” („Senatorowie to po-
rządni ludzie, senat zaś, jako całość, to zła bestia”). 
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1973), Złoty 
Krzyż Zasługi (1979), Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski (1986), około 30 resortowych 
i społecznych odznaczeń.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 50 m kw., własne, budownictwo wie-
lorodzinne, Śródmieście, od 1959. Samochód: da-
ewoo matiz, rok prod. 1999. Podatek dochodowy: 
1999 – III próg, 2000 – III próg, 2001 – III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: narciarstwo zjazdowe, podróże. Urlop: 
zimą narty, w lecie nad ciepłym morzem lub odwie-
dziny syna w Kanadzie. Ulubione dzieła: „Błękitna 
rapsodia” George’a Gershwina. Maksyma życiowa: 
cenić ludzi nie za to, kim są, lecz za to, jacy są.
Adres do korespondencji: ul. Dietla 80/38, 31-073 
Kraków.                         aktual.: 12.I.2002

FRYŹLEWICZ Marek Stanisław
zootechnik, burmistrz
Ur. 26 kwietnia 1960 w Nowym Targu, woj. 
małopolskie; żonaty (od 1987); wykszt. wyższe; 
magister inżynier zootechnik; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Kazimierz, wykszt. zawodowe, 
mechanik – kierowca, elektryk. Matka: Janina (z 
d. Kramarz), wykszt. średnie, inspektor bankowy 
ds. kredytów. Rodzeństwo: Andrzej (ur. 1954), Jan 
(ur. 1956), Barbara (ur. 1971). Żona: Dorota (z 
d. Pyzowska), wykszt. wyższe (UJ), nauczycielka. 
Dzieci: Maksymilian (ur. 1990), Magdalena (ur. 
1993), Maciej (ur. 1997), Mateusz (ur. 1999). Tra-
dycje rodzinne: Fryźlewicze to ród mieszczański, 
nowotarski, pierwsza wzmianka o nim pochodzi 
z 1676 roku (zapis w księdze wójtowsko-ławni-
czej miasta Nowego Targu). Życiowe autorytety: 
papież Jan Paweł II, prof. Władysław Bielański 
i prof. Zygmunt Ewy z Akademii Rolniczej w Kra-
kowie. Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia 
w Nowym Targu, w okresie studiów w latach 
1978-84 w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Konfederacji Ta-
trzańskiej w Nowym Targu  I Liceum Ogól-
nokształcące im. S. Goszczyńskiego w Nowym 
Targu (matura 1978)  Akademia Rolnicza im. 
H. Kołłątaja w Krakowie, zootechnika – genetyka 
zwierząt (dyplom 1984).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Okręgowa Stacja Hodowli Zwierząt w Krakowie 
(1985-95), starszy inspektor ds. hodowli owiec 
 Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz 
w Nowym Targu (1995-96), starszy inspektor 
hodowli owiec  Gmina Miasta Nowy Targ (od 
1996), burmistrz miasta. Wyjazdy zagraniczne 

o charakterze zawodowym: w 1984 roku stypen-
dium i staż w Wiedniu, Heiligenkreuz i Grazu 
w Austrii. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Ruch Społeczny AWS 
(od 1999), wiceprezes zarządu koła w Czarnym 
Dunajcu. Inne organizacje społeczne: Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (od 
1975), wiceprezes Oddziału „Gorce” w Nowym 
Targu (od 1990)  Koło Przewodników w Nowym 
Targu (od 1978), prezes (1990-96)  Akcja Kato-
licka (od 1998), prezes oddziału w Nowym Targu. 
Udział w przedstawicielskich organach władzy: 
radny Rady Miasta Nowego Targu, kaden. 1990-
-94, lista wyborcza Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność”, klub radnych Komitet Obywatelski 
„Solidarność”, przewodniczący Komisji Promocji 
i Kontaktów Zagranicznych (1991-94), członek 
Zarządu Miasta (1991-94); kaden. 1994-98, lista 
wyborcza Katolickiej Koalicji Wyborczej „Mała 
Ojczyzna”, klub radnych „Mała Ojczyzna”, 
przewodniczący Komisji Promocji i Kontaktów 
Zagranicznych, członek Zarządu Miasta (1994-
-96), burmistrz (od 1996) kaden. 1998-2002, lista 
wyborcza AWS, klub radnych AWS, burmistrz. 
Osiągnięcia w działalności publicznej: komu-
nalizacja lotniska miejskiego – 128 ha, sprawne 
prowadzenie i koordynacja akcji ratowniczej oraz 
odbudowy zniszczeń po powodzi w 1997 roku, 
pozyskiwanie nowych terenów pod inwestycje, 
rozwiązanie problemów gospodarowania osadami 
z oczyszczalni ścieków. Inne fakty z życiorysu po-
lit.: podczas studiów działalność w Niezależnym 
Zrzeszeniu Studentów w Krakowie, działalność 
w Komitecie Obywatelskim „Solidarność” (1989-
-90), trzykrotny wybór na radnego Nowego Targu 
z największą liczbą głosów w mieście. Antypatie 
polityczne: Leszek Miller z SLD. Odznaczenia: 
brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 140 m kw., własny dom jednorodzin-
ny, Nowy Targ, od 1960. Samochód: opel, rok 
prod. 1997. Podatek dochodowy: 1999 – III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: sport, turystyka (przewodnik górski), 
jazda konna. Urlop: z rodziną nad morzem i je-
ziorami. Ulubione dzieła: „Mistrz i Małgorzata” 
M. Bułhakowa; fi lmy Andrzeja Wajdy i Krzysztofa 
Zanussiego. Maksyma życiowa: Póki żyjesz, jest 
nadzieja (Cyceron).            aktual.: 30.X.2000
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G
GABRYŚ Elżbieta Barbara
architekt, pracownik administracji rządowej
(z domu: Pająk). Ur. 20 października 1959 w Kra-
kowie; zamężna (od 1981); wykszt. wyższe; ma-
gister inżynier architekt; wyznanie rzymskokat. 
Rodzina: brak odp. Mąż: Tadeusz, wykszt. – brak 
odp., chemik. Dzieci: brak odp. Miejsca zamiesz-
kiwania: od urodzenia w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 93 im. L. Rydla w Kra-
kowie   VII Liceum Ogólnokształcące im. 
Z. Nałkowskiej w Krakowie (matura 1978) 
 Politechnika Krakowska, architektura (dyplom 
1983)  studia podypl.: Akademia Ekonomiczna 
w Krakowie, zarządzanie w administracji publicz-
nej (dyplom 1999).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Urząd Dzielnicowy Kraków Krowodrza (1983-
-90), referent, starszy referent, inspektor, starszy 
inspektor   Urząd Wojewódzki w Krakowie 
(1990-98), inspektor wojewódzki Wydziału 
Polityki Regionalnej i Przestrzennej (1990-96), 
dyrektor Wydziału Nadzoru Budowlanego (1996-
98)  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie 
(od 1999), dyrektor Wydziału Architektury, Bu-
downictwa i Gospodarki Przestrzennej. Ponadto: 
przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej ds. 
uprawnień budowlanych powołanej zarządze-
niem wojewody (od 1996). Wyjazdy zagraniczne 
o charakterze zawodowym: brak. Ważniejsze osią-
gnięcia: współautorka opracowania „Kierowanie 
budową i projektem budowlanym” (2001), liczne 
opracowania autorskie z zakresu prawa materialne-
go i procesowego w procesie budowlanym. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Stronnictwo Demokratycz-
ne (1988-90), członek. Inne organizacje społeczne: 
Okręgowa Izba Architektów (od I.2002), prze-
wodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifi kacyjnej. 
Udział w przedstawicielskich organach władzy: 
brak. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1997).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: własny dom jednorodzinny, Kraków, 
od 1994. Samochód: daewoo matiz, rok prod. 
1999. Podatek dochodowy: 2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: turystyka motoryzacyjna i piesza w kraju 
i za granicą. Urlop: w ciepłej rodzinnej atmosferze 

i najchętniej w ciepłym klimacie nad południo-
wymi morzami – pełny relaks. Ulubione dzieła: 
malarstwo impresjonistów. Maksyma życiowa: 
Ptaka zdobią pióra, a człowieka rozum.

aktual.: 28.I.2002

GABZDYL Marek Zbigniew
rolnik, pracownik samorządowy, wójt 
Ur. 10 czerwca 1957 w Wodzisławiu, woj. kie-
leckie; żonaty (od 1980); wykszt. pomaturalne; 
rolnik; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Zbigniew, 
wykszt. wyższe, ekonomista. Matka: Joanna (z 
d. Pohl), wykszt. średnie, technik dentystyczny. 
Rodzeństwo: Andrzej (ur. 1960), Grażyna (ur. 
1962), Mirosław (ur. 1967). Żona: Ewa (z d. Cha-
chlica), wykszt. wyższe, inżynier rolnik. Dzieci: 
Łukasz (ur. 1980), Maciej (ur. 1982), Bartosz (ur. 
1985). Tradycje rodzinne: uroczysta rodzinna wi-
gilia. Miejsca zamieszkiwania: w latach 1957-79 
w Krakowie, następnie w latach 1979-86 w Ga-
iku-Brzezowej w gminie Dobczyce, od 1986 roku 
w Dobczycach w powiecie myślenickim.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 28 w Krakowie   VI 
Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza 
w Krakowie (matura 1976)  Akademia Rolnicza 
w Krakowie, rolnictwo (bez dyplomu)  Uniwer-
sytet Śląski, Szkoła Zarządzania, restrukturyzacja 
zarządzania gminą na rzecz trwałego rozwoju 
regionu (1999).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Akademia Rolnicza, Rolniczy Zakład Doświad-
czalny w Krakowie Mydlnikach (1978-81), 
kierowca  Uniwersytet Jagielloński, Rolniczy 
Zakład Doświadczalny w Gaiku-Brzezowej (1981-
-84), kierownik gospodarstwa  Urząd Miasta 
i Gminy Dobczyce (1984-94), kierownik referatu 
 Gmina Raciechowice (od 1994), wójt. Ponad-
to: członek zarządu Związku Gmin Dolnej Raby 
(od 1998). Wyjazdy zagraniczne o charakterze 
zawodowym: do Francji – powstawanie grup 
producenckich. Ważniejsze osiągnięcia: liczne 
publikacje związane z pracą zawodową. Nagrody 
i wyróżnienia: I nagroda Sejmiku Samorządowego 
Województwa Krakowskiego za zasługi na rzecz 
społeczności lokalnej, czynnego uczestnictwa 
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w kreowaniu rozwoju samorządności (1997), 
Dyplom Honorowy Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego przyznany przez Zarząd 
Główny (2000), liczne wyróżnienia i dyplomy za 
pracę na rzecz środowiska. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak. Inne organizacje 
społeczne: Stowarzyszenie PAX – obecnie Civitas 
Christiana Oddział w Krakowie (od 1985), członek 
zarządu krakowskiego (1988-92)  Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie – Klub Inżynierii Ruchu w Pozna-
niu (od 1994), członek  Stowarzyszenie Racie-
chowice 2005 (od 1995), członek  Ochotnicza 
Straż Pożarna w Gruszowie (od 1994), honorowy 
prezes zarządu gminnego (od 1996)  Stowarzy-
szenie Ochrony i Promocji Zdrowia – Szczyrzyc 
w Szczyrzycu (od 1998), członek  Stowarzy-
szenie Odnowy Obszarów Wiejskich w Krakowie 
(od 2000), członek. Udział w przedstawicielskich 
organach władzy: brak. Osiągnięcia w działalności 
publicznej: od 1994 roku gmina uzyskała status 
gminy ekologicznej, w 1996 roku Raciechowice 
zajęły pierwsze miejsce w województwie kra-
kowskim pod względem środków wydanych na 
inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
270 tys. zł, gmina jako pierwsza w Polsce przepro-
wadziła pełną segregację śmieci, w 1997 roku Ra-
ciechowice sklasyfi kowano w pierwszej dziesiątce 
najlepiej zarządzanych gmin w kraju i w pierwszej 
czwórce za rozwiązanie problemów gospodarki 
komunalnej w aspekcie ochrony środowiska 
(konkurs „Gmina jakich mało”, zorganizowany 
przez Local Government Partnership Programm 
– Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego). Inne 
fakty z życiorysu polit.: w 1994 roku wybór na 
stanowisko wójta w wyniku wygranego konkursu, 
w 1998 roku wybrany ponownie przez Radę 
jednogłośnie; w 1998 roku kandydat na radnego 
województwa małopolskiego z listy Unii Wolności 
(otrzymał w Raciechowicach 700 głosów). Sym-
patie polityczne: Unia Wolności. Odznaczenia: 
Honorowa Złota Odznaka Przyjaciela Ziemi Dob-
czyckiej (1997), Srebrny Medal „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” (1997), Medal „Przyjaciel Szkoły” 
(1999), Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
(2000).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 78 m kw., spółdzielcze własnościowe, 
Dobczyce, od 1986. Samochód: wartburg, rok 
prod. 1990. Podatek dochodowy: 1999 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: łowienie ryb, uprawa działki ogrodniczej. 
Urlop: turystyka samochodowa. Ulubione dzieła: 
Trylogia H. Sienkieiwcza; fi lmy o treści przyrod-
niczej. Maksyma życiowa: uczciwość, sprawie-
dliwość, konsekwencja.           aktual.: 24.X.2001

GAJDA Lucyna Paulina
matematyk, nauczycielka,
członek zarządu powiatu 
(z domu: Cipińska). Ur. 14 września 1964 w Kra-
kowie; zamężna (od 1994); wykszt. wyższe; ma-
gister matematyki; wyznanie rzymskokat. Ojciec: 
Edward, wykszt. podstawowe, rolnik. Matka: 
Władysława (z d. Petlic), wykszt. podstawowe, 
rolnik. Rodzeństwo: Anna (ur. 1965), Barbara 
(ur. 1971), Marzena (ur. 1994). Mąż: Stanisław, 
wykszt. średnie, rolnik. Dzieci: Łukasz (ur. 1984). 
Życiowe autorytety: rodzice. Miejsca zamieszki-
wania: od urodzenia w Tarnawie gmina Trzyciąż, 
powiat olkuski, oprócz pobytu w Imbramowicach 
w latach 1994-99.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Tarnawie   II Liceum 
Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego 
w Krakowie (matura 1983)  Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna w Krakowie, matematyka (dyplom 
1991).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Szkoła podstawowa w Tarnawie (od 1983), na-
uczycielka matematyki  Gospodarstwo rolne 
(od 1994), współwłaścicielka  Zespół Szkół 
Rolniczych w Trzyciążu (od 1999), nauczycielka 
matematyki. Wyjazdy zagraniczne o charakterze 
zawodowym: kurs w Wiedniu gospodarka od-
padami – zarząd 48. dzielnicy Wiednia (2000). 
Nagrody i wyróżnienia: sześciokrotnie nagrody dy-
rektora szkoły podstawowej w Tarnawie (ostatnia 
w 1998 roku). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Zjednoczone Stron-
nictwo Ludowe (1983-89), członek Zarządu 
Gminnego w Trzyciążu  Polskie Stronnictwo 
Ludowe (od 1989), prezes Zarządu Gminnego 
w Trzyciążu (od 1999), wiceprezes Zarządu 
Powiatowego w Olkuszu (od 1999), skarbnik Za-
rządu Województwa Małopolskiego w Krakowie 
(od 2000). Inne organizacje społeczne: Związek 
Nauczycielstwa Polskiego (od 1983), członek. 
Udział w przedstawicielskich organach władzy: 
radna Rady Powiatu Olkuskiego, kaden. 1998-
-2002, lista wyborcza Przymierza Społecznego, 
klub radnych Przymierza Społecznego oraz So-
juszu Lewicy Demokratycznej, członek Komisji 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
oraz Komisji Edukacji, członek Zarządu Powia-
tu. Osiągnięcia w działalności publicznej: praca 
w zarządzie powiatu związana z budową i moder-
nizacją drogi powiatowej Skała – Ulina położonej 
na terenie gminy Trzyciąż (2001); uruchomienie 
w Zespole Szkół Rolnych w Trzyciążu dwuletniego 
Studium Policealnego (2001); wdrożenie progra-
mu „Usuwanie pokryć azbestowych”; promowanie 
gminy Trzyciąż w powiecie olkuskim i poza nim; 
starania o trwałość powiatu olkuskiego. Inne fakty 
z życiorysu polit.: w wyborach parlamentarnych 
23 września 2001 roku kandydatka na posłankę 
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z krakowskiej listy PSL, okr. wyb. nr 13, czwarte 
miejsce na liście, 1.193 głosy, czwarty wynik na 
liście, 67 wynik w okręgu. Sympatie polityczne: 
Jarosław Kalinowski z PSL; antypatia do Mariana 
Krzaklewskiego. Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 150 m kw., własny dom jednorodzin-
ny, Tarnawa, powiat olkuski, od 1999. Samochód: 
daewoo tico, rok prod. 1999. Podatek dochodowy: 
2000 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: literatura, historia. Urlop: praca w polu 
w gospodarstwie rolnym. Ulubione dzieła: książki 
Tadeusza Dołęgi-Mostowicza; fi lm „Nietoleran-
cja” z 1920 roku. Maksyma życiowa: Jutro też jest 
dzień!                     aktual.: 8.VIII.2001

GAWORCZYK Stanisław 
inżynier budownictwa, memedżer, burmistrz
Ur. 20 października 1956 w Nowym Wiśniczu; 
żonaty (od 1981); wykszt. wyższe; magister inży-
nier budownictwa; wyznanie rzymskokat. Ojciec: 
Michał, wykszt. podstawowe, murarz. Matka: 
Janina (z d. Mucha), wykszt. podstawowe, przy 
mężu. Rodzeństwo: Zygmunt (ur. 1948), Jan (ur. 
1950). Żona: Anna (z d. Wełna), wykszt. wyższe, 
magister wychowania przedszkolnego. Dzieci: 
Michał (ur. 1982), Małgorzata (ur. 1983), Anna 
(ur. 1986). Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia 
w Nowym Wiśniczu, powiat bocheński.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Lubomirskiego 
w Nowym Wiśniczu  Liceum Ogólnokształcące 
w Bochni (matura 1975)  Politechnika Kra-
kowska, technologia i organizacja budownictwa 
(dyplom 1980).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Wojskowe Zakłady Budowlane w Bochni (1980-
-83), kierownik budowy, specjalista przygoto-
wania produkcji   Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Bochni (1983-87), kierownik sekcji technicznej 
  Spółdzielnia Budowlana w Bochni (1987-
-88), prezes zarządu  Firma Budowlana ADREM 
w Nowym Wiśniczu (1989-99), właściciel  Mia-
sto i Gmina Nowy Wiśnicz (od 1999), burmistrz. 
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: 
brak. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak. Inne organizacje 
społeczne: Towarzystwo Miłośników Wiśnicza 
(od 1984), prezes (1984-99). Udział w przedsta-
wicielskich organach władzy: radny Rady Miej-
skiej Nowego Wiśnicza, kaden. 1998-2002, lista 
wyborcza Ziemia Wiśnicka Razem, klub radnych 
niezależnych, burmistrz. Osiągnięcia w działalno-
ści publicznej: budowa szkoły w Nowym Wiśni-
czu (1999), budowa szkoły w Królówce (2000), 
budowa kanalizacji miejskich (2001), budowa 
wodociągów (2001). Odznaczenia: Złota Odznaka 
Ochrony Zabytków (1999), Herkules Wiśnicki za 

pracę dla dobra ziemi wiśnickiej (2001).
 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 230 m kw., własny dom jednorodzin-
ny, Nowy Wiśnicz, od 1956. Samochód: volkswa-
gen passat, rok prod. 1998. Podatek dochodowy: 
2000 – III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: historia Wiśnicza. Urlop: długie wyjazdy 
w szeroki świat, najchętniej za granicę nad ciepłe 
morza i w góry. Ulubione dzieła: Trylogia H. Sien-
kiewicza. Maksyma życiowa: Trzeba żyć dla 
innych, żeby żyć dla siebie.       aktual.: 15.XI.2001

GĄSIENICA-MAKOWSKI Andrzej 
inżynier mechanik, nauczyciel, starosta 
Ur. 15 lutego 1952 w Zakopanem; żonaty (od 
1976); wykszt. wyższe; magister inżynier mecha-
nik; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Władysław, 
wykszt. podstawowe, twórca ludowy, kowal artysta 
Matka: Melania (z d. Szydłowska), wykszt. zawo-
dowe, przy mężu. Rodzeństwo: Janusz (ur. 1953), 
Barbara (ur. 1954), Małgorzata (ur. 1956). Żona: 
Ewa (z d. Kopalińska), wykszt. wyższe, ekono-
mistka. Dzieci: Katarzyna (ur. 1977), Wojciech 
(ur. 1978), Maria (ur. 1980), Agnieszka (ur. 1983), 
Paweł (ur. 1986). Tradycje rodzinne: urodzony 
w trzynastym pokoleniu rodu Gąsieniców, którego 
protoplastą był Piotr Gąsienica (żył ok. 1530 roku). 
Życiowe autorytety: ojciec, papież Jan Paweł II, ks. 
prof. Józef Tischner. Miejsca zamieszkiwania: od 
urodzenia w Zakopanem.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Zakopanem  Zespół Szkół 
Zawodowych ks. Salezjan w Oświęcimiu, Tech-
nikum Mechaniczne w Krakowie (matura 1971) 
 Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, 
samochody i ciągniki (dyplom 1977)  Studium 
Pedagogiczne (1986).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Podha-
le” w Zakopanem (1979-86), kierownik, główny 
mechanik (1981-86)  Zespół Szkół Budowlanych 
im. W. Matlakowskiego w Zakopanem (1986-91 
i 1997-98), kierownik warsztatów – nauczyciel 
 Sejm RP (1991-97), poseł zawodowy  Staro-
stwo Powiatowe w Zakopanem (od 1999), starosta 
tatrzański. Wyjazdy zagraniczne o charakterze 
zawodowym: w latach 1991-97 jako poseł do 
Niemiec, Anglii, USA i na Węgry. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Zjednoczone Stronnictwo 
Ludowe (1971-72), członek  Blok dla Polski 
(od 1996), członek Rady Politycznej. Inne orga-
nizacje społeczne: Związek Podhalan (od 1972), 
prezes oddziału w Zakopanem (1987-90), prezes 
Oddziału Tatrzańskiego (1993-96), prezes Zarządu 
Głównego (od 1996)  Stowarzyszenie Twórców 
Ludowych (od 1974), członek  NSZZ „Solidar-
ność”, przewodniczący Komisji Zakładowej PBO 
„Podhale” (1980 i 1981). Udział w przedstawiciel-
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skich organach władzy: poseł na Sejm RP, kaden. 
1991-93, lista wyborcza Związku Podhalan, klub 
Partii Chrześcijańskich Demokratów, członek 
Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Kultury 
Fizycznej i Sportu; kaden. 1993-97, lista wyborcza 
Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform, klub 
radnych BBWR, przewodniczący klubu, członek 
Komisji Transportu i Komisji Rolnictwa. Osią-
gnięcia w działalności publicznej: sprawozdawca 
uchwały Sejmu RP w sprawie zrównoważonego 
zagospodarowania terenów górzystych i górskich 
(1997), prawie 200 wystąpień sejmowych, pomoc 
w załatwieniu środków z budżetu państwa dla 
regionu na szkoły, drogi itp. Inne fakty z życiorysu 
polit.: wiceprzewodniczący Komitetu Wyborczego 
Lecha Wałęsy w Zakopanem podczas wyborów 
prezydenckich w 1990 roku. Sympatie polityczne: 
umiarkowana prawica. Odznaczenia: Zasłużony 
dla Kultury (1997).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 110 m kw., własny dom jednorodzin-
ny, Zakopane, od urodzenia. Samochód: opel, rok 
prod. 1999. Podatek dochodowy: 2000 – III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: pisanie wierszy gwarą góralską (od 1971), 
kowalstwo zdobnicze. Urlop: narty, czytanie ksią-
żek, organizowanie imprez regionalnych. Ulubione 
dzieła: brak odp. Maksyma życiowa: praca dla 
rodnej ziemi i ludzi.            aktual.: 18.IV.2001

GIL Mieczysław Władysław
technik mechanik, działacz społeczny,
radny wojewódzki 
Ur. 9 stycznia 1944 w Gacach Słupieckich, woj. 
tarnobrzeskie; żonaty (od 1985); wykszt. średnie; 
technik mechanik; wyznanie rzymskokat. Ojciec: 
Józef, wykszt. podstawowe, cieśla, rolnik. Matka: 
Marianna (z d. Madej), wykszt. podstawowe, rol-
nik. Rodzeństwo: Henryka (ur. 1946), Helena (ur. 
1951). Żona: Ewa Gomółka-Gil, wykszt. wyższe, 
dziennikarz. Dzieci: Zuzanna (ur. 1985), Adam (ur. 
1990). Tradycje rodzinne: dziadek ze strony matki 
Jan Madej przebywał w Ameryce, skąd przywiózł 
maksymę – „temu, któremu się źle gospodarzy, 
ziemię należy odebrać, a dać temu, który dobrze 
gospodaruje”; u rodziców kult pracy na roli, 
patriotyzm, umiłowanie pieśni, duża religijność. 
Życiowe autorytety: w czasach szkolnych Karol 
Słapczyński proboszcz parafi i Zofi ówka koło Gac 
Słupieckich. Miejsca zamieszkiwania: do 1957 
w Gacach Słupieckich, potem w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Gacach Słupieckich 
 Technikum Hutniczo-Mechaniczne w Nowej 
Hucie (matura 1963)  Uniwersytet Jagielloński, 
pedagogika (1973-76, studia przerwane).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Huta im. Lenina w Krakowie – obecnie im. T. Sen-
dzimira (1963-82 i od 1989), rozlewacz stali, mistrz 
(1963-78), redaktor gazety zakładowej „Głos 

Nowej Huty” (1978-80), oddelegowany do pracy 
w NSZZ Solidarność (1980-82), Urlopowany na 
czas pełnienia funkcji posła (1989-1993), główny 
specjalista ds. nowych przedsięwzięć gospodar-
czych (1993-2002), szef działu informacji, rzecz-
nik prasowy (od II.2002)  Sejm RP (1991--93), 
poseł zawodowy. Wyjazdy zagraniczne o charak-
terze zawodowym: jako poseł przyjęty w Moskwie 
przez Borysa Jelcyna, któremu wręczono podczas 
tej wizyty znaczek „Solidarności” (1990). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza (od 1965 do III.1981), członek 
 Partia Chrześcijańskich Demokratów (od 1997), 
członek Zarządu Głównego, przewodniczący Re-
gionu Krakowskiego (od 1998)  Porozumienie 
Polskich Chrześcijańskich Demokratów, prze-
wodniczący Regionu Małopolska (od IX.1999). 
Inne organizacje społeczne: Związek Młodzieży 
Socjalistycznej (lata 60.), członek  Stowarzy-
szenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutni-
czego (od 1964), członek  NSZZ „Solidarność” 
(od VII.1980), rzecznik strajkujących hutników 
(VIII.1980), współzałożyciel „S” w Krakowie, 
członek i wiceprzewodniczący Międzyzakładowe-
go Komitetu Założycielskiego (MKZ) w Krakowie 
(15.IX.1980-9.I.1981), przewodniczący MKZ 
(9.I.-VII.1981), przewodniczący Komisji Robot-
niczej Hutników w Hucie Lenina (17.III.1981-
-1991)  Społeczny Komitet Odnowy Zabytków 
Krakowa (od 1990), członek prezydium (1990-
-2000)  Fundacja Odnowy Zabytków Krakowa 
– działająca na rzecz SKOZK (1990-95), prze-
wodniczący Rady. Udział w przedstawicielskich 
organach władzy: poseł na Sejm RP, kaden. 1989-
-91, lista wyborcza Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność”, Obywatelski Klub Parlamentarny, 
przewodniczący klubu (1990-91), członek Komisji 
Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek 
Komisji Systemu Gospodarczego i Przemysłu; 
kaden. 1991-93, lista wyborcza „Solidarni z Pre-
zydentem”, klub Partii Chrześcijańskich Demo-
kratów, członek Komisji Systemu Gospodarczego 
i Przemysłu   radny Województwa Małopol-
skiego, kaden. 1998-2002, lista wyborcza Akcji 
Wyborczej „Solidarność”, klub radnych AWS, 
członek Komisji Rozwoju Regionu, Promocji 
i Współpracy z Zagranicą i Komisji Porządku 
i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Ochrony Kon-
sumentów. Osiągnięcia w działalności publicznej: 
jako przewodniczący Społecznego Komitetu 
Odnowy Zabytków Krakowa działanie na rzecz 
rewaloryzacji cennych obiektów architektury 
i zabieganie o fundusze u prezydenta Lecha Wa-
łęsy. Inne fakty z życiorysu polit.: w marcu 1968 
odmowa udziału w „robotniczej” pacyfikacji 
demonstracji krakowskich studentów, zawieszenie 
w pracy, przesłuchanie przez SB; w 1980 roku 
wspomaganie strajkujących hutników w HiL, 
współzałożyciel „Solidarności” w Krakowie, a na-
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stępnie działacz związkowy oddelegowany do pra-
cy w „S”, w 1980 roku przewodniczący Między-
zakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ 
„Solidarność” Małopolska, a w 1981 roku etatowy 
przewodniczący Komisji Robotniczej Hutników; 
pełnomocnik Krajowej Komisji Porozumiewaw-
czej „Solidarnośći” z upoważnienia L. Wałęsy 
do rozmów z rządem i Sejmem na temat ustawy 
o przedsiębiorstwie państwowym i samorządzie 
załogi (VII--IX.1981); po wprowadzeniu stanu 
wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 roku na czele 
strajku w Hucie im. Lenina, po pacyfi kacji huty 
ucieczka, następnie schwytany i w 1982 roku ska-
zany na cztery lata więzienia (uwolniony z mocy 
amnestii 25.XI.1983); uczestnik strajku w HiL 
w 1988 roku aresztowany i zwolniony po kilku 
tygodniach; uczestnik „okrągłego stołu” po stronie 
„Solidarności”, podstolik gospodarczy i główny 
stół, uczestnik rozmów w Magdalence (II.-
-IV.1989), w 1989 roku przywrócony do pracy 
w Hucie im. Lenina na podstawie ustaleń okrą-
głego stołu i wyroku sądowego; w wyborach 
4 czerwca 1989 roku 156 tys. głosów, tj. 85 proc. 
głosów oddanych w okręgu nr 49 Kraków-Nowa 
Huta, co było najwyższym wynikiem w Polsce 
osiągniętym przez kandydata Obywatelskiego 
Komitetu Wyborczego „Solidarność”; w latach 
1989-93 poseł kolejnych dwóch kadencji, od 1998 
roku radny województwa małopolskiego z listy 
AWS; w wyborach parlamentarnych 23 września 
2001 roku kandydat na posła z krakowskiej listy 
AWS Prawicy, okr. wyb. nr 13, trzecie miejsce na 
liście, 2.195 głosów, trzeci wynik na liście, 39. 
wynik w okręgu. Sympatie polityczne: ugrupo-
wania chrześcijańsko-demokratyczne; antypatia 
do skrajnej lewicy i skrajności w ogóle oraz do 
postkomunizmu. Odznaczenia: Srebrny Krzyż 
Zasługi „Za Pracę w Hutnictwie” (1978, odebrany 
przez Radę Państwa w stanie wojennym), Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany 
przez rząd londyński (11.XII.1990).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 85 m kw., spółdzielcze własnościo-
we, Nowa Huta, od 1991. Samochód: daewoo 
lanos, rok prod. 1998. Podatek dochodowy: 1997 
– II próg, 2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: czytanie wszystkiego, pobyt na wsi 
i w górach. Urlop: czynny, zwiedzanie, sport, szyb-
ka jazda samochodem. Ulubione dzieła: „Mistrz 
i Małgorzata” M. Bułhakowa; fi lmy „Człowiek 
z marmuru” i „Człowiek z żelaza”. Maksyma 
życiowa: Umieć się różnić (Norwid).

aktual.: 4.II.2002

GLANOWSKA-MOSKAŁA Janina
pedagog, nauczycielka, radna wojewódzka
(z domu: Krawczyk). Ur. 16 lutego 1948 w Rzą-
sce, woj. krakowskie; mężatka (po raz drugi od 
1988); wykszt. wyższe; magister pedagogiki; wy-

znanie rzymskokat. Ojciec: Jan, wykszt. średnie, 
ekonomista. Matka: Stefania (z d. Podobińska), 
wykszt. podstawowe, przy mężu. Rodzeństwo: 
Maria (ur. 1950), Tadeusz (ur. 1955). Mąż: 
Tadeusz Moskała, wykszt. wyższe, nauczyciel. 
Dzieci: Agata (ur. 1972). Tradycje rodzinne: bez-
interesowna działalność w środowisku dla innych 
– słabszych i niezaradnych; ojciec członek Związ-
ku Byłych Żołnierzy Armii Krajowej. Życiowe 
autorytety: nauczyciele i dyrektor Technikum 
Gospodarczego – pierwszego miejsca zatrudnienia. 
Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia w Rząsce, 
gmina Zabierzów, powiat krakowski.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Rząsce  Technikum 
Gospodarcze w Krakowie (matura 1967)  Wyż-
sza Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, pedagogika 
specjalna (dyplom 1983)  Studium Nauczyciel-
skie (dyplom 1976)  studia podypl.: Akademia 
Pedagogiczna, przyroda (dyplom 2001).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Technikum Gospodarcze w Krakowie (1968-70), 
instruktor zajęć praktycznych  Zespół Szkół Spe-
cjalnych nr 3 w Krakowie (1970-88), nauczyciel 
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 
w Krakowie (1988-91), dyrektor szkoły  Zespół 
Szkół Specjalnych nr 10 w Krakowie (od 1991), 
nauczyciel (1991-94), zastępca dyrektora (od 
1994). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodo-
wym: brak. Ważniejsze osiągnięcia: opracowanie 
programów edukacyjnych dostosowanych do 
uczniów niepełnosprawnych umysłowo. Nagrody 
i wyróżnienia: nagroda krakowskiego kuratora 
oświaty „za wybitne osiągnięcia pedagogiczne” 
(1991). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza (1976-89), członek  Sojusz 
Lewicy Demokratycznej (od 1999), członek. Inne 
organizacje społeczne: Związek Nauczycielstwa 
Polskiego (od 1968), kierownik konferencji szko-
leniowych (1978-86), delegat na zjazd okręgowy 
Oddziału ZNP Kraków Śródmieście (od 1998). 
Udział w przedstawicielskich organach władzy: 
radna Województwa Małopolskiego, kaden. 
1998-2002, lista wyborcza Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej, klub radnych SLD, skarbnik klubu, 
wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Prorodzin-
nej i Społecznej; członkini Komisji Rewizyjnej; 
członkini Rady Sołeckiej w Rząsce (od 1999). 
Ponadto: praca społeczna w Terenowym Komi-
tecie Ochrony Praw Dziecka obejmującym swym 
działaniem większą część Małopolski (od 1991). 
Sympatie polityczne: do wszystkich mądrych 
polityków, a dla nierozumnych i zarozumiałych 
wiele tolerancji. Odznaczenia: Medal Komisji 
Edukacji Narodowej „Za Wybitne Osiągnięcia 
Pedagogiczne” (2000).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 52 m kw., własny dom jednorodzinny 
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(połowa domu), Rząska, gmina Zabierzów, powiat 
krakowski, od 1948. Samochód: fi at seicento, rok 
prod. 1998. Podatek dochodowy: 2000 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: uprawa ogrodu, jazda na rowerze, czy-
tanie literatury o tematyce społecznej. Urlop: 
dwutygodniowe pobyty najczęściej w węgierskich 
uzdrowiskach lub w południowej Polsce. Ulubione 
dzieła: wiersze Wisławy Szymborskiej i Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Maksyma życiowa: 
Najwyższą wartością jest człowiek.

aktual.: 10.VII.2001

GODYŃ-SWĘDZIOŁ Renata Maria
lekarz, starosta 
Ur. 1950 w Chrzanowie; zamężna (od 1977); 
wykszt. wyższe; lekarz medycyny, specjalista in-
ternista-reumatolog; wyznanie rzymskokat. Ojciec: 
Jan, wykszt. półwyższe, leśnik kierownik tartaku. 
Matka: Teresa (z d. Kurdziel), wykszt. wyższe, 
nauczycielka matematyki. Rodzeństwo: Janusz (ur. 
1954), profesor medycyny w USA. Mąż: Kazimierz, 
wykszt. wyższe, lekarz, specjalista medycyny 
rodzinnej, internista. Dzieci: córki bliźniaczki – 
Barbara (ur. 1988), Katarzyna (ur. 1988). Tradycje 
rodzinne: patriotyczne i inteligenckie; brat babki ze 
strony matki, Adam Bogacki, był przed wojną bur-
mistrzem Krzeszowic, gdzie od 1997 roku istnieje 
park jego imienia; matka podczas wojny w Armii 
Krajowej, brat matki Józef Kurdziel, zawodowy ofi -
cer w Zamościu, zginął w 1941 roku w Oświęcimiu, 
dokąd przewieziony został z Majdanka. Miejsca 
zamieszkiwania: od urodzenia w Krzeszowicach, 
w latach 1974-88 w Oświęcimiu.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach  Pań-
stwowa Szkoła Muzyczna w Krzeszowicach, klasa 
fortepianu (1966)  Prywatne Liceum Ogólno-
kształcące Sióstr Prezentek w Krakowie (matura 
1968)   Akademia Medyczna w Krakowie, 
Wydział Lekarski (dyplom 1974)  I stopień spe-
cjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych (1978), 
II stopień specjalizacji z reumatologii (1982) 
 studia podypl.: Centrum Edukacji i Doradztwa 
Służby Zdrowia „Etos” w Warszawie, zarządzanie 
zakładem opieki zdrowotnej w warunkach ryn-
kowych – systemy, strategie, metody, certyfi kat 
„Menedżera Zakładu Opieki Zdrowotnej” (1998) 
 Akademia Medyczna w Łodzi, Zakład Immu-
nologii (doktorat w toku).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Zakład Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, (1974-
-88), Szpital Miejski w Oświęcimiu, Oddział 
Wewnętrzny – poradnia reumatologiczna, lekarz 
 Zakład Opieki Zdrowotnej nr 3 Kraków-Krowo-
drza, Przychodnia nr 12 w Krzeszowicach – porad-
nia reumatologiczna (1988-94), lekarz  Centrum 
Medycyny Profi laktycznej w Krakowie (1995--
98), kierownik lecznictwa podstawowego i specja-
listycznego w gminie Krzeszowice (2 przychodnie 

miejskie w Krzeszowicach oraz 3 ośrodki wiejskie: 
w Nowej Górze, Tenczynku i Zalasiu)  Starostwo 
Powiatu Krakowskiego (od 1999), starosta. Po-
nadto: członek Rady Nadzorczej – obecnie Rady 
Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego im. G. Narutowicza w Krakowie (od 1994). 
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: 
brak odp. Ważniejsze osiągnięcia: jako przewod-
nicząca Komisji Zdrowia i wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej w Krzeszowicach oraz kierownik 
tamtejszych przychodni rejonowych zainicjowanie 
zakupu w latach 80. aparatury medycznej do tych 
przychodni (USG, gastroskop, EKG, spirometr, 
inhalator, „ultradźwięki”), zorganizowanie no-
wych poradni – okulistycznej i neurologicznej, 
poprawienie estetyki tych przychodni; jako starosta 
przejęcie przez powiat szkół ponadpodstawowych 
i przygotowanie ich do reformy edukacji, in-
westycje drogowe – wiadukt w Rudawie, most 
w Tenczynku, most w Wołowicach, budowa i mo-
dernizacja budynku Domu Dziecka w Miękini oraz 
remont i modernizacja liceum ogólnokształcącego 
w Krzeszowicach, budowa liceum ogólnokształ-
cącego w Skale, budowa sygnalizacji świetlnej 
oraz remont skrzyżowania w Krzeszowicach; 
dobra współpraca przy inwestycjach drogowych 
z gminami powiatu krakowskiego i podmiotami 
gospodarczymi, porozumienie dotyczące zimowe-
go utrzymania dróg, stworzenie ośrodków poza-
miejscowych starostwa powiatowego w gminach 
– wydział komunikacji (rejestracja pojazdów). Na-
grody i wyróżnienia: ósme miejsce w plebiscycie 
„Gazety Krakowskiej” na najbardziej wpływo-
wych ludzi Małopolski, którzy swoim działaniem 
służą regionowi i lokalnym środowiskom (2000).

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Ruch Społeczny AWS (od 
2000), członek. Inne organizacje społeczne: NSZZ 
„Solidarność” (1980-81), członek Komisji Zakłado-
wej ZOZ w Oświęcimiu. Udział w przedstawiciel-
skich organach władzy: radna Rady Gminy Krze-
szowice, kaden. 1994-98, lista wyborcza Gminnego 
Porozumienia Społecznego, klub radnych Gminne 
Porozumienie Społeczne (1994-95), radna nieza-
leżna (1995-98), przewodnicząca Komisji Zdrowia, 
wiceprzewodnicząca Rady  radna Rady Powiatu 
Krakowskiego, kaden. 1998-2002, lista wyborcza 
Akcji Wyborczej „Solidarność”, klub radnych 
AWS (1998-2000), starosta powiatu. Ponadto: 
przewodnicząca Konwentu Starostów Wojewódz-
twa Małopolskiego (od 1999), członek Zespołu ds. 
Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (od 
1999). Inne fakty z życiorysu polit.: w latach 80. 
pomoc osobom represjonowanym przez władze 
PRL; w 1998 roku wyborach samorządowych do 
Rady Powiatu Krakowskiego 2.145 głosów – naj-
więcej spośród wszystkich kandydatów na radnych 
w powiecie krakowskim. Sympatie polityczne: 
centroprawicowe. Odznaczenia: brak.



37KTO jest KIM w województwie ma³opolskim
 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: własny dom jednorodzinny, Krzeszo-
wice, od 1988; mieszkanie 48 m kw., Zakopane, 
od 1994. Samochód: fi at uno, rok prod. 1994; 
mąż – renault laguna, rok prod. 1998. Podatek 
dochodowy: 2000 – III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: narty, wędrówki górskie, muzyka poważ-
na. Urlop: wypoczynek czynny – góry (polskie 
Tatry), wycieczki krajowe i zagraniczne, najchęt-
niej objazdowe. Ulubione dzieła: utwory Straussa 
i operetka wiedeńska. Maksyma życiowa: brak odp.                            
aktual.: 17.IX.2001

GOLONKA Jan 
inżynier ogrodnik, nauczyciel, starosta
Ur. 1 stycznia 1955 w Kadczy, woj. nowosądec-
kie; żonaty (od 1987); wykszt. wyższe; magister 
inżynier ogrodnik; wyznanie rzymskokat. Ojciec: 
Antoni, wykszt. średnie, rolnik. Matka: Józefa 
(z d. Sajdak), rolnik. Rodzeństwo: Maria (ur. 1947), 
Edward (ur. 1948), Stanisław (ur. 1950), Józef 
(ur. 1952), Krystyna (ur. 1957). Żona: Magdalena 
(z d. Hilger), wykszt. średnie, chemik. Dzieci: 
Karolina (ur. 1988), Kinga (ur. 1990). Miejsca 
zamieszkiwania: od urodzenia w Kadczy w gminie 
Łącko, powiat nowosądecki, woj. małopolskie.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Kadczy  I Liceum Ogól-
nokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu 
(matura 1974)  Akademia Rolnicza w Krakowie, 
Wydział Ogrodniczy (dyplom 1979)   studia 
podypl.: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, 
zarządzanie w administracji publicznej (2000) 
 Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, 
wyższy kurs obronny (2000).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej w Nowym 
Sączu (1979-81), pracownik działu handlowego 
 Szkoła Rolnicza w Podegrodziu, woj. nowosą-
deckie (1981-87), nauczyciel  własna działal-
ność gospodarcza, Zakład Produkcji Spożywczej 
w Kadczy (1989-92), współwłaściciel  Spółdziel-
nia Pracy Ogrodniczo-Pszczelarska „Podkarpacie” 
w Nowym Sączu (1995-97), likwidator  Sądecka 
Miejska Strefa Usług Publicznych w Nowym 
Sączu (1997-99), wiceprzewodniczący zarządu 
 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (od 
1999), starosta. Wyjazdy zagraniczne o charakterze 
zawodowym: brak. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Stronnictwo Konser-
watywno-Ludowe (od I.1997), członek. Inne 
organizacje społeczne: brak. Udział w przedsta-
wicielskich organach władzy: radny Rady Gminy 
Łącko; kaden. 1990-94, lista wyborcza – brak 
odp., klub radnych – brak odp., przewodniczący 
Rady; kaden. 1994-98, lista wyborcza – brak odp., 
klub radnych – brak odp., przewodniczący Rady. 

Odznaczenia: brak.
 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: własny dom jednorodzinny, Kadcza, 
od 1955. Samochód: skoda octavia, rok prod. 2000. 
Podatek dochodowy: 2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

– brak odp.                      aktual.: 31.V.2001

GOLONKA Stanisław 
inżynier rolnik, nauczyciel, wójt 
Ur. 11 września 1956 w Krynicy, woj. nowosądec-
kie; żonaty (od 1981); wykszt. wyższe; magister 
inżynier rolnictwa; wyznanie rzymskokat. Żona: 
Danuta (z d. Jabcoń), wykszt. wyższe, nauczy-
cielka. Dzieci: Elżbieta (ur. 1982), Grzegorz (ur. 
1984), Krzysztof (ur. 1990). Miejsca zamiesz-
kiwania: w latach 1956-76 w Mochnaczce koło 
Krynicy, podczas nauki w szkole średniej w Na-
wojowej koło Nowego Sącza, w czasie studiów 
w Krakowie, w latach 1981-84 w Jabłonce koło 
Nowego Targu, od 1984 w Tęgoborzy, gmina 
Łososina Dolna.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Mochnaczce Niżnej  Ze-
spół Szkół Rolniczych w Nawojowej (matura 
1976)  Akademia Rolnicza w Krakowie, ekono-
mika (dyplom 1981).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Zespół Szkół w Jabłonce (1981-84), nauczyciel 
przedmiotów zawodowych   Zespół Szkół 
Rolniczych w Tęgoborzy (1984-94), nauczyciel 
przedmiotów zawodowych, dyrektor (1992-94) 
 Gmina Łososina Dolna (od 1994), wójt. Wyjazdy 
zagraniczne o charakterze zawodowym: do Austrii, 
Niemiec i Danii. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak – bezpartyjny. Inne 
organizacje społeczne: brak. Udział w przedsta-
wicielskich organach władzy: radny Rady Po-
wiatu Nowosądeckiego, kaden. 1998-2002, lista 
wyborcza Akcji Wyborczej „Solidarność”, klub 
radnych AWS. Ponadto: prezes Zarządu Gminnego 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łososinie Dolnej 
(od 1995). Osiągnięcia w działalności publicznej: 
gazyfi kacja (1995), telefonizacja (1998), kana-
lizacja w Tęgoborzy (1999) i Łososinie (2001). 
Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 145 m kw., własny dom jednorodzin-
ny, Tęgoborza, gmina Łososina Dolna, powiat 
nowosądecki, od 1984. Samochód: polonez, rok 
prod. 1995. Podatek dochodowy: 2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: praca na działce, jazda samochodem. 
Urlop: w Bieszczadach. Ulubione dzieła: utwory 
H. Sienkiewicza i S. Reymonta. Maksyma życiowa: 
Jeśli mam coś robić – to robię dobrze.

aktual.: 22.VI.2001
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GOŁAŚ Andrzej Maria
inżynier automatyk, profesor AGH,
prezydent Krakowa 
Ur. 30 września 1946 w Krakowie; żonaty (od 
1971); wykszt. wyższe; profesor nauk technicz-
nych – sterowanie dźwiękiem, doktor habilitowany 
inżynier; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Jan, eko-
nomista. Matka: Anna (z d. Furgalska), wykszt. 
wyższe, radca prawny. Rodzeństwo: Janusz (ur. 
1951), profesor doktor habilitowany. Żona: Alina 
Giurescu-Gołaś, wykszt. wyższe, nauczycielka. 
Dzieci: Michał (ur. 1972, doktorant AGH), Agata 
(ur. 1976, aplikant adwokacki). Tradycje rodzinne: 
dziadek ze strony matki Władysław Furgalski był 
przed wojną sędzią sądu apelacyjnego we Lwowie, 
zamordowany przez NKWD w 1940 roku, ojciec 
był oficerem Wojska Polskiego, uczestnikiem 
kampanii wrześniowej, obrońcą Warszawy w 1939 
roku i żołnierzem Armii Krajowej, matka radcą 
prawnym, autorką wspomnień o Lwowie w latach 
1939-45; teść Aleksander Giurescu; ofi cer Woj-
ska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej 
1939 roku (wywiad), żołnierz-tułacz i repatriant 
(1961). Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia 
w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 3 w Krakowie  I Li-
ceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego 
w Krakowie (matura 1964)  Akademia Górniczo-
-Hutnicza w Krakowie, elektrotechnika (dyplom 
1970)  studia doktoranckie: AGH, automatyka 
i elektrotechnika (dyplom 1974).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wy-
dział Maszyn Górniczych i Hutniczych – obecnie 
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (od 
1973), asystent (1973-74), adiunkt (1974-87), 
docent (1987-92), profesor AGH (1992), profesor 
(1995), członek komisji rektorskich i senackich 
AGH, kierownik Środowiskowego Laboratorium 
Drgań i Szumów AGH (1975-81), redaktor Ze-
szytów Naukowych AGH (1975-85), kierownik 
pracowni mechaniki komputerowej w Katedrze 
Mechaniki i Wibroakustyki (od 1992), prorektor 
ds. ogólnych (1996-99)  Gmina Kraków, prezy-
dent miasta Krakowa (od 29.X.1998). Ponadto: 
członek zespołu ekspertów ministra edukacji 
narodowej (1992-95), członek Komitetu Akusty-
ki Polskiej Akademii Nauk (od 1996), sekretarz 
Komisji Mechaniki Stosowanej PAN Oddział 
w Krakowie (1995-96), członek zespołu dia-
gnostyki technicznej Komitetu Budowy Maszyn 
PAN (od 1995), rzeczoznawca ministra ochrony 
środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa 
w zakresie wibroakustyki (od 1992), weryfi kator 
Ligi Walki z Hałasem (od 1987), przewodniczący 
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Zimo-
wa Olimpiada 2006” (1998-2000), członek Norma-
lizacyjnej Komisji Problemowej Polskiego Komi-
tetu Naukowego ds. zagrożeń w środowisku pracy, 

członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego (od 1999), przewodniczący Komisji 
Edukacji i Kultury Kongresu Władz Lokalnych 
i Regionalnych Europy przy Radzie Europy 
w Strasburgu (od V.2000). Wyjazdy zagraniczne 
o charakterze zawodowym: staże naukowe w USA 
(1995, 1997), we Włoszech (1984, 1986, 1991), 
w Niemczech (1985) i we Francji (1991); wykłady 
w Meksyku (1996). Ważniejsze osiągnięcia: „Syn-
teza struktury algorytmów sterowania procesami 
cieplnymi walcowni gorącej blach” (doktorat 
1974); „Wpływ parametrów dynamicznych na 
procesy wibroakustyczne w walcowniach” 
(habilitacja 1985); najważniejsze monografie 
„Metody komputerowe w akustyce wnętrz i środo-
wiska” (1995), „Podstawy sterowania dźwiękiem 
w pomieszczeniach” (praca zbiorowa pod red. 
A. Gołasia, 1997); autor i współautor ponad 60 
prac opublikowanych w czasopismach krajowych 
i zagranicznych; główny autor ponad 60 opracowań 
i ekspertyz dla przemysłu; twórca i opiekun 
specjalności na AGH informatyka w inżynierii 
mechanicznej. Nagrody i wyróżnienia: nagrody 
ministra budownictwa (1975, 1992), nagroda 
Ministra Edukacji Narodowej (1995), nagrody 
rektora AGH.

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Koalicja Konserwatywna 
(1993-95), członek Rady Politycznej  Ruch Spo-
łeczny AWS (od 1998), członek Zarządu Regionu 
Małopolska (od 1998), przewodniczący Zarządu 
Powiatowego w Krakowie (od 1999). Inne orga-
nizacje społeczne: NSZZ „Solidarność” AGH (od 
1980), współorganizator, członek Zarządu Regionu 
Małopolska (1990-92), delegat na II Zjazd Kra-
jowy (1990)  Krakowski Komitet Obywatelski 
„Solidarność” (1989-90), członek prezydium 
 Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej 
i Stosowanej, członek Zarządu Głównego  Pol-
skie Towarzystwo Akustyczne, członek Zarządu 
Głównego (1985-95)  Liga Walki z Hałasem (od 
1982), rzeczoznawca, przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej  Polska Sekcja Audio-Engineering 
Society (od 1990), członek  Międzynarodowa Or-
ganizacja Charytatywna „Lions Club” (od 1990), 
członek  Fundacja Ochrony Środowiska Gminy 
Kraków, członek  Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska” (od 1996), członek  Małopolski Klub 
Konserwatywny (od 1996), członek  Stowarzy-
szenie „Samorządny Kraków” (1997), członek 
 Fundacja Unia Metropolii Polskich (od 1999), 
prezes Zarządu. Udział w przedstawicielskich or-
ganach władzy: brak. Osiągnięcia w działalności 
publicznej: jako prezydent Krakowa przełamanie 
niemocy rozwojowej miasta poprzez działalność 
inwestycyjną, reforma administracji samorządowej 
w gminie, edukacji i służby zdrowia. Inne fakty 
z życiorysu polit.: założyciel NSZZ „Solidarność” 
na AGH w 1980 roku, członek nielegalnej komisji 
zakładowej NSZZ „Solidarność” działającej po 13 
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grudnia 1981, tymczasowo aresztowany po wpro-
wadzeniu stanu wojennego jako jeden z organiza-
torów strajku na AGH (zatrzymanie na kilka dni); 
w stanie wojennym działacz podziemnej „Solidar-
ności”, członek Tajnej Komisji Zakładowej AGH; 
w 1990 roku szef kampanii prezydenckiej Lecha 
Wałęsy w Regionie Małopolska, w wyborach 
parlamentarnych w 1991 roku kandydat na posła 
z krakowskiej listy Porozumienia Obywatelskiego 
Centrum. Sympatie polityczne: zgodnie z członko-
stwem Małopolskiego Klubu Konserwatywnego. 
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1978), 
Kawaler Orderu Zasługi dla Republiki Włoskiej 
przyznany przez prezydenta Republiki Włoskiej 
(2000).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: dom jednorodzinny, Kraków, od 1976. 
Samochód: fi at tempra, rok prod. 1993; peugeot 
406, rok prod. 1998. Podatek dochodowy: 1997 – 
III próg, 2000 – III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: sport (surfi ng, narty), muzyka. Urlop: 
wylegiwanie się na plaży. Ulubione dzieła: Try-
logia; „Syberiada” Konczałowskiego, „Mojżesz” 
Michała Anioła. Maksyma życiowa: Per aspera ad 
astra.                          aktual.: 12.XII.2001

GÓRNIŚ Krystyna Anna
technik energetyk, pracownik dozoru
technicznego, radna wojewódzka
(z domu: Lichoń). Ur. 9 stycznia 1947 w Dob-
czycach, woj. krakowskie; zamężna (od 1968); 
wykszt. średnie; technik energetyk; wyznanie 
rzymskokat. Ojciec: Tadeusz, wykszt. podstawo-
we, działalność gospodarcza, rolnik. Matka: Jadwi-
ga (z d. Król), wykszt. podstawowe, przy mężu. 
Rodzeństwo: Małgorzata (ur. 1943), Walentyna 
(ur. 1947), Jan (ur. 1951). Mąż: Zbigniew, wykszt. 
zawodowe, tokarz. Dzieci: Beata (ur. 1969), Joanna 
(ur. 1978). Życiowe autorytety: ks. Józef Tisch-
ner. Miejsca zamieszkiwania: w latach 1947-68 
w Dobczycach, od 1968 w Chrzanowie.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Dobczycach  Technikum 
Energetyczne w Krakowie (matura 1968).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Zakład Surowców Ogniotrwałych „Górka” 
w Trzebini (1968-69), stażysta  Fabryka Lo-
komotyw „Fablok” w Chrzanowie (1970-85), 
elektroenergetyk (1970-73), planista (1973-85) 
 Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” 
w Chrzanowie (1985-91), inspektor ds. prze-
ciwpożarowych  rencistka (od 1991), przerwa 
w zatrudnieniu (1991-93)  Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Katowicach, Oddział w Chrzano-
wie (1993-97), specjalista ds. kształcenia  Deli-
katesowe Przetwory z Ryb „Fala” w Chrzanowie 
(1997-2000), inspektor ds. BHP. Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: brak.
 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej (od 1999), członek Rady Wojewódzkiej 
w Krakowie, wiceprzewodnicząca komisji ds. 
programowych. Inne organizacje społeczne: Zwią-
zek Zawodowy Metalowców (1970-85), członek 
 Demokratyczna Unia Kobiet (od 2000), członek. 
Udział w przedstawicielskich organach władzy: 
radna Województwa Małopolskiego, kaden. 1998-
-2002, lista wyborcza SLD, klub radnych SLD, 
członkini Komisji Ochrony Zdrowia, Komisji 
Polityki Prorodzinnej i Społecznej oraz Komisji 
Statutowej. Osiągnięcia w działalności publicz-
nej: interpelacje do marszałka województwa 
małopolskiego w sprawie małego zainteresowa-
nia ze strony władz województwa powiatami, 
które należały poprzednio do województwa 
katowickiego; w sprawie kosztów ponoszonych 
przez Małopolską Kasę Chorych na skutek re-
zygnowania pacjentów z jej usług; w sprawie 
konieczności utworzenia w Chrzanowie punktu 
konsultacyjnego dla pacjentów Małopolskiej Kasy 
Chorych (zrealizowano); w sprawie dodatkowej 
linii telefonicznej dla biura kasy w Chrzanowie 
(zrealizowano); w sprawie przeniesienia lokali-
zacji biur kasy w Chrzanowie w miejsce bardziej 
dostępne dla pacjentów oraz w sprawie urucho-
mienia dodatkowej komunikacji autobusowej 
między Chrzanowem i Krakowem; złożenie 
wniosków w sprawie informowania pacjentów 
z województwa małopolskiego, gdzie mogą uzy-
skać pomoc lekarską w Krakowie (zrealizowano); 
w sprawie uruchomienia całodobowego dyżuru 
okulistycznego w przychodni przy ul. Koniewa
w Chrzanowie; w sprawie dofi nansowania leczenia 
dzieci niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacji 
w Jaworznie (zrealizowano); w sprawie przyjazdu 
Komisji Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa 
Małopolskiego do szpitala powiatowego w Chrza-
nowie i oceny możliwości fi nansowych szpitala, 
a w efekcie zachowanie dotychczasowej liczby 
łóżek; w sprawie umieszczenia zapisu w Strategii 
Województwa Małopolskiego na lata 2001-
-2006 o tworzeniu rodzin zastępczych w miejsce 
domów dziecka. Inne fakty z życiorysu polit.: 
udział we wszystkich kampaniach wyborczych 
(prezydenckich, parlamentarnych, samorządo-
wych) prowadzonych przez SLD od 1995 roku. 
Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 52 m kw., własnościowe w budow-
nictwie wielorodzinnym, Chrzanów, od 1968. 
Samochód: fi at 126p, rok prod. 1998. Podatek 
dochodowy: 2000 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: działka, wnuki. Urlop: na działce. Ulubio-
ne dzieła: twórczość H. Sienkiewicza. Maksyma 
życiowa: Aby się dogadać – należy rozmawiać.

aktual.: 18.XI.2001
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GRABOWSKI Mariusz Krzysztof
prawnik, nauczyciel akademicki, poseł
Ur. 2 maja 1966 w Tarnowie; żonaty (od 1990); 
wykszt. wyższe; magister nauk prawnych; 
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Julian, wykszt. 
średnie, elektrotechnik, emeryt. Matka: Irena (z 
d. Grabczyńska), wykszt. zawodowe, sprzedawca, 
rencista. Rodzeństwo: Jolanta (ur. 1964). Żona: 
Jadwiga (z d. Osika), wykszt. wyższe, lekarz pe-
diatra. Dzieci: Anna (ur. 1996), Marcin (ur. 2001). 
Tradycje rodzinne: powstańcze – zsyłki, represje, 
konfi skaty, wysiedlenie z kresów – zaborca rosyj-
ski skonfi skował dobra ziemskie prapradziadków 
za udział w powstaniu styczniowym, przed repre-
sjami musieli uciekać do Galicji (zabór austriacki); 
we lwowskim osiadł praprapradziadek jako jedyny 
ocalały w trakcie ucieczki, jego siostra – wówczas 
17-letnia dziewczyna zginęła z rąk rosyjskich 
przy przekraczaniu granicy, a brat został złapany 
i zesłany na Syberię, jego potomkowie powrócili 
do Polski w okolicach na początku XX wieku 
i osiedlili się na Mazowszu; rodzina dziadków ze 
strony matki urodzonej na kresach, osiedliła się 
we lwowskim, przeżyła tragedie kilku frontów 
dwóch wojen światowych (kilkakrotnie rosyj-
ski, niemiecki i ukraiński), wielu z nich zginęło 
w walkach lub obozach, pozostali wysiedleni pod 
koniec II wojny światowej, majątek zagrabiono, 
resztę zniszczono; dziadkowie Grabczyńscy 
z dziewiątką małych dzieci zmuszeni byli uciekaći 
po tułaczce osiedlili się w Tarnowie. Życiowe au-
torytety: Ojciec Święty Jan Paweł II, św. Tomasz 
z Akwinu, ojciec Albert Maria Krąpiec, Jan Łopu-
szański. Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia 
w Tarnowie, w latach 1993-97 w Warszawie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marcelego Nowotki 
w Tarnowie  I Liceum Ogólnokształcące im. 
Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie (matura 
1985)  Katolicki Uniwersytet Lubelski, prawo 
(dyplom 1991).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Katolicki Uniwersytet Lubelski (od 1991), na-
uczyciel akademicki  Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji w Warszawie (1993-96), pracownik 
Departamentu Prawnego (1993-94), doradca 
przewodniczącego KRRiT Marka Jurka (1995-96) 
 Telewizja Polska SA w Warszawie (1994-96), 
specjalista w Biurze Zarządu (1994), specjalista
w Biurze Kadr (1994-96)  Sejm RP (1991-93
i od 1997), poseł zawodowy. Wyjazdy zagranicz-
ne o charakterze zawodowym: brak. Ważniejsze 
osiągnięcia: otwarty doktorat na temat sponso-
rowania w telewizji w 1996 roku na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim; publikacje naukowe 
– artykuły z zakresu prawa mediów, w tym prawa 
reklamy i sponsoringu, współautor poradników 
prawnych na ten sam temat, m.in. „Sponsoro-
wanie przez prowadzących działalność związaną

z produktami (usługami) objętymi zakazem rekla-
my” („Studia Prawnicze” 1995 nr 1-4), „W spra-
wie zasad działalności sponsorskiej w radiofonii
i telewizji” („Rejent” 1996), rozdział dotyczący 
sponsoringu w „Prawo i praktyka w reklamie” 
(Werlag Dashofer 2000-2001). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Zjednoczenie Chrześcijań-
sko-Narodowe (1990-99), członek Rady Naczelnej 
(1993-99)  Porozumienie Polskie (od 1999), 
przewodniczący Rady Naczelnej (od 2000). Inne 
organizacje społeczne: Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich Diecezji Tarnowskiej (1993-94), 
członek  Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży 
Akademickiej „Unia Młodych” (1989-91), członek 
Zarządu (1989-90)  Fundacja „Nazaret” (od 
1996), członek Rady Fundacji. Udział w przed-
stawicielskich organach władzy: poseł na Sejm 
RP, kaden. 1991-93, lista wyborcza Wyborczej 
Akcji Katolickiej, klub parlamentarny ZChN, 
wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej; 
kaden. 1997-2001, lista wyborcza Akcji Wybor-
czej „Solidarność”, klub parlamentarny Koło 
Poselskie „Porozumienia Polskiego”, przewodni-
czący Nadzwyczajnej Podkomisji ds. Nowelizacji 
Ustawy o Radiofonii i Telewizji (1998); kaden. 
2001-2005, lista wyborcza Ligi Polskich Rodzin, 
klub parlamentarny LPR, członek Komisji Kultury 
i Środków Przekazu. Osiągnięcia w działalności 
publicznej: głosowania w Sejmie w obronie dobra 
Polski i Polaków. Inne fakty z życiorysu polit.: 
w wyborach parlamentarnych 23 września 2001 
roku poseł z tarnowskiej listy LPR, okr. wyb. nr 15, 
pierwsze miejsce na liście, 19.002 głosy, pierwszy 
wynik na liście, 2. wynik w okręgu. Sympatie 
polityczne: ulubiony polityk Jan Łopuszański 
za bezkompromisowość i poświęcenie w pracy 
dla Polski, jednoznaczność i czytelność postawy, 
uczciwość; szacunek dla poglądów wszystkich 
polityków, niezależnie od poglądów; antypatia 
do programów i partii politycznych zarówno tzw. 
prawicowych, jak i tzw. lewicowych o programach 
zbudowanych na utopii i godzących się na wyprze-
daż dobra Polski. Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 76 m kw., spółdzielcze własnościo-
we, gdzie i od kiedy – brak odp. Samochód: opel 
astra, rok prod. 1997. Podatek dochodowy: 2000 
– II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: turystyka górska, muzyka, literatura. 
Urlop: z rodziną aktywny wypoczynek w górach 
(najchętniej w Tatrach). Ulubione dzieła: muzyka 
Beethovena, Chopina, Vivaldiego; książki Henryka 
Sienkiewicza. Maksyma życiowa: „...szukajcie 
wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie 
wam dodane”.         
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie, ul. 
Legionów 9, 33-100 Tarnów, tel./faks 014 627-30-
-80                              aktual.: 8.XI.2001
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GRAD Aleksander 
geodeta, urzędnik, poseł
Ur. 1 maja 1962; żonaty; wykszt. wyższe; magister 
inżynier geodeta; wyznanie – brak odp. Rodzina: 
brak odp. Miejsca zamieszkiwania: brak odp.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa i średnia: brak odp.  Aka-
demia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział 
Geodezji Przemysłowej (dyplom 1987).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Prywatny przedsiębiorca – firma geodezyjna 
(1987-97)  Gmina Pleśna k. Tarnowa (1990-94), 
zastępca wójta  Urząd Wojewódzki w Tarnowie 
(1997-99), wojewoda tarnowski  Ministerstwo 
Zdrowia (VI.1999-XI.2000), podsekretarz stanu 
 Sejm RP (od 2001), poseł zawodowy. Wyjazdy 
zagraniczne o charakterze zawodowym: brak 
odp. Ponadto: konsultant Banku Światowego, 
przewodniczący Komitetu Sterującego Programu 
PHARE-INRED Tourin III (1997-99), członek Ko-
mitetu Sterującego przy Ministerstwie Gospodarki 
(1997-99), przewodniczący Małopolskiej Rady 
Regionalnej (1997-98). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Ruch Stu Tarnów (1997-
-2000)  Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe 
(2000)  Platforma Obywatelska (od 2001), peł-
nomocnik w tarnowskim okręgu wyborczym. Inne 
organizacje społeczne: Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Lokalnych. Udział w przedstawicielskich 
organach władzy: radny Rady Gminy Pleśna, 
kaden. 1990-94, lista wyborcza i klub radnych 
– brak odp., członek Zarządu Gminy – zastępca 
wójta odpowiedzialny za budowę infrastruktury 
technicznej  poseł na Sejm RP, kaden. 2001-
2005, lista wyborcza Platformy Obywatelskiej, 
klub radnych PO. Osiągnięcia w działalności 
publicznej: w latach 1997-99 jako wojewoda tar-
nowski utworzenie Regionalnego Laboratorium 
Mleka, utworzenie Pracowni Hemodynamiki 
(koronarografi a) w Szpitalu im. E. Szczeklika, 
utworzenie klastera przemysłowego „Plastikowa 
Dolina” SA w Tarnowie, wspieranie idei rozszerza-
nia Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie, 
ukończenie obwodnicy Tarnowa – ostatnie 4,6 km, 
uruchomienie Wyższej Szkoły Zawodowej w Tar-
nowie, współautor programu operacyjno-realiza-
cyjnego dla Małopolskiego Programu Rozwoju 
Wsi i Rolnictwa (1997-99); jako podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny 
za jego budżet, fi nanse i inwestycje, współautor 
zasad opracowania i fi nansowania regionalnych 
programów restrukturyzacji w ochronie zdrowia, 
współautor metodologii analizy inwestycji wie-
loletnich w ochronie zdrowia, włączenie regionu 
tarnowskiego do Programu Aktywizacji Obszarów 
Wiejskich, pozyskanie środków z Phare-Inred 
na wspieranie rozwoju Tarnowskiego Rynku 
Hurtowego, utrzymanie siedziby Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Roślin i Wojewódzkiej 
Inspekcji Weterynaryjnej w Tarnowie, działania 
na rzecz utrzymania siedziby Sądu Okręgowego 
w Tarnowie, utworzenie Delegatury Małopolskie-
go Urzędu Wojewódzkiego i Agendy Kancelarii 
Marszałka Województwa Małopolskiego w Tarno-
wie, pomoc w utworzeniu Katolickiego Centrum 
Edukacji Młodzieży „Kama”, budowa centralnej 
spalarni odpadów w Szpitalu im. św. Łukasza 
w Tarnowie, działania na rzecz rozpoczęcia bu-
dowy obwodnicy Brzeska i regulacji Uszwicy, 
organizacja Forum Gospodarczego Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw w Tarnowie (2001). 
Inne fakty z życiorysu polit.: pod koniec lat 80. 
założyciel prywatnej fi rmy geodezyjnej zatrudnia-
jącej ok. 200 pracowników i działającej do tej pory; 
w 1997 roku kandydat na posła w wyborach z listy 
AWS z okręgu tarnowskiego – 10,5 tys. głosów, 
bez mandatu; ostatni wojewoda tarnowski, potem 
wiceminister zdrowia w rządzie Jerzego Buzka; 
w wyborach parlamentarnych 23 września 2001 
roku poseł z tarnowskiej listy PO, okr. wyb. nr 15, 
pierwsze miejsce na liście, 9.637 głosów, pierwszy 
wynik na liście, 4. wynik w okręgu. Odznaczenia: 
brak odp.

 STATUS MATERIALNY

– brak odp.
 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: sport, turystyka. Urlop, Ulubione dzieła, 
Maksyma życiowa: brak odp.
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie w Tar-
nowie tel. 014 628-62-20, a.grad@tarnow.platfor-
ma.org                           aktual.: 7.II.2002

GRAŚ Paweł Bolesław
politolog, menedżer, poseł
Ur. 23 lutego 1964 w Kętach, woj. krakowskie; 
żonaty (od 1990); wykszt. wyższe; magister po-
litologii – specjalizacja dziennikarska; wyznanie 
rzymskokat. Ojciec: Tadeusz, wykszt. zawodowe, 
kierowca. Matka: Halina (z d. Duszek), wykszt. 
średnie, pracownik administracyjny. Rodzeństwo: 
Jacek (ur. 1954), artysta plastyk. Żona: Dagmara 
(z d. Budzik), wykszt. średnie, księgowa. Dzieci: 
Kuba (ur. 1990). Tradycje rodzinne: dziadkowie 
brali czynny udział w zbrojnym przywracaniu 
polskiej państwowości podczas I wojny światowej 
i po jej zakończeniu, dziadek ze strony matki Leon 
Duszek – legionista i żołnierz Armii Krajowej na 
Żywiecczyźnie, dziadek ze strony ojca Bolesław 
Graś – uczestnik powstania wielkopolskiego i po-
wstań śląskich, we wrześniu 1939 roku żołnierz 
armii generała Kleberga. Życiowe autorytety: mat-
ka, dziadkowie. Miejsca zamieszkiwania: do 1983 
roku w Kętach, 1983-95 w Krakowie, od 1996 
w Zabierzowie pod Krakowem.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętach  Liceum 
Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Kętach (matura 1983)  Uniwersytet Jagielloń-
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ski, politologia – dziennikarstwo (dyplom 1992) 
  3-miesięczny kurs językowy organizowany 
przez NATO w Kanadzie (2000).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

PRO Holding GmbH w Krakowie (od 1990), 
prezes zarządu (Urlop bezpłatny od 1998) 
 Kancelaria Premiera w Warszawie (1998-99), 
doradca premiera ds. bezpieczeństwa i obronności 
państwa  Sejm RP (od XII.1998), poseł zawo-
dowy. Ponadto: członek Rady Informatyki przy 
premierze RP (od 1998). Wyjazdy zagraniczne 
o charakterze zawodowym: „NATO special pro-
ject” w Waszyngtonie, Nowym Jorku, Chicago, 
Norfolk – seminarium dla polityków zajmujących 
się obronnością (1999). Ważniejsze osiągnięcia: 
w latach 90. współtworzenie od podstaw fi rmy in-
formatycznej – jednego z pierwszych joint-venture 
polsko-bawarskich. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Konserwatywno-Li-
beralny Ruch Stu (1995-2000), szef regionu 
Małopolska (od 1995), wiceprezes Ruchu Stu na 
szczeblu krajowym (1999-2000)  Stronnictwo 
Konserwatywno-Ludowe (VIII.2000-VIII.2001), 
członek zarządu Regionu Małopolska  Platfor-
ma Obywatelska (od I.2001), pełnomocnik na 
Polskę południowo-zachodnią (okręg wyborczy
nr 12), wiceprzewodniczący Zarządu Małopol-
skiego (od XI.2001), sekretarz Komisji Rewi-
zyjnej na szczeblu krajowym. Inne organizacje 
społeczne: Niezależne Zrzeszenie Studentów 
(1987--92 do ukończenia studiów), szef Komisji 
Uczelnianej NZS na Uniwersytecie Jagielloń-
skim (1988--89)  Fundacja byłych żołnierzy 
jednostek specjalnych Grom (od 1993), członek 
Rady  Stowarzyszenie Instytut Polsko-Ukraiński 
w Krakowie (od 1996), współzałożyciel  Sto-
warzyszenie Pro Sto (od 1997), wiceprezes 
 Fundacja Kraków-Wilno (od 1999), sekretarz 
rady. Udział w przedstawicielskich organach 
władzy: poseł na Sejm RP (od XII.1998), kaden. 
1997-2001, lista wyborcza Akcji Wyborczej 
„Solidarność”, klub AWS, członek Komisji 
Obrony i Komisji Spraw Zagranicznych; kaden. 
2001-2005, lista PO – okręg nr 12 (Chrzanów, 
Wadowice, Oświęcim, Sucha Beskidzka, Myśle-
nice), klub parlamentarny PO, członek Komisji 
Obrony Narodowej oraz Komisji Sprawiedliwości 
i Praw Człowieka. Ponadto: członek Zgroma-
dzenia Parlamentarnego NATO (1998-2001). 
Osiągnięcia w działalności publicznej: współza-
łożyciel Instytutu Polsko-Ukraińskiego w Kra-
kowie (1996) i kilku innych stowarzyszeń oraz 
fundacji, m.in. Stowarzyszenia Pro Sto (1997), 
Stowarzyszenia Analityków Ośrodka Studiów 
Wschodnich (od 1999), przewodniczenie Komisji 
Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studen-
tów na UJ, wówczas najliczniejszej organizacji 
uczelnianej (1988-89). Inne fakty z życiorysu 
polit.: w latach 80. działacz studenckich struktur 

konspiracyjnych w Krakowie, przedstawiciel 
młodzieży w Krakowskim Komitecie Obywa-
telskim „Solidarność” (1989); współautor kon-
cepcji programowej i organizacyjnej Komitetu 
i Ruchu Stu w Polsce w 1995 roku; objęcie 
mandatu poselskiego 16.XII.1998 po rezygnacji 
Marka Nawary, w związku z objęciem przez niego 
funkcji marszałka województwa małopolskiego; 
zorganizowanie w 2001 roku struktur PO w 5. 
powiatach województwa, gdzie powołano ponad 
100 pełnomocników lokalnych PO i pozyskano 
ponad 3,5 tys. deklaracji poparcia, co w wyborach 
parlamentarnych dało PO drugie miejsce po SLD; 
w wyborach parlamentarnych 23 września 2001 
roku poseł z chrzanowskiej listy PO, okr. wyb. 
nr 12, pierwsze miejsce na liście, 8.118 głosów, 
pierwszy wynik na liście, 69. wynik w okręgu. 
Sympatie polityczne: centroprawica, myśl politycz-
na krakowskiego fi lozofa Mirosława Dzielskiego. 
Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: współwłasność domu jednorodzinne-
go w Kętach, zamieszkiwanie w Zabierzowie, od 
1996. Samochód: skoda favorit, rok prod. 1998. 
Podatek dochodowy: 1998 – II próg, 2000 – III 
próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: górskie wycieczki, najchętniej na Babią 
Górę. Urlop: dawniej tydzień w roku w Chorwacji 
i na Krecie, teraz brak czasu na. Ulubione dzieła: 
„Twierdza” A. de Saint-Exupery’ego, „Odpo-
wiedź” Z. Herberta, Trylogia H. Sienkiewicza. 
Maksyma życiowa: Wielkie spełniając zadanie, 
trudno podobać się wszystkim (Solon).
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie, ul. 
Basztowa 15/10, 31-143 Kraków, tel. 012 430-01-
-61.                              aktual.: 14.I.2002

GRZESZEK Wojciech
korektor, działacz związkowy,
radny wojewódzki
Ur. 6 maja 1954 w Krakowie; wolny; wykszt. 
średnie; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Edward, 
wykszt. niepełne wyższe, główny księgowy. 
Matka: Józefa (z d. Górska), przy mężu. Ro-
dzeństwo: Jadwiga (ur. 1949). Dzieci: Dariusz 
(ur. 1972), Daniel (ur. 1977). Tradycje rodzinne: 
patriotyczne i niepodległościowe; brat ojca Sta-
nisław Grzeszek, więzień kilku obozów koncen-
tracyjnych podczas wojny; rodzice, pochodzący 
z Tarnowa, znaleźli się po wojnie na Ziemiach 
Odzyskanych, skąd przenieśli się do Krakowa na 
początku lat 50,. Życiowe autorytety: Jan Paweł 
II, Józef Piłsudski, Irena Lewicka – polonistka 
w LO. Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia 
w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Krakowie  VIII Liceum 
Ogólnokształcące przy ul. Grzegórzeckiej w Kra-
kowie; LO dla Pracujących w Krakowie, ul. 
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Krasickiego (matura 1974; przyjety na studia bez 
egzaminu wstępnego jako jeden z 3 najlepszych 
uczniów)  Uniwersytet Jagielloński, fi lologia 
polska (1974-76, studia przerwane z powodów 
rodzinnych)  kurs dla członków rad nadzorczych 
spółek Skarbu Państwa (egzamin 2000).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Drukarnia Narodowa w Krakowie (od 1976), 
korektor (1976-89), specjalista ds. organizacji 
zarządzania (1992-94), oddelegowany do pracy 
w NSZZ „Solidarność” (od 1994). Wyjazdy za-
graniczne o charakterze zawodowym: szkolenia 
związkowe we Francji (1994 i 1996), wyjazd 
z pielgrzymką Związku do Watykanu (1996), 
jako radny sejmiku do Erfurtu w Turyngii (1999). 
Nagrody i wyróżnienia: związkowe.

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Ruch Społeczny AWS 
(od 1998), członek   Akcja Wyborcza „Soli-
darność”, przewodniczący w Małopolsce (1997-
-2001). Inne organizacje społeczne: NSZZ „Soli-
darność” (od 1980), przewodniczący Komisji Za-
kładowej Drukarni Narodowej w Krakowie (1989-
-91), wiceprzewodniczący (od 1991), Zarząd 
Regionu Małopolska (od 1994), etatowy sekretarz 
Zarządu (1994-95), etatowy wiceprzewodniczący 
(1995-98), etatowy przewodniczący Zarządu Re-
gionu (od 1998), członek Komisji Krajowej (od 
1998), delegat na zjazd krajowy kadencji 1998-
-2002. Udział w przedstawicielskich organach wła-
dzy: radny Województwa Małopolskiego, kaden. 
1998-2002, lista wyborcza AWS, klub radnych 
AWS, przewodniczący klubu, członek Komisji 
Głównej oraz Komisji Promocji i Rozwoju, wi-
ceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mało-
polskiego. Osiągnięcia w działalności publicznej: 
doprowadzenie do odzyskania majątku NSZZ 
„Solidarność” w Małopolsce utraconego po wpro-
wadzeniu stanu wojennego w 1981 roku, m.in. 54 
proc. udziału w budynku przy placu Szczepań-
skim 5 w Krakowie, obecnej siedzibie Regionu 
Małopolska, doposażenie struktur „Solidarności” 
w Małopolsce w nowoczesny sprzęt i urządzenia 
ułatwiające kontakty i pracę, przyłączenie do Re-
gionu Małopolska nowych placówek terenowych 
przynależących do czasu reformy administracyj-
nej kraju do Śląska, jak Oświęcim, Wadowice, 
Bukowno, a w dalszej perspektywie Olkusz, 
Chrzanów i Miechów. Inne fakty z życiorysu polit.: 
w latach 80. kolportaż podziemnej prasy związko-
wej; w 2000 roku negatywna reakcja na propozycję 
wojewody małopolskiego złożenia wniosku o na-
danie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia 
Polski; w wyborach parlamentarnych 23 września 
2001 roku kandydat AWS Prawicy na senatora 
z krakowskiej listy Blok Senat 2001, okr. wyb. 
nr 12, 95.594 głosy, 9. wynik w okręgu. Sympa-
tie polityczne: prawica, partie narodowe, partie 
solidarnościowo-niepodległościowe; antypatia 
do systemu komunistycznego, PRL i tzw. betonu 

w PZPR. Odznaczenia: Odznaka „Zasłużony dla 
Sportu” (2001).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 30 m kw., spółdzielcze własnościo-
we, Kraków Podgórze, od roku 1992. Samochód: 
renault megane, rok prod. 2000. Podatek docho-
dowy: 2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: podróże, muzyka, fi lm, historia. Urlop: 
jeśli jest na to czas, poznawanie nowych miejsc, 
raczej w kraju. Ulubione dzieła: „Emigranci” 
i „Tango” Mrożka, Gombrowicz, Miłosz, Redliń-
ski, Słowacki, fi lmy „Kabaret”, „Człowiek z mar-
muru”, „Popiół i diament”. Maksyma życiowa: 
Zostawić ślad po swojej pracy i życiu.
Adres do korespondencji: NSZZ „Solidarność”, 
pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków.
                          aktual.: 25.II.2002

GUT-MOSTOWY Andrzej Józef
ekonomista, menedżer, radny wojewódzki
Ur. 30 października 1960 w Zakopanem; żonaty 
(od 1990); wykszt. wyższe; magister ekonomii; 
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Józef, wykszt. pod-
stawowe, stolarz, rolnik. Matka: Emilia (z d. Ja-
rząbek), wykszt. podstawowe, przy mężu. Rodzeń-
stwo: Władysław (ur. 1952), Stanisław (ur. 1955). 
Żona: Bożena (z d. Kurkiewicz), wykszt. niepełne 
wyższe, polonistka. Dzieci: Łukasz (ur. 1990), 
Jerzy (ur. 1992), Barbara (ur. 1992), Andrzej (ur. 
2001). Tradycje rodzinne: członek z jednego z naj-
liczniejszych rodów na Podhalu, rodzina o czte-
rowiekowej historii, bogatych tradycjach narodo-
wych, gospodarczych i kulturalnych; corocznie 
w święto Bożego Ciała w siedzibie rodu w Po-
roninie, w budynku byłego muzeum Lenina, 
odbywają się zjazdy rodu Gutów-Mostowych, 
w których uczestniczy 200-300 członków rodu 
z całego świata; historia rodziny przedstawiona 
w książce „Hej Mostowi, Mostowi” (1997). Ży-
ciowe autorytety: Jan Paweł II. Miejsca zamiesz-
kiwania: od urodzenia w Zakopanem.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa nr 8 w Zakopanem  Tech-
nikum Hotelarskie w Zakopanem (matura 1978) 
  Akademia Ekonomiczna w Krakowie, go-
spodarka turystyczna (dyplom 1986)  studia 
doktoranckie: AE w Krakowie, Katedra Rozwoju 
Regionalnego (od 2000).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Własna działalność gospodarcza (1990-98) 
 Karczma i Hotel „Sabała” w Zakopanem (od 
1995), współwłaściciel. Ponadto: członek i prze-
wodniczący Komisji Gospodarczej Euroregionu 
Tatry (1997-2001), członek i przewodniczący Rady 
Muzeum Tatrzańskiego (1998-2001), przewod-
niczący Rady Społecznej Centrum Rehabilitacji 
w Zakopanem (1998-2001), członek Tatrzańskiej 
Izby Gospodarczej (od 1999). Wyjazdy zagraniczne 
o charakterze zawodowym: brak.
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 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Bezpartyjny Blok Wspie-
rania Reform (1995-98), członek  Ruch Społecz-
ny AWS (od 1998), przewodniczący Rady Powiatu 
Tatrzańskiego. Inne organizacje społeczne: brak. 
Udział w przedstawicielskich organach władzy: 
radny Rady Miasta Zakopanego, kaden. 1994--
98, lista wyborcza Koalicji Skalne Podhale, klub 
radnych Koalicji Skalne Podhale, członek Zarządu 
Miasta  radny Województwa Małopolskiego, 
kaden. 1998-2002, lista wyborcza AWS, klub rad-
nych AWS, wiceprzewodniczący Komisji Mienia 
i Finansów, członek Komisji Edukacji, Sportu 
i Turystyki. Osiągnięcia w działalności publicznej: 
współinicjator powołania Małopolskiej Organi-

zacji Turystycznej – interpelacja w Sejmiku wo-
jewództwa małopolskiego w sprawie utworzenia 
MOT, inspirowanie do jej tworzenia samorządów 
terytorialnych i gospodarczych regionu. Inne 
fakty z życiorysu polit.: szef sztabu wyborczego 
Mariana Krzaklewskiego w powiecie tatrzańskim 
w wyborach prezydenckich w 2000 roku; w wy-
borach parlamentarnych 23 września 2001 roku 
kandydat na posła z nowosądeckiej listy AWS 
Prawicy, okr. wyb. nr 14, trzecie miejsce na liście, 
3.234 głosy, czwarty wynik na liście, 21. wynik 
w okręgu. Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 170 m kw., własne w budownictwie 
wielorodzinnym, Zakopane, od 1960. Samochód: 
land rover, rok prod. 1995. Podatek dochodowy: 
brak odp.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: muzyka i taniec góralski, chodzenie po 
górach, ekonomia, przebywanie z rodziną. Urlop: 
najchętniej aktywnie – chodzenie po górach 
i zwiedzanie z rodziną. Ulubione dzieła: IX sym-
fonia Beethovena. Maksyma życiowa: Wymagaj od 
siebie dwa razy więcej niż od innych.
aktual.: 20.XI.2001
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H
HANDZLIK Stanisław
hutnik, przewodniczący rady miasta
Ur. 21 stycznia 1943 w Wadowicach Marcypo-
rębie; żonaty (od 1972); wykszt. średnie ogólno-
kształcące, hutnik technolog; wyznanie rzymsko-
kat. Ojciec: Józef, wykszt. średnie – przedwojenne 
seminarium nauczycielskie, nauczyciel. Matka: 
Stanisława (z d. Cebularz), wykszt. średnie, przy 
mężu. Rodzeństwo: Maria Barbara (ur. 1945). 
Żona: Janina (z d. Witek), wykszt. wyższe, bio-
chemik. Dzieci: Monika Ewa (ur. 1973), Tomasz 
Jakub (ur. 1976), Mikołaj (ur. 1987). Tradycje ro-
dzinne: krakowsko-śląskie, rodzina nauczycielska, 
wychowanie patriotyczne bez przynależności do 
organizacji komunistycznych. Życiowe autory-
tety: ojciec, pisarze XIX i XX wieku. Miejsca 
zamieszkiwania: do 1950 roku w Marcyporębie, 
Łodzi, Rembertowie i Śremie, od 1950 w Nowej 
Hucie i Krakowie. 

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Krakowie  Liceum dla 
Pracujących w Krakowie (bez matury – 1962).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA 

Huta im. Lenina – obecnie im. T. Sendzimira 
(1966--81 i 1989-91), technolog walcownictwa 
(1966--80), etatowy wiceprzewodniczący Komi-
sji Robotniczej Hutników NSZZ „Solidarność” 
– sekcja informacji i kultury (1980-81)  Biuro 
Krajowej Komisji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” 
(1990-91), sekretarz  „Głos Nowej Huty” (1991), 
redaktor naczelny  Kolegium Odwoławcze Sej-
miku Samorządowego (1992-94), członek  Gmi-
na Kraków, przewodniczący Rady Miasta Krakowa 
(od 1994)  Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
w Krakowie (od VII.1998), administrator (2/3 
etatu do X.1998, potem 1/4, od XI.1998 Urlop 
bezpłatny). Wyjazdy zagraniczne o charakterze 
zawodowym: w latach 1991-99 do Wilna, Lwowa, 
Groznego, Sankt Petersburga, Sarajewa, Norym-
bergi, Orleanu i do Tobolska jako przewodniczący 
Komitetu Fundacji Dzwonu do kościoła polskich 
zesłańców (1999). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Unia Demokratyczna 
(1991-94), członek prezydium Rady Regionalnej 
w Krakowie  Unia Wolności (1994-96), czło-
nek Rady Krajowej (1994-95)   Stronnictwo 
Konserwatywno-Ludowe (XII.1996-I.2002), 

członek Rady Krajowej i prezydium Zarządu 
Wojewódzkiego w Krakowie, członek Zarządu Po-
wiatowego w Krakowie (1999-2001)  Platforma 
Obywatelska (od I.2002), członek Zarządu Miej-
skiego w Krakowie. Inne organizacje społeczne: 
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (od 1990), 
członek. Udział w przedstawicielskich organach 
władzy: poseł na Sejm RP, kaden. 1991-93, lista 
wyborcza UD w Krakowie, klub poselski UD 
 radny Rady Miasta Krakowa, kaden. 1990-94, 
lista wyborcza Krakowskiego Komitetu Obywa-
telskiego „Solidarność”, Demokratyczny Klub 
Radnych, założyciel i przewodniczący klubu; 
kaden. 1994-98, lista wyborcza Koalicji Krakow-
skiej „Twoje Miasto”, klub radnych „Twoje Mia-
sto” (1994-96), klub Konserwatyści Krakowscy 
(1996--97), klub radnych na rzecz Akcji Wybor-
czej „Solidarność” (1997-98), przewodniczący 
Rady Miasta Krakowa; kaden. 1998-2002, lista 
wyborcza AWS, klub radnych AWS (1998-2001), 
klub radnych Platforma Obywatelska-Stronnictwo 
Konserwatywno-Ludowe (od jesieni 2001), prze-
wodniczący Rady Miasta Krakowa. Osiągnięcia 
w działalności publicznej: znaczący udział we 
wdrożeniu programu modernizacji miasta oraz 
inicjowaniu inwestycji komunalnych i lokalnych 
w dzielnicach nowohuckich. Inne fakty z życiorysu 
polit.: za udział w strajku protestacyjnym w Hucie 
im. Lenina po 13 grudnia 1981 oraz za działalność 
w nielegalnych strukturach regionalnych NSZZ 
„Solidarność” skazany w 1982 roku na mocy 
dekretu o wprowadzeniu stanu wojennego na 
cztery lata więzienia i dwa lata pozbawienia praw 
publicznych – zamknięty łącznie dwa lata (1982-
85); wiele zatrzymań prewencyjnych, w tym wyrok 
trzech miesięcy aresztu; w 1989 roku przywróco-
ny do pracy w Hucie im. Lenina po zwolnieniu 
w 1981 roku za działalność w „Solidarności”, 
po okrągłym stole w Unii Demokratycznej, Unii 
Wolności, Stronnictwie Konserwatywno-Ludo-
wym, a potem Akcji Wyborczej „Solidarność” 
i Platformie Obywatelskiej. Sympatie polityczne: 
do A. Halla, J. M. Rokity, W. Walendziaka; anty-
patie do Leppera, Bugaja, Pawlaka, Sierakowskiej, 
Kalinowskiego i wszelkich populistów. Odznacze-
nia: Krzyż Kawalerski Polonia Restituta nadany 
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dekretem prezydenta Rządu Rzeczypospolitej na 
Uchodźstwie i wręczony w 1992 roku.

 STATUS MATERIALNY 

Mieszkanie: 70 m kw., własnościowe, Kraków 
Prądnik Biały, od 2000. Samochód: brak. Podatek 
dochodowy: 1994 – I próg, 1995 – I próg, 1996 – 
I próg, 1997 – II próg, 1998 – II próg, 2000 – II 
próg, 2001 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA 

Hobby: wędkarstwo, turystyka samochodowa. 
Urlop: biwak z dala od zgiełku, najlepiej w le-
sie, blisko jezior, rzek itp. Ulubione dzieła: cała 
twórczość literacka J. Conrada, a także historyka 
Normana Davisa; architektura Krakowa, Gdańska, 
Wilna, Lwowa, Dijon i inne; muzyka oratoryjna. 
Maksyma życiowa: Żyj i pozwól żyć innym.
Dodatkowe uwagi: Nie lubi ankiet, czuje się wtedy 
znacjonalizowany.            aktual.: 9.I.2002

HARĘŻLAK Andrzej 
politolog, wicewojewoda małopolski
Ur. 26 października 1947 w Pewli Małej, woj. 
bielsko-bialskie; żonaty; wykszt. wyższe; magister 
nauk politycznych; wyznanie – brak odp. Rodzina: 
brak odp.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa i szkoła średnia: brak odp. 
 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział 
Nauk Społecznych (dyplom – brak odp.)  kurs 
w ramach projektu PHARE w zakresie orga-
nizacji rolniczych w procesie integracji z Unią 
Europejską.

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Dotychczasowe miejsca pracy – brak odp.  Ma-
łopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie (od 
X. 2001), wicewojewoda małopolski. Wyjazdy 
zagraniczne o charakterze zawodowym: brak odp. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polskie Stronnictwo Ludo-
we, członek zarządu wojewódzkiego w Krakowie 
(od 1990), członek prezydium. Inne organizacje 
społeczne: Związek Rolników Kółek i Organizacji 
Rolniczych (od 1987), prezes zarządu wojewódzkie-
go. Udział w przedstawicielskich organach władzy: 
radny Rady Narodowej Miasta Krakowa, kaden. 
1988-90. Ponadto: przewodniczący Komitetu ds. 
Młodzieży przy naczelniku Dzielnicy Kraków 
Podgórze (1984-87). Odznaczenia: Krzyż Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski.

 STATUS MATERIALNY

– brak odp.
 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: najnowsza historia, teatr, pływanie, jazda 
na nartach. Urlop, Ulubione dzieła, Maksyma 
życiowa: brak odp.                 aktual.: 25.I.2002

HAUSNER Jerzy
ekonomista, profesor AE, poseł, minister
Ur. 6 października 1949 w Świnoujściu; żonaty 
(od 1972); wykszt. wyższe; profesor doktor 

habilitowany nauk ekonomicznych; wyznanie – 
niewierzący. Ojciec: Jerzy, wykszt. średnie, kadra 
kierownicza średniego szczebla Matka: Irena (z 
d. Zelenay), wykszt. wyższe, urzędnik. Rodzeń-
stwo: Zbigniew (ur. 1947) – inżynier, Janina (ur. 
1945) – nauczyciel akademicki. Żona: Maria 
(z d. – brak odp.), wykszt. średnie, zajmuje się 
rodziną i domem. Dzieci: Katarzyna (ur. 1972), 
Marta (ur. 1980). Tradycje rodzinne: przodkowie 
ojca to kolonizatorzy austriaccy, którzy przybyli 
do Galicji przed I wojną światową i osiedli w Kra-
kowie; matka wywodzi się z podupadłej w XIX 
wieku szlachty węgierskiej osiadłej na Żmudzi 
– babka matki z domu Wojsław, herbowa szlachta 
żmudzka; całą rodzinę matki podczas ostatniej 
wojny wywieziono z polskich Kresów Wschod-
nich na Sybir, ale matka cudem uniknęła wywózki 
i przedostała się do Warszawy, skąd po Powstaniu 
Warszawskim trafi ła do Oświęcimia, a stamtąd 
na przymusowe roboty do Niemiec; matka wra-
cając po zakończeniu wojny z Niemiec spotkała 
w Świnoujściu ojca, który pracował w oddziałach 
Służby Polsce; rodzice pobrali się w Świnoujściu, 
a w 1953 roku przenieśli się do Opola; w Krakowie 
mieszkali cały czas dziadkowie ze strony ojca, 
co zadecydowało o podjęciu przez ich wnuka 
studiów w Krakowie. Miejsca zamieszkiwania: 
w Świnoujściu do 1953 roku, w Opolu do roku 
1967, a następnie w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Opolu  I Liceum Ogól-
nokształcące w Opolu (matura 1967)  Wyższa 
Szkoła Ekonomiczna w Krakowie, ekonomia 
(dyplom 1972).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Wyższa Szkoła Ekonomiczna – obecnie Akademia 
Ekonomiczna w Krakowie (od 1972), asystent 
(1972-74), starszy asystent (1974-80), doktor 
nauk ekonomicznych (1980), adiunkt (1980-
88), doktor habilitowany nauk ekonomicznych 
(1988), docent (1988-94), profesor nadzwyczajny 
(1994), profesor zwyczajny (1998), kierownik 
Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej 
na Wydziale Ekonomii (od 1994), Urlopowany 
na czas pełnienia funkcji ministra (od X.2001) 
 Komitet Krakowski Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej (1986-89), etatowy sekretarz ds. nauki 
i oświaty  Urząd Rady Ministrów w Warsza-
wie (1994-96), dyrektor generalny, szef zespołu 
doradców wicepremiera ds. gospodarczych 
 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (1997), 
podsekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. reformy 
zabezpieczenia społecznego  Rada Ministrów 
(od X.2001), minister pracy i polityki społecznej. 
Ponadto: kierownik biura University Council for 
Economic and Management Educational Transfer – 
UCEMET (1993-97), zastępca redaktora „Emergo. 
Journal of Transforming Economies and Societies” 
(1994), członek Rady Naukowej Zakładu Badań 
Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu 
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Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk (1995-
97), członek Komitetu Przestrzennego Zagospo-
darowania Kraju PAN (od 1996), członek Rady 
Programowej „Review of International Political 
Economy” (od 1996), przewodniczący Rady 
Programowej Małopolskiej Szkoły Administracji 
Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie 
(od 1997), członek Rady Akademickiej Collegium 
Budapest (od 1999), członek Rady Polityki Regio-
nalnej Państwa (od 2000). Wyjazdy zagraniczne 
o charakterze zawodowym: stypendia naukowe – 
Centre for Public Organization and Management, 
Copenhagen Business School (1992), Institut fűr 
Arbeit und Technik Gelsenkirchen w Niemczech 
(1994), Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales w Paryżu (1995), University of Durham 
w Wielkiej Brytanii (1996), Copenhagen Business 
School (1997), Collegium Budapest (1998). Waż-
niejsze osiągnięcia: „Wpływ nierównomierności 
rozwoju gospodarczego na przebieg procesu inte-
gracji krajów Europejskiej Wspólnoty Gospodar-
czej (doktorat, 1980); „Branżowe grupy interesów 
w gospodarce socjalistycznej” (habilitacja, 1988); 
autor ok. 230 publikacji naukowych – w tym 
kilkadziesiąt we współredagowanych książkach, 
m.in. „Dylematy codzienne gospodarki” (1989), 
„Między <reformą> a <okrągłym stołem>” 
(1989), „Kryzys fi nansowy państwa w procesie 
systemowej transformacji na przykładzie Polski” 
(z S. Owsiakiem, 1992), „Populistyczne zagrożenie 
w procesie transformacji społeczeństwa socjali-
stycznego” (1992), „Strategia negocjacyjna w pro-
cesie transformacji gospodarki” (1994), „Strategic 
Choise and Path-Dependency in Post-Socialism” (z 
B. Jessopem i K. Nielsenem, 1995), „Les facteurs 
locaux et régionaux de la restructuration de l’éco-
nomie polonaise” (z T. Kudłaczem i J. Szlachtą, 
1996), „Beyond Market and Hierarchy. Interactive 
Governance and Social Complexity” (z J. Aminem, 
1997), „Trzy Polski: Potencjał i bariery integracji 
z Unią Europejską” (z M. Marody, 1999), „Central 
European in the Information Age (z H. Van Zonem, 
B. Dillonem i D. Kwiecińską, 2000); autor ponad 
50 recenzji i artykułów w czasopismach nauko-
wych oraz kilkunastu skryptów i materiałów dy-
daktycznych; autor 3 tłumaczeń, recenzent jednej 
pracy habilitacyjnej, promotor trzech przewodów 
doktorskich, recenzent dwóch prac doktorskich, 
promotor 47 prac magisterskich; uczestnik i ko-
ordynator kilkunastu projektów badawczych do-
tyczących ekonomii, ekonomii politycznej, nauk 
politycznych, gospodarki publicznej, administracji 
publicznej, zarządzania publicznego.

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polska zjednoczona 
Partia Robotnicza (1970-90), I sekretarz Ko-
mitetu Uczelnianego Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie (1980-84), sekretarz Komitetu 
Krakowskiego ds. nauki i oświaty (1986-89) 
  Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej 

(1990-99), sekretarz Rady Wojewódzkiej w Kra-
kowie (1990)  Sojusz Lewicy Demokratycznej 
(od III.2001), członek. Inne organizacje społeczne: 
Związek Młodzieży Socjalistycznej (1965-74), 
przewodniczący Zarządu szkolnego I LO w Opolu 
(1966), przewodniczący Zarządu Uczelnianego AE 
w Krakowie (1970-74)  Zrzeszenie Studentów 
Polskich (1967--72), członek  Polskie Towa-
rzystwo Ekonomiczne (od pocz. lat 70.), członek 
  Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kie-
rownictwa (od poł. lat 70.), członek  European 
Association of Evolutionary Political Economy 
(od 1991), członek Steering Committee Inter-
national Advisory Board University of Durham 
International Centre for Regional Regeneration and 
Development Studies (1991-97)  Stowarzysze-
nie „Kuźnica” w Krakowie, prezes (od III.2002). 
Udział w przedstawicielskich organach władzy: 
poseł na Sejm RP, kaden. 2001-2005, lista wybor-
cza SLD-UP, klub poselski SLD, minister pracy 
i polityki społecznej. Inne fakty z życiorysu polit.: 
w latach 60. i 70. działacz ZMS, w latach 80. 
etatowy sekretarz KK PZPR, następnie w SdRP 
i SLD; szef doradców wicepremiera ds. gospo-
darczych Grzegorza Kołodko w rządach Józefa 
Oleksego i Włodzimierza Cimoszewicza, autor 
koncepcji reformy emerytalnej, zmodyfi kowanej 
i wdrożonej potem przez rząd Jerzego Buzka; 
w wyborach parlamentarnych 23 września 2001 
poseł z krakowskiej listy SLD, okr. wyb. nr 13, 
drugie miejsce na liście, 13.419 głosów, trzeci 
wynik na liście, 7. wynik w okręgu. Sympatie 
polityczne: z przekonań socjaldemokrata, brak ak-
ceptacji dla nacjonalizmu, klerykalizmu i agresji. 
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski (1996).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 130 m kw., własne, kamienica 
czynszowa, Kraków-Śródmieście, od 1995. Samo-
chód: ford focus, rok prod. 2000 (bez prawa jazdy) 
. Podatek dochodowy: 2000 – III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: piłka nożna – w latach 60. zawodnik dru-
żyny juniorów Odry Opole, na studiach w drużynie 
piłkarskiej AZS AE. Urlop: od 20 lat w Szczawni-
cy w Gorcach. Ulubione dzieła: muzyka we wszel-
kich odmianach. Maksyma życiowa: brak odp. 
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie, ul. 
Miodowa 41, 31-052 Kraków, tel. 012 421-87-35

aktual.: 9.III.2002 
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IWULSKA Ewa Zofi a
bibliotekarz, radna wojewódzka
(z domu: Krupa). Ur. 8 lutego 1952 w Nowym 
Targu; zamężna (od 1973); wykszt. pomaturalne; 
bibliotekarz; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Sta-
nisław, wykszt. wyższe (dyplom Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Handlowej – 
obecnie Akademii Ekonomicznej w Krakowie), 
prawnik, ekonomista, nauczyciel języków obcych 
(angielskiego, niemieckiego i francuskiego). 
Matka: Olga (z d. Bodurek), wykszt. średnie ogól-
nokształcące, przy mężu. Rodzeństwo: Wacław 
(ur. 1944), Krzysztof (ur. 1949). Mąż: Wiesław, 
wykszt. średnie, technik elektryk, rolnik. Dzieci: 
Anna (ur. 1975), Ewa (ur. 1977), Michał (ur. 1979). 
Tradycje rodzinne: chrześcijańskie i narodowowy-
zwoleńcze. Życiowe autorytety: ojciec. Miejsca 
zamieszkiwania: od urodzenia w Ludźmierzu
w woj. krakowskim, obecnie w woj. małopolskim.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Ludźmierzu   Liceum 
Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego 
w Nowym Targu (matura 1971)  Politechnika 
Krakowska, inżynieria sanitarna i wodna (1971-74, 
bez dyplomu)  Centrum Ustawicznego Kształcenia 
Bibliotekarzy w Warszawie, Policealne Studium 
Bibliotekarstwa w Krakowie (1978).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Związek Podhalan Oddział w Ludźmierzu, Dom 
Podhalański im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 
i Władysława Orkana (od 1976), bibliotekarz (1978-
-89), dyrektor (od 1989)  Gospodarstwo rolne 
w Ludźmierzu (od 1988), współwłaściciel. Ponadto: 
wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Krakowie. Wyjazdy zagraniczne 
o charakterze zawodowym: brak. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Ruch Społeczny AWS (od 
1999), członek prezydium zarządu powiatu nowo-
tarskiego. Inne organizacje społeczne: Związek 
Podhalan Oddział w Ludźmierzu (od 1974), prezes 
oddziału (od 1989), wiceprezes Zarządu Głównego 
(1996-99). Udział w przedstawicielskich organach 
władzy: radna Województwa Małopolskiego, kaden. 
1998-2002, lista wyborcza Akcji Wyborczej „Soli-
darność”, klub radnych AWS, wiceprzewodnicząca 
Komisji Kultury. Sympatie i antypatie polityczne: 

zgodne z wyznaniem i przynależnością partyjną 
(pierwsza w rodzie osoba partyjna). Odznaczenia: 
odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” nadany 
przez ministra kultury i sztuki (1995), Srebrny 
Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (2001).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 60 m kw., w Nowym Targu; własny 
dom jednorodzinny, Ludźmierz (gospodarstwo 
rolne 6 ha). Samochód: fi at 126p, rok prod. 1989 
(to nie samochód, ale członek rodziny). Podatek 
dochodowy: 2000 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: kultura podhalańska, góry. Urlop: w domu 
(w pięknej podhalańskiej wsi). Ulubione dzieła: 
książka „Colas Breugnon – żyje jeszcze człowiek 
poczciwy” R. Rollanda. Maksyma życiowa: Ten 
kto wolny, nad swym losem nie płacze.

aktual.: 22.XI.2001

JAESCHKE Andrzej
prawnik, politolog, 
nauczyciel akademicki, senator 
Ur. 27 czerwca 1953 w Krakowie; żonaty (od 
1978); wykszt. wyższe; doktor habilitowany nauk 
humanistycznych profesor Akademii Pedagogicz-
nej w Krakowie; wyznanie – sprawa prywatna. 
Ojciec: Zygmunt, wykszt. wyższe, ekonomista. 
Matka: Maria (z d. Bieda), wykszt. wyższe, eko-
nomistka. Rodzeństwo: Roman (ur. 1956). Żona: 
Lidia (z d. Kruk), wykszt. wyższe, bankowiec. 
Dzieci: Rafał (ur. 1982). Miejsca zamieszkiwania: 
od urodzenia w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 90 w Krakowie  VIII 
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wy-
spiańskiego w Krakowie (matura 1972)  Uni-
wersytet Jagielloński, Wydział Prawa (dyplom 
1976)  studia doktoranckie: UJ, Instytut Nauk 
Politycznych (dyplom 1981).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna – obecnie Akademia 
Pedagogiczna w Krakowie (od 1980), adiunkt 
(1981--99), profesor AP (1999), kierownik Zakładu 
Współczesnych Systemów Ustrojowych  Poli-
cealne Studium Pracowników Służb Społecznych 
(od 1991), wykładowca. Wyjazdy zagraniczne 

I J
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o charakterze zawodowym: brak. Ważniejsze osią-
gnięcia: „Myśl polityczna lewicy socjalistycznej 
1931-1937” (doktorat 1981); „Myśl społeczno-po-
lityczna Zygmunta Zaremby 1916-67” (habilitacja, 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1996); autor 
trzech książek, m.in. „Totalni sąsiedzi w polskiej 
publicystyce politycznej 1931-39” (Kraków 
2002), oraz 35 artykułów i recenzji dotyczących 
zagadnień związanych z historią myśli politycznej 
i ekonomicznej. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polska Zjednoczona Partia 
Robotnicza (1975-90), sekretarz Oddziałowej Or-
ganizacji Partyjnej w Instytucie Nauk Społecznych 
WSP w Krakowie  Socjaldemokracja Rzeczypo-
spolitej Polskiej (1990-1999), członek Rady Na-
czelnej (1990), przewodniczący Rady Krakowskiej 
(1990-93), członek prezydium Rady Naczelnej 
(1994-96)  Sojusz Lewicy Demokratycznej (od 
1999), wiceprzewodniczący Rady Małopolskiej. 
Inne organizacje społeczne: Związek Nauczy-
cielstwa Polskiego (od 1980), członek. Udział
w przedstawicielskich organach władzy: radny 
Rady Miasta Krakowa, kaden. 1994-98, lista wy-
borcza SLD, klub radnych SLD, przewodniczący 
Komisji Praworządności (1994-96), w 1996 roku 
rezygnacja z mandatu w związku z powołaniem 
przez ministra finansów do Rady Nadzorczej 
Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie; 
kaden. 1998-2002, lista wyborcza SLD, klub 
radnych SLD  senator RP, kaden. 2001-2005, 
lista wyborcza SLD, klub parlamentarny SLD, 
wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej 
i Praw Człowieka. Inne fakty z życiorysu polit.: 
w wyborach parlamentarnych 23 września 2001 
roku senator z krakowskiej listy SLD-UP, okr. 
wyb. nr 12, 9. miejsce na liście, 140.222 głosy, 4. 
wynik w okręgu. Antypatie polityczne: do wszel-
kich skrajności. Odznaczenia: Srebrny Krzyż 
Zasługi (1989).

 STATUS MATERIALNY 

Mieszkanie: 70 m kw., niesamodzielne w domu 
jednorodzinnym, Krowodrza, od 1978. Samochód: 
fi at uno, rok prod. 1993; citroën xsara, rok prod. 
1998. Podatek dochodowy: 1994 – II próg, 1995 
– II próg, 1998 – III próg, 2000 – III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA 

Hobby: literatura faktu, historia, modelarstwo. 
Urlop: góry i ciepłe morza. Ulubione dzieła: Try-
logia H. Sienkiewicza; fi lm „Siedmiu samurajów”. 
Maksyma życiowa: Żyć tak, aby spać spokojnie, 
a rano przy goleniu spojrzeć w lustro bez obrzy-
dzenia. 
Adres do korespondencji: Biuro Senatorskie, al. 
Słowackiego 48, 30-018 Kraków, tel./faks 012 
632-36-95                        aktual.: 9.I.2002

JANIK Krzysztof Jan
prawnik, politolog,
działacz partyjny, poseł, minister
Ur. 11 czerwca 1950 w Kielcach; żonaty (od 
1971); wykszt. wyższe; doktor nauk politycz-
nych; wyznanie – ateista. Ojciec: Józef, wykszt. 
średnie, nauczyciel. Matka: Maria (z d. Latelska), 
wykszt. średnie, nauczyciel. Rodzeństwo: Marek 
(ur. 1952), Jerzy (ur. 1956). Tradycje rodzinne: 
dziadkowie byli rolnikami, a rodzice nauczy-
cielami. Żona: Jadwiga (z d. Cisło), wykszt. 
niepełne wyższe, urzędnik. Dzieci: Mariusz (ur. 
1976). Życiowe autorytety: składanka różnych 
ludzi. Miejsca zamieszkiwania: w latach 1952-64 
w Kowali, woj. kieleckie, następnie w latach 1964-
-67 w Woli Morawickiej, woj. kieleckie, 1967-83 
w Krakowie, od 1983 w Warszawie.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Kowali  Liceum Ogólno-
kształcące im. S. Żeromskiego w Kielcach (matura 
1967)  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Pra-
wa (dyplom 1971)  studia podypl.: Akademia 
Ekonomiczna w Krakowie, zarządzanie (dyplom 
1975)  studia doktoranckie: Uniwersytet Śląski 
w Katowicach, politologia (dyplom 1976).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Związek Młodzieży Wiejskiej w Krakowie (1971-
-75), etatowy sekretarz Zarządu Wojewódzkiego 
(1973-75)  Uniwersytet Śląski w Katowicach 
(1975-81), adiunkt (1976-81)  Zarząd Główny 
Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej 
w Warszawie (1981-86), etatowy wiceprzewodni-
czący  Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej (1986-90), kierownik zespołu 
inteligencji  Socjaldemokracja Rzeczypospo-
litej Polskiej (1990-93), członek Centralnego 
Komitetu Wykonawczego  Sejm RP (od 1993), 
poseł zawodowy  Kancelaria Prezydenta RP 
(I.1996-X.1997), podsekretarz stanu   Rada 
Ministrów, minister spraw wewnętrznych i ad-
ministracji (od X.2001). Ponadto: członek Rady 
Służby Cywilnej (1996-99). Wyjazdy zagraniczne 
o charakterze zawodowym: brak. Ważniejsze osią-
gnięcia: „ZMW w województwie krakowskim” 
(doktorat 1976); około 80 publikacji naukowych 
dotyczących młodzieży, samorządu i kultury 
politycznej oraz wiele tekstów publicystycznych 
na aktualne tematy polityczne. Nagrody i wyróż-
nienia: dużo różnych, ostatnio medal Ochotniczej 
Straży Pożarnej.

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polska Zjednoczona Partia 
Robotnicza (1968-90), kierownik Zespołu Inteli-
gencji KC PZPR (1986-90)  Socjaldemokracja 
Rzeczypospolitej Polskiej (1990-99), członek zało-
życiel, członek Centralnego Komitetu Wykonaw-
czego (1990-97), sekretarz generalny (XII.1997-
-VI.1999)   Sojusz Lewicy Demokratycznej, 
sekretarz generalny (VI.1999-II.2002). Inne orga-
nizacje społeczne: Związek Młodzieży Wiejskiej 
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(1965-76), funkcje od przewodniczącego koła
w Woli Morawickiej do wiceprzewodniczącego Za-
rządu Krakowskiego (1975-76)  Związek Socja-
listycznej Młodzieży Polskiej (1976-86), sekretarz 
Zarządu Głównego (1981-84), I zastępca przewod-
niczącego Zarządu Głównego (1984-86). Udział 
w przedstawicielskich organach władzy: poseł na 
Sejm RP, kaden. 1993-97, lista wyborcza SLD, 
klub poselski SLD, wiceprzewodniczący Ko-
misji Sprawiedliwości; kaden. 1997-2001, lista 
wyborcza SLD, klub poselski SLD, wiceprze-
wodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Polityki Regionalnej, przewodniczący Komisji 
Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy 
Ordynacja wyborcza do gmin, przewodniczący 
Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projek-
tu ustawy o samorządzie powiatowym; kaden. 
2001-2005, lista wyborcza SLD-Unia Pracy, klub 
poselski SLD, minister spraw wewnętrznych 
i administracji (od X.2001). Inne fakty z życio-
rysu polit.: od 1968 działacz PZPR, w latach 70. 
w ZMW, a w latach 80. w KC PZPR; w 1990 
roku współzałożyciel SdRP, w latach 1997-99 jej 
sekretarz generalny, w latach 1999-2002 sekretarz 
generalny SLD; szef sztabu wyborczego koalicji 
SLD-UP (IV-IX.2001); w wyborach parlamentar-
nych 23 września 2001 roku poseł z tarnowskiej 
listy SLD-UP, okr. wyb. nr 15, pierwsze miejsce 
na liście, 32.183 głosy, pierwszy wynik na liście,
1. wynik w okręgu; po zwycięskich dla SLD wybo-
rach parlamentarnych we wrześniu 2001 minister 
w rządzie Leszka Millera. Sympatie polityczne: 
lewicowe. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski (1989).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 160 m kw., segment jednorodzinny 
– własnościowe, Warszawa, od 1995. Samochód: 
brak. Podatek dochodowy: 2000 – III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: zbieranie grzybów, brydż, pasjans, czyta-
nie „Przygód dobrego wojaka Szwejka” J. Haszka. 
Urlop: w Beskidach; wędrówki po lasach. Ulubio-
ne dzieła: „Przygody dobrego wojaka Szwejka” 
J. Haszka. Maksyma życiowa: Unitus vivibus.
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie, ul. 
Drużbackiej 1, 33-100 Tarnów.  aktual.: 6.XII.2001

JARMOLIŃSKI Stanisław
lekarz ginekolog, menedżer, poseł
Ur. 11 lipca 1944 w Ropczycach; żonaty; wykszt. 
wyższe; lekarz medycyny; wyznanie – brak odp. 
Rodzina: brak odp. Miejsca zamieszkiwania: 
brak odp.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa i średnia – brak odp.  Aka-
demia Medyczna w Krakowie, Wydział Lekarski.

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Miejsca pracy: Zakład Opieki Zdrowotnej w No-
wym Targu (1988-90), dyrektor  Ośrodki zdrowia 
w Szafl arach k. Nowego Targu i w Myślenicach 

 Sejm RP (od 2001), poseł zawodowy. Wyjazdy 
zagraniczne o charakterze zawodowym: brak odp. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza, członek  Sojusz Lewicy De-
mokratycznej, przewodniczący Rady Powiatowej 
w Nowym Targu, członek Zarządu Małopolskiej 
Rady Wojewódzkiej. Inne organizacje społeczne: 
NSZZ pracowników ZOZ w szpitalu w Nowym 
Targu, przewodniczący. Udział w przedstawiciel-
skich organach władzy: poseł na Sejm RP, kaden. 
2001-2005, lista wyborcza SLD-Unia Pracy, klub 
parlamentarny SLD, członek Komisji Infrastruk-
tury oraz Komisji Zdrowia. Inne fakty z życiorysu 
polit.: próba otwarcia w Nowym Targu prywatnej 
kliniki ginekologicznej, gdzie dokonywano by 
zabiegów aborcyjnych, nieudana z powodu po-
padnięcia w konfl ikt z miejscowym proboszczem 
i odmowy wynajęcia lokalu przez władze Nowego 
Targu; w wyborach parlamentarnych 23 września 
2001 roku poseł z nowosądeckiej listy SLD-
-UP, okr. wyb. nr 14, trzecie miejsce na liście, 
3.062 głosy, trzeci wynik na liście, 24. wynik 
w okręgu. Odznaczenia: brak odp.

 STATUS MATERIALNY

– brak odp. (oświadczenie majątkowe www.sejm.
gov.pl).

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

– brak odp.
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie, ul. 
Kopernika 12, 34-400 Nowy Targ

aktual: 13.II.2002

JURCZAK Stefan Stanisław
technik mechanik, działacz związkowy,
senator, radny wojewódzki
Ur. 15 listopada 1938 w Krakowie; żonaty (od 
1966); wykszt. średnie; technik mechanik; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Franciszek, wykszt. 
podstawowe, robotnik. Matka: Stefania (z d. Jach-
na), wykszt. podstawowe, przy mężu. Rodzeństwo: 
brak. Żona: Zofi a (z d. Zych), wykszt. średnie, 
mistrz krawiecki. Dzieci: Agnieszka (ur. 1971), 
Dominik (ur. 1972). Tradycje rodzinne: ojciec 
zginął w Oświęcimiu w 1943 roku; w rodzinie 
matki były aresztowania po zakończeniu wojny 
za nieposłuszeństwo wobec władz PRL. Życiowe 
autorytety: ks. kardynał Franciszek Macharski, ks. 
Józef Tischner – przyjaciel od 1980 roku, ks. abp 
Józef Życiński. Miejsca zamieszkiwania: w Ra-
dłowie do 1952 roku, potem w Tarnowie (1955-
-90), a następnie w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Radłowie, woj. krakowskie 
 Technikum Mechaniczne w Tarnowie (matura 
1965).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Zakłady Mechaniczne „Ponar” w Tarnowie (1955-
-73), ślusarz, technolog, konstruktor  Huta im. 
Lenina – obecnie im. T. Sendzimira w Krakowie, 
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Zakłady Przetwórstwa Hutniczego w Bochni (od 
1973), konstruktor, technolog, oddelegowany 
do pracy w NSZZ „Solidarność” (IX.1980-
-13.XII.1981 i IV.1989-IX.1993), U wany na 
czas pełnienia funkcji senatora (1993-2001)  Se-
nat RP, senator zawodowy (1993-2001). Wyjazdy 
zagraniczne o charakterze zawodowym: po 1989 
roku jako wiceprzewodniczący Komisji Krajowej 
„S” w charakterze przedstawiciela „Solidarności” 
na zjazdy związków zawodowych do Francji, 
Belgii i Włoch oraz prawie wszystkich państw 
europejskich; po 1993 roku jako senator wyjazdy 
w związku z rokowaniami Polski o wejście do 
NATO – Czechy, Węgry i inne kraje aspirujące, 
a ponadto kraje Azji – Chiny, Wietnam, Laos, 
Mongolia.

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak. Inne organizacje 
społeczne: Związek Zawodowy Metalowców 
(1955-78), członek  NSZZ „Solidarność” (od 
1980), współzałożyciel „S” w Małopolsce, czło-
nek prezydium Międzyzakładowego Komitetu 
Założycielskiego (MKZ) w Krakowie (XI.1980), 
członek Krajowej Komisji Porozumiewawczej „S” 
w Gdańsku (IX.1980-IX.1981), przewodniczący 
Komisji Zakładowej „S” w Zakładach Przetwór-
stwa Hutniczego w Bochni (IX-XII.1980), wice-
przewodniczący Komisji Robotniczej Hutników 
„S” w Hucie Lenina (XII.1980-III.1981), wice-
przewodniczący Zarządu Regionu „S” Małopolska 
(IV-XII.1981), członek Komisji Krajowej „S” 
(IX-XII.1981), członek podziemnej Regionalnej 
Komisji „Solidarności” Małopolska (I-VIII.1983), 
członek podziemnej Tymczasowej Komisji Krajo-
wej „S” (1983-87), członek podziemnej Krajowej 
Komisji Wykonawczej „S” (X.1987-IV.89), czło-
nek prezydium KKW „S” (IV-V.1989), członek 
podziemnej Regionalnej Komisji Solidarności 
w Krakowie (1988), przewodniczący Zarządu 
Regionu „S” Małopolska (1989-95), wiceprze-
wodniczący Komisji Krajowej „S” w Gdańsku 
(1989-91), członek KK„S” (1989-1995)  Ko-
mitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie (XII.1988-
-89), członek  Małopolski Komitet Obywatelski 
„Solidarność” (1989-IV.90), przewodniczący 
 Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa 
(od 1990), członek prezydium. Udział w przedsta-
wicielskich organach władzy: Senat RP, kaden. 
1991--93, lista wyborcza NSZZ „Solidarność”, 
klub parlamentarny NSZZ „S”, członek Komisji 
Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji 
Obrony Narodowej; kaden. 1993-97, lista wy-
borcza NSZZ „Solidarność”, klub parlamentarny 
NSZZ „S”, członek Komisji Praw Człowieka 
i Praworządności oraz Komisji Obrony Narodo-
wej, wicemarszałek Senatu; kaden. 1997-2001, 
lista wyborcza Akcji Wyborczej Solidarność, klub 
parlamentarny AWS, przewodniczący Senackiej 
Komisji Obrony Narodowej, członek Nadzwy-
czajnej Komisji Legislacji Europejskiej  radny 

Województwa Małopolskiego, kaden. 1998-2002, 
lista wyborcza AWS, klub radnych AWS, członek 
Komisji Porządku i Bezpieczeństwa Publicz-
nego oraz Ochrony Konsumentów. Osiągnięcia 
w działalności publicznej: przyczynienie się do 
wywalczenia przez Polskę niepodległości, wyjścia 
z kraju radzieckich wojsk, wejścia Polski do NATO 
oraz reformy ustroju, która przeszła do historii. 
Inne fakty z życiorysu polit.: w 1978 roku wystą-
pienie z PRL-owskich związków zawodowych; 
w 1980 roku współzałożyciel „Solidarności” 
w Małopolsce, a następnie działacz związkowy 
oddelegowany do pracy w „S”; internowany 13 
grudnia 1981 roku – Iława, Kielce-Piaski, Załęże 
i Nowy Łupków, zwolniony 22 grudnia 1982; po 
wyjściu z internowania członek podziemnych 
struktur krajowych „S” – członek Regionalnej 
Komisji „Solidarności” Małopolska oraz „dubler” 
Władysława Hardka, przedstawiciela Regionu 
Małopolska w podziemnej Tymczasowej Komisji 
Krajowej „S”; w sierpniu 1983, po aresztowaniu 
Hardka, zajmuje jego miejsce w TKK; w lutym 
1984 roku aresztowany, a następnie zwolniony na 
mocy amnestii w sierpniu 1984 roku; po areszto-
waniu wyrzucony z pracy w Hucie im. Lenina, 
powraca tam w 1985 roku na mocy wyroku są-
dowego; w latach 1986-88 członek podziemnych 
regionalnych struktur „S” w Małopolsce oraz czło-
nek, a następnie członek prezydium podziemnej 
Krajowej Komisji Wykonawczej „S”, w kwietniu 
i maju 1988 współorganizator strajku w Hucie 
im. Lenina; w 1989 roku uczestnik obrad Okrą-
głego Stołu po stronie solidarnościowej – zespół 
samorządu terytorialnego i organizacji społecz-
nych; po reaktywowaniu NSZZ „Solidarność” 
członek jej władz krajowych – w latach 1989-91 
wiceprzewodniczący Komisji Krajowej, w latach 
1989-95 przewodniczący Zarządu Regionu „S” 
Małopolska; od 1991 senator ziemi krakowskiej 
przez trzy kolejne kadencje z list „Solidarności” 
i AWS; od 1998 radny wojewódzki z listy AWS; 
w wyborach parlamentarnych 23 września 2001 
roku kandydat na senatora z krakowskiej listy 
Bloku Senat 2001, okr. wyb. nr 12, 10. miejsce na 
liście, 105.823 głosy, 9. wynik w okręgu. Sympatie 
polityczne: Józef Piłsudski, ponieważ miał wizję 
niepodległego państwa polskiego i umiał nim po-
kierować: antypatia do barbarzyńców, jak Lenin, 
Stalin, Hitler – utwierdzających nieludzki system, 
a także do ich spadkobierców w Polsce – np. Bierut 
i jego ekipa. Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 50 m kw., własne (wykupione od gmi-
ny), kamienica czynszowa, Kraków Śródmieście, 
od 1990. Samochód: opel astra, rok prod. 1998. 
Podatek dochodowy: 2000 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: jazda rowerem po lesie. Urlop: brak przez 
ostatnie 8 lat. Ulubione dzieła: książki H. Sienkie-
wicza i S. Lema. Maksyma życiowa: Bądź tym, co 
możliwe i realne.             aktual.: 8.XI.2001
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K
KANTOR Elżbieta Anna
ekonomista, pracownik samorządowy
(z domu: Witek). Ur. 14 kwietnia 1964 w Tarnowie; 
zamężna (od 1989); wykszt. wyższe; magister 
ekonomii; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Czesław, 
wykszt. wyższe, ciepłownik-energetyk, emeryt. 
Matka: Franciszka (z d. Łata), wykszt. wyższe, 
nauczycielka matematyki w liceum, emerytka. 
Rodzeństwo: Małgorzata (ur. 1962), Agnieszka (ur. 
1971). Mąż: Bogusław, wykszt. średnie, mechanik. 
Dzieci: Joanna (ur. 1992), Zuzanna (ur. 1997). Ży-
ciowe autorytety: rodzice, ks. J. Tischner. Miejsca 
zamieszkiwania: do 1988 roku w Tarnowie, potem 
w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 17 w Tarnowie  IV Liceum 
Ogólnokształcące im. S. Anioła w Tarnowie Mo-
ścicach (matura 1983)  Akademia Ekonomiczna 
w Krakowie, handel zagraniczny (dyplom 1988) 
 studia podypl.: AE w Krakowie, master of busi-
ness administration/public administration – MBA/
PA (2001)  kurs dla członków rad nadzorczych 
spółek Skarbu Państwa (egzamin 2001).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Urząd Miasta Krakowa (1988-99), od star-
szego referenta do p.o. dyrektora Wydziału 
Promocji i Współpracy  Urząd Marszałkow-
ski Województwa Małopolskiego w Krakowie, 
zastępca dyrektora Departamentu Współpra-
cy Międzynarodowej i Promocji (IX.1999-
-VII.2001),p.o.  dyrektora Departamentu 
Współpracy Międzynarodowej i Promocji (od 
VII.2001). Wyjazdy zagraniczne o charakterze 
zawodowym: wielokrotne wyjazdy związane
z promocją gminy Kraków i województwa za 
granicą. Ważniejsze osiągnięcia: wypracowanie 
koncepcji działań marketingowych w odniesieniu 
do gminy i regionu. Nagrody i wyróżnienia: nagro-
dy prezydenta miasta Krakowa (1995-98), nagroda 
za pracę przyznana przez marszałka województwa 
małopolskiego (2001). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak. Inne organizacje 
społeczne: Związek Harcerstwa Polskiego (1973-
-79), drużynowa męskiej drużyny harcerskiej 
w Szkole Podstawowej nr 17 w Tarnowie. Udział 
w przedstawicielskich organach władzy: brak. 
Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 46 m kw., własnościowe, Kraków, od 
1988. Samochód: skoda felicia combi, rok prod. 
1996. Podatek dochodowy: 2000 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: wędrówki po górach zdala od zgiełku mia-
sta, narty, siatkówka. Urlop: uodparnianie dzieci, 
czyli polskie morze latem, polskie góry zimą (Małe 
Ciche koło Poronina). Ulubione dzieła: utwory 
Led Zeppelin, fi lmy Machulskiego, malarstwo 
Breugela, Hieronima Boscha. Maksyma życiowa: 
Pro publico bono.                aktual.: 11.I.2002

KAPOŁKA Antoni 
inżynier budownictwa wodnego, wójt
Ur. 20 stycznia 1944 w Niedzicy, woj. małopol-
skie; żonaty (od 1969); wykszt. wyższe; magister 
inżynier budownictwa wodnego; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Andrzej, wykszt. podstawowe, 
rolnik. Matka: Rozalia (z d. Kapołka), wykszt. 
podstawowe, rolnik. Rodzeństwo: Wendelin (ur. 
1928), Franciszek (ur. 1930), Maria (ur. 1932), 
Anna (ur. 1934), Helena (ur. 1936), Józef (ur. 
1938), Jan (ur. 1942). Żona: Bożena (z d. Jończy), 
wykszt. średnie, rencistka. Dzieci: Łukasz (ur. 
1970), Mateusz (ur. 1971). Tradycje rodzinne: 
przodkowie zajmowali się rolnictwem; dwie 
siostry mieszkają od 1949 roku na Słowacji, brat 
od 1963 roku w Kanadzie, a syn Łukasz od 1993 
roku w USA. Miejsca zamieszkiwania: do 1963 
roku w Niedzicy, następnie w okresie studiów 
w latach 1963-68 w Krakowie, od 1969 roku 
w Nowym Targu.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Niedzicy   Liceum 
Ogólnokształcące w Jabłonce (matura 1962) 
 Politechnika Krakowska, budownictwo wodne 
(dyplom 1968).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Hydrotest SA w Krakowie (1969-98), kierownik 
budowy w Nowym Targu (1969-74), kierownik 
zespołu budów Czorsztyn-Niedzica (1984-98) 
  Urząd Gminy w Łapszach Niżnych (1974-
79), naczelnik gminy  Tatranský Národný Park 
w Tatrzańskiej Łomnicy na Słowacji (1979-84), 
kierownik grupy polskich pracowników  Gmina 
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Łapsze Niżne (od 12.XI.1998), wójt. Ponadto: 
członek Komisji Rewizyjnej Euroregionu Tatry 
(od 1999), członek stałej grupy roboczej ds. 
współpracy przygranicznej przy polsko-słowac-
kiej komisji międzyrządowej (od 1999), członek 
zarządu Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski 
(od 2000). Wyjazdy zagraniczne o charakterze 
zawodowym: brak. Ważniejsze osiągnięcia: autor 
kilku projektów racjonalizatorskich z zakresu 
organizacji budowy, zastosowanych m.in. na budo-
wach Czorsztyn-Niedzica-Sromowce (1994-96); 
jako kierownik budowy – ochrona Nowego Targu 
przed powodzią (obwałowanie Białego i Czarnego 
Dunajca, 1969-74), budowa zapory wodnej w Nie-
dzicy – zespół zbiorników wodnych Czorsztyn-
-Niedzica-Sromowce (1984-98), budowa masztu 
radiowo-telewizyjnego na Gubałówce (1998). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak. Inne organizacje 
społeczne: Zrzeszenie Studentów Polskich (1963-
68), przewodniczący Komisji Ekonomicznej na 
Wydziale Budownictwa Wodnego PK (1964-68) 
 Związek Zawodowy „Budowlani” przy Hy-
drotest SA w Krakowie, wiceprzewodniczący 
(1995-98). Udział w przedstawicielskich organach 
władzy: brak. Inne fakty z życiorysu polit.: uniknię-
cie „upratyjnienia” pomimo pracy na stanowiskach 
kierowniczych w okresie PRL, przez długi okres 
jedyny bezpartyjny naczelnik gminy w woje-
wództwie nowosądeckim. Antypatie polityczne: 
do polityków, których poglądy są oderwane od 
realiów, a obietnice bez pokrycia. Odznaczenia: 
Zasłużony dla Hydrotestu SA w Krakowie (1996), 
Zasłużony dla Budownictwa (1996), Zasłużony 
dla Działalności Związków Zawodowych (1996), 
Brązowy Krzyż Zasługi (1997), Zasłużony dla 
Pożarnictwa (2000).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 61 m kw., spółdzielcze lokatorskie, 
Nowy Targ, od 1969; dom letniskowy w Falsztynie 
nad zbiornikiem Czorsztyn-Niedzica. Samochód: 
fso 1500, rok prod. 1974. Podatek dochodowy: 
1999 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: turystyka piesza, dawniej turystyka górska 
(Tatry). Urlop: w domu letniskowym, na działce; 
zwiedzanie zabytków, m.in. Praga, Londyn, Rzym, 
Chicago, Moskwa, Bratysława. Ulubione dzieła: 
brak odp. Maksyma życiowa: brak odp.
Adres do korespondencji: ul. Podhalańska 28/36, 
34-400 Nowy Targ, tel. 018 26-59-315.

aktual.: 18.X.2000

KASZNIA Andrzej Konrad
inżynier chemik, menedżer,
radny wojewódzki
Ur. 26 listopada 1940 w Częstochowie; żonaty 
(od 1962); wykszt. wyższe; magister inżynier 
chemik; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Ignacy, 
wykszt. średnie, technik ekonomista, kolejarz. 

Matka: Zofi a (z d. Kapral), wykszt. zawodowe, 
przy mężu. Rodzeństwo: Jadwiga (ur. 1942), 
Jan (ur. 1945), Stanisław (ur. 1950). Żona: Da-
nuta (z d. Pertkiewicz), wykszt. pomaturalne 
zawodowe, laborant medyczny. Dzieci: Dariusz 
(ur. 1963), Magdalena (ur. 1968). Życiowe 
autorytety: ojciec. Miejsca zamieszkiwania:
w latach 1942-58 w Zduńskiej Woli, woj. łódzkie, 
1958-63 w Łodzi, od 1964 w Tarnowie.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Karsznicach, woj. łódz-
kie   Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego 
w Zduńskiej Woli (matura 1958)  Politechnika 
Łódzka, chemia (dyplom 1963)  studia podypl.: 
Politechnika Warszawska, inżynieria chemiczna 
(dyplom 1967); Akademia Ekonomiczna w Kra-
kowie, ekonomika i zarządzanie (dyplom 1972).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Zakłady Azotowe w Tarnowie (1964-99), dyrektor 
techniczny (1977-88), dyrektor naczelny – prezes 
(1988-93)  emeryt (od 1999). Ponadto: członek 
Naczelnej Organizacji Technicznej – Polska Izba 
Przemysłu Chemicznego (1988-99). Wyjazdy 
zagraniczne o charakterze zawodowym: brak. 
Ważniejsze osiągnięcia: współautor około 50 
patentów, w tym część chronionych w kilkunastu 
krajach świata, m.in. na sposób wytworzenia 
cykloheksenu (1975), sposób otrzymywania ka-
prolaktamu o wysokiej czystości (1976), sposób 
wydzielania kaprolaktamu (1977), sposób kata-
liktycznego uwodornienia benzenu (1977), reaktor 
do selektywnego utleniania związków organicz-
nych (1978), sposób wytwarzania poliamidu 6 
o dużym ciężarze cząsteczkowym (1986), sposób 
selektywnego utlenienia cykloheksenu (1988), 
sposób i urządzenie do utleniania węglowodorów 
(1997, Korea Południowa). Nagrody i wyróż-
nienia: zbiorowa nagroda państwowa II stopnia 
w dziedzinie techniki za opracowanie i wdrożenie 
wielkoprzemysłowej instalacji do wytwarzania 
cykloheksanonu z benzenu (1980).

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polska Zjednoczona Partia 
Robotnicza (1979-89), członek. Inne organizacje 
społeczne: Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół 
Węgier (od 1978), prezes (1978-92). Udział 
w przedstawicielskich organach władzy: radny 
Województwa Małopolskiego (od 2001), kaden. 
1998-2002, lista wyborcza SLD, klub radnych 
SLD, członek Komisji Porządku i Bezpieczeństwa 
Publicznego oraz Ochrony Konsumentów, Komisji 
Rolnictwai Modernizacji Terenów Wiejskich. Inne 
fakty z życiorysu polit.: objęcie mandatu radnego 
Województwa Małopolskiego po Andrzeju Skrzyń-
skim, który 23 września 2001 został wybrany na 
posła. Sympatie polityczne: Sojusz Lewicy Demo-
kratycznej; antypatia do Akcji Wyborczej „Solidar-
ność”. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi (1986).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 170 m kw., własny dom jednorodzin-
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ny, Tarnów, od 1992. Samochód: nissan almera, rok 
prod. 2001. Podatek dochodowy: 2000 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: ogród, zbieranie grzybów, zabawy z wnu-
kami. Urlop: narty najchętniej w Krynicy i au-
striackich Alpach, turystyka najchętniej w Borach 
Tucholskich i Hiszpanii. Ulubione dzieła: „Starzec 
z dzieckiem” Vlastimila Hofmana. Maksyma życio-
wa: Dając innym, najwięcej dajesz sobie.

aktual.: 8.I.2002

KAWECKI Klaudiusz Rafał
prawnik, radca prawny, burmistrz 
Ur. 1 stycznia 1962 w Proszowicach; żonaty (od 
1987); wykszt. wyższe; magister nauk prawnych; 
radca prawny; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Cze-
sław, wykszt. wyższe, urzędnik. Matka: Barbara 
(z d. Tokarz), wykszt. średnie, urzędnik. Rodzeń-
stwo: Krzysztof (ur. 1967). Żona: Magdalena (z 
d. Niedźwiecka), wykszt. – licencjat zawodowy, 
technik farmacji. Dzieci: Mariusz (ur. 1988), Kinga 
(ur. 1992). Życiowe autorytety: Jan Paweł II. Miej-
sca zamieszkiwania: do 1998 w Proszowicach, 
następnie w Opatkowicach, gmina Proszowice.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Proszowicach  Liceum 
Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego 
w Proszowicach (matura 1980)  Uniwersytet 
Jagielloński, prawo (dyplom 1986)  aplikacja 
radcowska (1993).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Zespół Opieki Zdrowotnej nr 6 w Proszowicach 
(1987-90), kierownik działu służb społecznych 
(1987-90)   Gmina i Miasto Proszowice (od 
1990), burmistrz. Ponadto: członek Izby Radców 
Prawnych (od 1993), prezes zarządu (do 2000) 
i przewodniczący zgromadzenia (od 2001) Związ-
ku Międzygminnego „Gazociąg Proszowice”. 
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: 
kurs szkoleniowy – Letnia Szkoła Administracji 
w Hoff  w Niemczech (1999). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Partia Chrześcijańskich 
Demokratów (1993-97), członek  Ruch Społecz-
ny AWS (1997-2001), członek. Inne organizacje 
społeczne: NSZZ „Solidarność” (1987-90), wi-
ceprzewodniczący Komisji Zakładowej ZOZ nr 
6 w Proszowicach  Ruch na rzecz Samorządu 
Ziemi Proszowickiej (od 1997), prezes zarządu 
 Ochotnicza Straż Pożarna (od 1994), wiceprezes 
zarządu w Proszowicach  Liga Obrony Kraju 
(od 1995), członek  Stowarzyszenie Wójtów, 
Burmistrzów Województwa Krakowskiego, wi-
ceprezes (do 2000). Udział w przedstawicielskich 
organach władzy: radny Rady Gminy i Miasta 
w Proszowicach, kaden. 1990-94, lista wyborcza 
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, klub 
radnych Komitet Obywatelski „S”, członek Za-
rządu Gminy i Miasta – burmistrz; kaden. 1994-
-98, lista wyborcza „Ruch na rzecz Samorządu”, 

klub radnych „Ruch na rzecz Samorządu”, członek 
Zarządu Gminy i Miasta – burmistrz; kaden. 1998-
2002, lista wyborcza Ruchu na rzecz Samorządu 
Ziemi Proszowickiej, klub radnych Ruch na rzecz 
Samorządu Ziemi Proszowickiej, członek Zarządu 
Gminy i Miasta – burmistrz  radny Powiatu 
Proszowickiego, kaden. 1998-2002, lista wyborcza 
„Ruchu na rzecz Samorządu Ziemi Proszowic-
kiej”, klub radnych „Ruch na rzecz Samorządu 
Ziemi Proszowickiej”, przewodniczący klubu. 
Osiągnięcia w działalności publicznej: budowa 
oczyszczalni ścieków w Proszowicach, budowa 
i rozbudowa 4 szkół w gminie, gazyfi kacja miasta 
Proszowice, rozbudowa międzygminnego składo-
wiska odpadów w Prosozwicach. Sympatie poli-
tyczne: do formacji o charakterze chrześcijańsko-
-demokratrycznym. Odznaczenia: Odznaka „Za 
Zasługi dla PCK” (1996), Medal „Zasłużony dla 
Województwa Krakowskiego” (1999), Odznaka 
„Zasłużony dla Oświaty” (1999), Brązowy Medal 
Ministerstwa Obrony Narodowej „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju” (2001).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: własny dom jednorodzinny, Opatko-
wice, od 1998. Samochód: fi at palio weekend, rok 
prod. 2000. Podatek dochodowy: 2000 – III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: czytanie książek oraz gazet i czasopism, 
słuchanie muzyki, sport. Urlop: narty, rowery, 
pływanie. Ulubione dzieła: fi lm „Pod osłoną nieba” 
B. Bertolucciego, płyta „The Wall” Pink Floyd, 
twórczość H. Sienkiewicza i Miltona Freedmana. 
Maksyma życiowa: rzetelnie i uczciwie wypełniać 
swoje role życiowe.           aktual.: 20.XII.2001

KLICH Bogdan
lekarz, historyk sztuki, poseł
Ur. 8 maja 1960 w Krakowie; żonaty; wykszt. 
wyższe; lekarz medycyny, magister historii sztuki; 
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Adam, wykszt. 
wyższe, profesor doktor habilitowany AGH na 
Wydziale Maszyny Górnicze. Matka: Maria (z 
d. Stałowczyk), wykszt. wyższe, magister prawa. 
Rodzeństwo: brak. Żona: Anna Szymańska-Klich, 
wykszt. wyższe, dziennikarka. Dzieci: Mateusz 
(ur. 1984), Kinga (ur. 1998). Tradycje rodzinne: 
rodzina o tradycjach nauczycielskich i patrio-
tycznych; dziadek Antoni Klich inspektor szkolny 
w kilku miejscach w południowej Polsce w latach 
30., legionista, ojciec profesor AGH, przez cały 
okres PRL bezpartyjny, członek „Solidarności”. 
Życiowe autorytety: Jan Paweł II, Jan Nowak-Je-
ziorański, Zbigniew Brzeziński. Miejsca zamiesz-
kiwania: od urodzenia w Krakowie. 

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 19 w Krakowie  I Li-
ceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego 
w Krakowie (matura 1979)  Państwowa Średnia 
Szkoła Muzyczna im. W. Żeleńskiego w Kra-
kowie (dyplom 1979)  Akademia Medyczna 
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w Krakowie, Wydział Lekarski (dyplom 1986) 
 Uniwersytet Jagielloński, historia sztuki (dy-
plom 1987)  studia doktoranckie: Uniwersytet 
Jagielloński, Wydział Filozofi czno-Historyczny 
(1991--95, otwarty przewód doktorski).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Szpital Neuropsychiatryczny im. J. Babińskiego 
w Krakowie (1987-90 i 1992-95), lekarz psychiatra 
 Ośrodek Telewizji Polskiej w Krakowie (1990-
92), kierownik działu informacji   Fundacja 
„Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokra-
cji” w Krakowie (1993-2001), założyciel i pre-
zes zarządu  Instytut Studiów Strategicznych 
w Krakowie (od 1997), założyciel i prezes zarządu 
 Doradca ministra – pełnomocnika rządu ds. 
negocjacji o członkostwo Polski w Unii Euro-
pejskiej (1998-99)  Rada Ministrów RP (1999-
-2000), wiceminister obrony narodowej  Sejm 
RP (od 2001), poseł zawodowy. Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: stypendium 
USIA – Agencji Informacyjnej Stanów Zjedno-
czonych organizującej wyjazdy stypendialne do 
USA dla osobistości życia publicznego z różnych 
krajów (1990, 1992), stypendium Eisenhowera 
z zakresu stosunków międzynarodowych i polityki 
bezpieczeństwa (USA, 1999). Ważniejsze osią-
gnięcia: publikacje „Po szczycie w Helsinkach” 
w „Polska – problemy bezpieczeństwa europej-
skiego” (1997), „Bezpieczeństwo europejskie 
a polska racja stanu” w „O naprawie III Rzeczy-
pospolitej” (1998), „Supplementing Huntington: 
The Third Wave of Democratisation in the 90’s” 
(1999), „New Shape of European Defence Policy” 
(2000), „Die militarische Zusammenarbeit Polens 
mit den Landern Ostmitteleneuropas” (2001) oraz 
liczne referaty i wystąpienia podczas konferencji 
krajowych i zagranicznych. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Ruch Obywatelski Akcja 
Demokratyczna (1990), członek założyciel  Unia 
Demokratyczna (1991-94), członek założyciel, 
członek Rady Krajowej (1992-94), wiceprze-
wodniczący Regionu Krakowskiego (1992-93) 
  Unia Wolności (1994-2001), członek Rady 
Krajowej (1994-98)  Platforma Obywatelska 
(od 2001), założyciel i pierwszy lider w Krakowie. 
Inne organizacje społeczne: Niezależne Zrze-
szenie Studentów (od 1980), członek założyciel, 
przewodniczący NZS na Akademii Medycznej 
w Krakowie (1980-81), członek Krajowej Komi-
sji Koordynacyjnej (1981)  Krakowskie Forum 
Rozwoju (od 1993), członek  Klub Europejski 
w Warszawie (1994-96), członek  Klub Krakow-
ski (1996-97), członek. Udział w przedstawiciel-
skich organach władzy: poseł na Sejm RP, kaden. 
2001-2005, lista wyborcza PO, klub parlamentarny 
PO, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagra-
nicznych, członek Komisji Obrony Narodowej 
i Komisji Europejskiej. Ponadto: przedstawiciel 
RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 

Europy (od 2001). Inne fakty z życiorysu polit.: 
współtwórca ogólnopolskiej organizacji NZS 
w 1980 roku; po wprowadzeniu stanu wojennego 
internowany od 13 grudnia 1981 do marca 1982, 
potem sądzony w pokazowym procesie w Załężu 
przed Sądem Wojskowym w Rzeszowie i uniewin-
niony w październiku 1982, później kilkakrotnie 
zatrzymywany i aresztowany; w podziemiu 
współzałożyciel Komitetu Obrony Praworządności 
(1985), z Janem Marią Rokitą współzałożyciel 
Ruchu „Wolność i Pokój” (1986), wydawca 
i redaktor podziemnych pism w Krakowie m.in. 
„Tumult”, „Wolność i Pokój”; w latach 1998-2000 
doradca ministra i wiceminister w rządzie Jerzego 
Buzka; w wyborach parlamentarnych 23 września 
2001 roku poseł z krakowskiej listy PO, okr. wyb. 
nr 13, pierwsze miejsce na liście, 11.307 głosów, 
drugi wynik na liście, 8. wynik w okręgu. Sympa-
tie polityczne: obóz posierpniowy; zdecydowana 
antypatia do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Od-
znaczenia: Order „Za Zasługi na Rzecz Obronności 
Litwy” (2001), Złoty Medal Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Republiki Słowacji „Za Wsparcie 
Dążenia Słowacji do NATO” (2001).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 56 m kw., spółdzielcze lokatorskie, 
Krowodrza, od 1993. Samochód: renault mega-
ne, rok prod. 2000. Podatek dochodowy: 1998 
– I próg, 2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: literatura z zakresu nauk humanistycznych, 
sport (narty, żagle, pływanie). Urlop: turystyka za-
graniczna (Włochy, Francja). Ulubione dzieła: ma-
larstwo Caravaggia, Gauguina, Cezanne’a, Miro; 
muzyka Beethovena, Schumanna, Debussy’ego, 
Ravela. Maksyma życiowa: Semper in altum.
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie Bogdana 
Klicha, ul. Basztowa 15/10, 31-143 Kraków, tel./
faks 012 430-01-78, 0501 096-103, e-mail bogdan.
klich@sejm.pl          aktual.: 19.I.2002

KLUS Leszek
inżynier elektryk, radny wojewódzki 
Ur. 22 września 1946 w Skawinie, woj. krakow-
skie; żonaty (od 1969); wykszt. wyższe; inżynier 
elektryk; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Ludwik, 
wykszt. podstawowe, listonosz. Matka: Helena (z 
d. Cisło), wykszt. podstawowe, dozorca. Rodzeń-
stwo: Kazimierz (ur. 1935), Andrzej (ur. 1948). 
Żona: Stanisława (z d. Niemiec), wykszt. średnie 
ekonomiczne, rencistka. Dzieci: Paweł (ur. 1970), 
Ewa (ur. 1973). Tradycje rodzinne: rodzice pocho-
dzą z województwa rzeszowskiego, ze względu 
na działalność w Armii Krajowej ojciec w latach 
40., podczas okupacji, musiał zmienić miejsce 
zamieszkania, po wojnie matka przeniosła się 
z bratem Kazimierzem do Skawiny, rodzice wy-
znawali poglądy prawicowe, ideę pracy dla dobra 
wspólnego i zasadę służebnej roli jednostki wobec 
otoczenia. Życiowe autorytety: rodzice, Jan Paweł 
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II. Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia w Ska-
winie, w oprócz okresu 1973-80 zamieszkiwania 
w Ropczycach.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie  Techni-
kum Energetyczne w Krakowie (matura 1965) 
  Politechnika Rzeszowska, elektrotechnika 
przemysłowa (dyplom 1978)  studia podypl.: 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, auto-
matyka elektroniczna (dyplom 1989).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych Elektro-
montaż nr 1 w Krakowie (1965-69), elektromonter 
 Skawińskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych 
w Skawinie (1969-73), elektromonter (1969--71), 
mistrz brygadzista (1971-73)   Zakłady Ma-
gnezytowe w Ropczycach (1973-79), specjalista 
automatyk (1973-75), kierownik oddziału elek-
troautomatyki (1975-79)  Skawińskie Zakłady 
Materiałów Ogniotrwałych SA w Skawinie (1979-
-99), kierownik oddziału pomocniczego (1979-
-91), kierownik działu automatyki (1991-96), 
główny specjalista ds. automatyki (1996-99) 
  Przedsiębiorstwo Techniczne „Ceramtech” 
w Skawinie (1999-2001), wiceprezes zarządu 
(1999), prezes zarządu (1999-2001)  bezrobotny 
(od 2001). Wyjazdy zagraniczne o charakterze 
zawodowym: szkolenie i odbiór prasy hydraulicz-
nych do Trier w Niemczech (1971, 1985, 1991) 
i do Zurychu w Szwajcarii (1974). Ważniejsze 
osiągnięcia: działalność wynalazcza – kilka-
dziesiąt projektów wynalazczych w Skawińskich 
Zakładach Materiałów Ogniotrwałych i Zakładach 
Magnezytowych (1971-91), współtwórca wyna-
lazku – wiertarka słupowa (1993). Nagrody i wy-
różnienia: pieniężne w dziedzinie racjonalizacji 
na szczeblu wojewódzkim i krajowym – Młody 
Mistrz Techniki Województwa Rzeszowskiego 
(1977), wyróżnienie Naczelnej Organizacji Tech-
nicznej na szczeblu krajowym (1978). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Ruch Społeczny AWS (od 
1999), przewodniczący koła gminnego w Skawi-
nie, członek Zarządu Wojewódzkiego w Krakowie. 
Inne organizacje społeczne: Związek Zawodowy 
Pracowników Przemysłu Hutniczego (1969-80), 
członek  Stowarzyszenie Inżynierów i Techni-
ków Przemysłu Hutniczego – SITPH (1970-2001), 
członek  Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
(1979-90), członek  NSZZ „Solidarność” (od 
1980), Komisja Zakładowa w Skawińskich Zakła-
dach Materiałów Ogniotrwałych, przewodniczący 
(1993-97), wiceprzewodniczący (1997-99). Udział 
w przedstawicielskich organach władzy: radny 
Województwa Małopolskiego, kaden. 1998-2002, 
lista wyborcza AWS, klub radnych AWS, członek 
Komisji Budżetu Mienia i Finansów oraz Komi-
sji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Osiągnięcia w działalności publicznej: budowa 
samorządności w gminie Skawina – wydawca 

prawicowego, lokalnego miesięcznika samorządo-
wego „Gazeta Samorządna Skawina”. Inne fakty 
z życiorysu polit.: od 1994 roku współorganizator 
kampanii wyborczych NSZZ „Solidarność”, a na-
stępnie AWS w Skawinie. Antypatie polityczne: do 
partii o poglądach ekstremalnych. Odznaczenia: 
Srebrny Krzyż Zasługi (1983), Złoty Krzyż Zasługi 
(1990), odznaki racjonalizatorskie – Zasłużony 
Racjonalizator Produkcji (1989).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 240 m kw., własny dom jednorodzin-
ny, Skawina, od 1946. Samochód: brak. Podatek 
dochodowy: 2000 – III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: turystyka, w tym zagraniczna, działka. 
Urlop: wyjazdy najchętniej na południe Europy. 
Ulubione dzieła: książki i muzyka klasyczna, kla-
syka literatury. Maksyma życiowa: Przejść przez 
życie, przynajmniej nikomu nie szkodząc.

aktual.: 22.XI.2001

KŁOS Krzysztof Andrzej
lekarz, pracownik samorządowy
Ur. 1 września 1956 w Krakowie; żonaty (od 
1980); wykszt. wyższe; lekarz medycyny; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Kazimierz, wykszt. 
wyższe, inżynier, projektant infrastruktury ko-
munalnej. Matka: Anna (z d. Adamczyk), wykszt. 
średnie, ekonomista. Rodzeństwo: Grzegorz (ur. 
1960), programista komputerowy w Los Angeles 
w Kalifornii, obywatel amerykański, emigrant 
polityczny z lat 80. Żona: Anna (z d. Wacław), 
wykszt. wyższe, nauczyciel historii. Dzieci: Ma-
riusz (ur. 1983), Marta (ur. 1985). Życiowe auto-
rytety: czerpanie z każdego zdroju i budowanie 
na tym samodzielności intelektualnej i zawodo-
wej. Miejsca zamieszkiwania: w latach 1956-84 
w Krakowie, w 1985 roku w Brzesku, od 1986 
roku w Chrzanowie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 92 w Krakowie  XII 
Liceum Ogólnokształcące w Krakowie (matura 
1975)   Akademia Medyczna w Krakowie, 
Wydział Lekarski (dyplom 1984)  specjalizacja 
I stopnia z zakresu otolaryngologii (1989)  stu-
dia podypl.: Uniwersytet Warszawski, samorząd 
terytorialny i rozwój lokalny (dyplom 1994); 
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, zarządzanie 
małymi i średnimi fi rmami (dyplom 1996)  kurs 
dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu 
Państwa (egzamin 1998).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzesku (1984-85), 
lekarz stażysta   Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Chrzanowie, oddelegowany na specjalizację 
z zakresu otolaryngologii do Szpitala Rejonowego 
w Jaworznie (1986-89), lekarz asystent  Mia-
sto Chrzanów (1990-98), zastępca burmistrza 
 Urząd Marszałkowski Województwa Małopol-
skiego w Krakowie (od 1999), dyrektor Depar-
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tamentu Polityki Społecznej. Ponadto: sekretarz 
Rady Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych 
w Krakowie (1999-2001). Wyjazdy zagraniczne 
o charakterze zawodowym: wyjazd studialny do 
Austrii i Szwajcarii – realizacja usług publicznych 
w systemie samorządowym Austrii i Szwajcarii 
(1997), wyjazd do Flandrii w celu zapoznania się 
z belgijskim systemem pomocy społecznej (2000), 
wyjazd do Kopenhagi w celu zapoznania się 
z duńskim systemem ochrony zdrowia (2000), 
wyjazd do Hrabstwa Fionii w celu zapoznania się 
z systemem pomocy osobom niepełnosprawnym 
w Danii (2000, 2001). Ważniejsze osiągnięcia: 
opracowania – „Strategia rozwoju lokalnego 
gminy Chrzanów” (praca dyplomowa na studiach 
podyplomowych, 1994), „Małopolski program 
ochrony zdrowia w latach 2001-2005” (2001). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Porozumienie Centrum 
(1990-92), członek Zarządu Wojewódzkiego 
w Katowicach, przewodniczący koła w Chrza-
nowie  Partia Chrześcijańskich Demokratów 
(1993--99), członek Zarządu Regionalnego 
w Katowicach (1993-97), przewodniczący koła 
w Chrzanowie (1993-97)  Porozumienie Pol-
skich Chrześcijańskich Demokratów (od 1999), 
członek. Inne organizacje społeczne: Niezależne 
Zrzeszenie Studentów (1980-81), członek zarządu 
uczelnianego AM w Krakowie (1980-81), delegat 
na I Krajowy Zjazd NZS w Krakowie (1981), 
redaktor miesięcznika NZS Akademii Medycznej 
w Krakowie „Sygnały” (1981)  NSZZ „Solidar-
ność” (1989-90), członek Komisji Zakładowej 
„S” w ZOZ w Chrzanowie. Udział w przedstawi-
cielskich organach władzy: radny Rady Miejskiej 
w Chrzanowie, kaden. 1990-94, lista wyborcza 
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, klub rad-
nych KO „S”, później klub radnych Centrum, czło-
nek Zarządu Miasta – zastępca burmistrza, delegat 
do Sejmiku Samorządowego Województwa Kato-
wickiego; kaden. 1994-98, lista wyborcza Chrza-
nowska Koalicja Samorządowa, klub radnych 
ChKS, członek Zarządu Miasta – zastępca burmi-
strza. Osiągnięcia w działalności publicznej: jako 
zastępca burmistrza Chrzanowa w latach 1990-98 
demonopolizacja i prywatyzacja handlu i usług 
w Chrzanowie (1990-91), organizacja systemu 
pomocy społecznej w gminie Chrzanów wraz 
z takimi instytucjami, jak Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, Centrum Usług Socjalnych, Dom Opieki 
nad Matką i Dzieckiem, przekształcenie gminnych 
jednostek gospodarki komunalnej, tj. przedsię-
biorstw komunalnych w spółki gminy Chrzanów, 
utworzenie Towarzystwa Budownictwa Społecz-
nego w Chrzanowie (1998), przygotowanie emisji 
obligacji komunalnych gminy Chrzanów, które nie 
zostały wyemitowane, gdyż następcy nie przepro-
wadzili emisji (1998). Inne fakty z życiorysu polit.: 
przynależność do NSZZ „S” w ZOZ w Chrzanowie 
zawieszona w 1990 roku ze względu na objęcie 

stanowiska zastępcy burmistrza. Sympatie politycz-
ne: partie konserwatywno-liberalne i chadeckie, 
politycy M. Płażyński, J.M. Rokita, M. Nawara; 
antypatia do partii lewicowych – SLD, UP, PPS 
i polityków, jak L. Miller, W. Cimoszewicz, M. Bo-
rowski. Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 64 m kw., własnościowe, Chrzanów, 
od 1986. Samochód: ford focus, rok prod. 1999. 
Podatek dochodowy: 2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: literatura społeczno-polityczna i eko-
nomiczna, nauka języka angielskiego, jazda na 
rowerze. Urlop: turystyka krajowa i zagraniczna. 
Ulubione dzieła: Trylogia H. Sienkiewicza, „Ko-
media ludzka” H. Balzaca; malarstwo impresjoni-
stów, kompozytorzy – Chopin, Mozart. Maksyma 
życiowa: Audi multa, loquere pauca (Słuchaj dużo, 
mów mało), Amat victoria curam (Nie ma zwycię-
stwa bez trudu).          aktual.: 21.I.2002

KNAPIK Jan Leopold
inżynier mechanik,
pracownik dozoru technicznego, poseł
Ur. 16 czerwca 1951 w Lipinkach, woj. rze-
szowskie; żonaty (od 1976); wykszt. wyższe; 
inżynier mechanik; wyznanie rzymskokat. Ojciec: 
Stanisław, wykszt. podstawowe, rolnik. Matka: 
Maria (z d. Ludwik), wykszt. podstawowe, rolnik. 
Rodzeństwo: Tadeusz (ur. 1939), Anna (ur. 1947). 
Żona: Halina (z d. Kosińska), wykszt. średnie, 
ekonomistka. Dzieci: Sławomir (ur. 1977), Kamil 
(ur. 1981). Tradycje rodzinne: rolnicze. Życiowe 
autorytety: dr inż. Kazimierz Kotwica – dyrektor 
Fabryki Maszyn „Glinik” w latach 1973-81, doc. 
dr inż. Stanisław Karlic – kierownik Katedry 
Wiertnictwa AGH. Miejsca zamieszkiwania: od 
urodzenia w Lipinkach.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Lipinkach  Technikum 
Mechaniczne w Gorlicach (matura 1970)  Po-
litechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny 
(dyplom 1977).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Fabryka Maszyn „Glinik” w Gorlicach (1970-
-2001), konstruktor (1970-76), mistrz (1976-82), 
zastępca kierownika Wydziału Obróbki Galwa-
nicznej (1982-88), kierownik Wydziału Obróbki 
Galwanicznej (1988-2001)   Zakład Maszyn 
Górniczych „Glinik” w Gorlicach SA (od 2001), 
dyrektor ds. produkcji, Urlop bezpłatny (od 
2001)  Sejm RP (od 2001), poseł zawodowy. 
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: 
wyjazd w celu zapoznania się z technologią wy-
korzystania powłok galwanicznych do Holandii 
(1991, 1993, 1995), Szwajcarii (1992), Niemiec 
(1995, 2001). Ważniejsze osiągnięcia: autor
i współautor kilkunastu projektów racjonaliza-
torskich i patentów, technologia nakładu powłok 
brązowych (1986). 
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 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza (1977-90), członek  Sojusz 
Lewicy Demokratycznej (od 1999), przewodni-
czący Rady Powiatowej w Gorlicach. (od 1999). 
Inne organizacje społeczne: Naczelna Organizacja 
Techniczna (od 1970), członek  Polski Związek 
Łowiecki (1978-2002), łowczy koła „Grabina” 
w Bieczu  Międzyzakładowy Związek Zawo-
dowy Pracowników Inżynierów Technicznych 
i Ekonomicznych przy Fabryce Maszyn „Glinik” 
SA w Gorlicach (od 1991), prezes zarządu (od 
1999). Udział w przedstawicielskich organach 
władzy: radny Rady Powiatowej w Gorlicach 
(1998-2001), kaden. 1998-2002, lista wyborcza 
SLD, klub radnych SLD, członek Komisji Rol-
nictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Roz-
woju  poseł na Sejm RP, kaden. 2001-2005, lista 
wyborcza SLD-Unia Pracy, klub parlamentarny 
SLD, członek Komisji Gospodarki. Inne fakty 
z życiorysu polit.: w wyborach parlamentarnych 
23 września 2001 roku poseł z nowosądeckiej 
listy SLD-UP, okr. wyb. nr 14, drugie miejsce 
na liście, 5.895 głosów, drugi wynik na liście, 7. 
wynik w okręgu. Sympatie polityczne: poglądy 
lewicowe, Leszek Miller, Marek Borowski. Odzna-
czenia: Złota Odznaka Racjonalizatora Produkcji, 
Brązowy Krzyż Zasługi (1998).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 120 m kw., własny dom jednoro-
dzinny, Lipinki, od 1951. Samochód: daewoo 
nexia, rok prod. 1997. Podatek dochodowy: 2000 
– I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: łowiectwo, przyroda. Urlop: wyjazdy 
z rodziną. Ulubione dzieła: twórczość Henryka 
Sienkiewicza. Maksyma życiowa: Bądźmy życz-
liwi dla siebie.                   aktual.: 29.I.2002

KOGUT Stanisław 
kolejarz, radny wojewódzki
Ur. 29 października 1953 w Białej Niżnej, woj. 
krakowskie; żonaty (od 1978); wykszt. średnie; 
mechanik; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Wło-
dzimierz, wykszt. zawodowe, kierowca. Matka: 
Janina (z d. Mol), wykszt. podstawowe, przy 
mężu. Rodzeństwo: Marian (ur. 1956), Wiesław 
(ur. 1958), Mirosław (ur. 1961). Żona: Bogumiła 
(z d. Igielska), wykszt. średnie, mechanik. Dzieci: 
Ewa (ur. 1978), Grzegorz (ur. 1982), Maciej (ur. 
1987). Tradycje rodzinne: dziadek Władysław 
Mól zginął w 1943 roku jako partyzant Batalio-
nów Chłopskich; dziadek żony Michał Igielski 
rozstrzelany w 1942 roku w Oświęcimiu pod
X pawilonem za działalność w Związku Walki 
Zbrojnej. Życiowe autorytety: matka, Jan Paweł 
II, Maria Babisz (dyrektor szkoły podstawowej 
w Białej Niżnej), Wojciech Ślusarczyk. Miejsca 
zamieszkiwania: w latach 1953-78 w Białej Niżnej, 
a następnie w Stróżach, powiat nowosądecki, woj. 

małopolskie.
 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Białej Niżnej  Średnie 
Studium Zawodowe w Grybowie (matura 1980).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Polskie Koleje Państwowe, Wagonownia w No-
wym Sączu (od 1972), naczelnik (1972-92), 
etatowy przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
(od 1992). Wyjazdy zagraniczne o charakterze 
zawodowym: brak. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Ruch Społeczny AWS (od 
1999), członek. Inne organizacje społeczne: NSZZ 
„Solidarność” (od 1980), przewodniczący krajowej 
sekcji kolejarzy (od 1998)  Fundacja Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach (od 1998), 
prezes zarządu. Udział w przedstawicielskich 
organach władzy: radny Rady Gminy Grybów, 
kaden. 1990-94, lista wyborcza Komitetu Obywa-
telskiego, klub radnych Komitetu Obywatelskiego; 
kaden. 1994-98, lista wyborcza Komitetu Obywa-
telskiego, klub radnych Komitetu Obywatelskiego, 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej   radny 
Województwa Małopolskiego, kaden. 1998-2002, 
lista wyborcza AWS, klub radnych AWS, członek 
Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Turystyki 
oraz Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej. 
Osiągnięcia w działalności publicznej: inicjator 
i koordynator budowy ośrodka szkoleniowo-re-
habilitacyjnego w Stróżach (2001-2002). Sympatie 
polityczne: AWS, Jan Paweł II, Radio Maryja. 
Odznaczenia: Medal „Za Ofi arność i Odwagę” 
(1969), Srebrny Krzyż Zasługi (2000).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 120 m kw., własny dom jednorodzin-
ny, Stróże, gmina Grybów, powiat nowosądecki, 
od 1978. Samochód: brak. Podatek dochodowy: 
2000 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: sport, film historyczny. Urlop: rower 
górski, turystyka, mecze piłkarskie. Ulubione 
dzieła: „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza, „Potop” 
H. Sienkiewicza, biografi e Jana Pawła II, książki 
ojca Pio. Maksyma życiowa: Budowa tolerancji 
światopoglądowej. Pomoc ludziom sprawnym 
inaczej.

aktual.: 25.II.2002

KOŁAT Zbigniew Wojciech
zootechnik, nauczyciel, burmistrz 
Ur. 21 maja 1959 w Krobi, woj. poznańskie; żo-
naty (od 1985); wykszt. wyższe; magister inżynier 
zootechnik; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Stani-
sław, wykszt. wyższe, doktor nauk rolniczych, 
emeryt. Matka: Bożena (z d. Biegańska), wykszt. 
wyższe, specjalistka hodowli bydła, emerytka. 
Rodzeństwo: Bogusława (ur. 1954), Wiesława (ur. 
1955). Żona: Krystyna (z d. Szczudło), wykszt. 
wyższe, nauczyciel. Dzieci: Maciej (ur. 1985), 
Marek (ur. 1987). Życiowe autorytety: rodzice, 
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Jan Paweł II. Miejsca zamieszkiwania: w latach 
1959-67 w Ciołkowie koło Krobi, woj. poznańskie, 
1967-68 w Szreniawie koło Poznania, 1968-84 
w Rymanowie koło Krosna, od 1984 roku w Jor-
danowie, powiat suski.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Ciołkowie, Szreniawie 
i Rymanowie  Liceum Ogólnokształcące w Ry-
manowie (matura 1978)  Akademia Rolnicza 
w Krakowie, zootechnika (dyplom 1985)  studia 
podypl.: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, produkcja zwierzęca (dyplom 1994).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Szkoła podstawowa w Naprawie, woj. nowosą-
deckie (1985-87), nauczyciel biologii  Nowosą-
decki Ośrodek Postępu Rolniczego w Nawojowej 
(1987-88), doradca rolniczy   Technikum 
Rolnicze i Liceum Ekonomiczne w Jordanowie 
(1988-94), nauczyciel produkcji zwierzęcej oraz 
biologii  Miasto Jordanów (od 1994), burmistrz. 
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: 
doskonalenie zawodowe – hodowla zwierząt (staż) 
w mieście Hyvinkää w Finlandii (1989-91). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Stronnictwo Konserwa-
tywno-Ludowe (od 1998), prezes koła gminnego 
w Jordanowie. Inne organizacje społeczne: 
Akademicki Klub Jeździecki w Krakowie (1981-
85), wiceprezes (1984-85)   Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Jordanowskiej (od 1994), 
członek zarządu (od 1994)  Ochotnicza Straż 
Pożarna w Jordanowie (od 1995), członek. 
Udział w przedstawicielskich organach władzy: 
radny Rady Miasta Jordanowa, kaden. 1990-
94, wybrany w 1992 roku po podziale gminy 
na 3 jednostki, klub radnych – brak w radzie, 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej; kaden. 
1994-98, klub radnych – brak w radzie, przewod-
niczący Zarządu Miasta – burmistrz; kaden. 1998-
-2002, lista wyborcza Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Jordanowskiej, klub radnych – brak w ra-
dzie, przewodniczący Zarządu Miasta – burmistrz. 
Osiągnięcia w działalności publicznej: w trakcie 
pełnienia funkcji burmistrza Jordanowa – rozbudo-
wa szkoły podstawowej (1994-95), budowa drugiej 
szkoły podstawowej (1994-98), budowa Miejskiej 
Przychodni Rejonowej (1996-98), budowa 3 km 
sieci wodociągowej (1994-98) i 10 km odcinka 
kanalizacji sanitarnej (1994-2001), budowa hali 
sportowej przy gimnazjum (od 1999 – stan su-
rowy zamknięty), ponadto wymiana nawierzchni 
ulic i chodników. Sympatie polityczne: Platforma 
Obywatelska, SKL. Odznaczenia: Złoty Medal „Za 
Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” (1998), „Zasłużo-
ny dla Ziemi Jordanowskiej” (2001).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 120 m kw., własny dom jednorodzin-
ny, Jordanów, od 1984. Samochód: opel, rok prod. 
1994. Podatek dochodowy: 2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: literatura historyczna, brydż. Urlop: 
w lecie nad morzem (najchętniej w Pogorzelicy 
koło Kołobrzegu), w zimie na nartach (najchętniej 
w Białce Tatrzańskiej). Ulubione dzieła: Trylo-
gia Henryka Sienkiewcza; fi lm „Jak rozpętałem 
II wojnę światową”. Maksyma życiowa: Żyj i po-
zwól żyć innym.               aktual.: 21.XI.2001

KOSINIAK-KAMYSZ Andrzej 
lekarz, dyrektor szpitala
Ur. 3 lutego 1947 w Siedliszowicach, woj. kra-
kowskie; żonaty (od 1974); wykszt. wyższe; 
doktor nauk medycznych; wyznanie rzymskokat. 
Ojciec: Władsław, wykszt. podstawowe, rolnik. 
Matka: Maria (z d. Danecka), wykszt. podstawo-
we, rolnik. Rodzeństwo: Kazimierz (ur. 1943), 
Zenon (ur. 1958), Apolonia (ur. 1951). Żona: 
Alicja (z d. Ryznar), wykszt. wyższe, stomatolog. 
Dzieci: Katarzyna (ur. 1975), Władysław (ur. 
1981). Tradycje rodzinne: brat babki po mieczu 
Benedykt Łącki – syn chłopski w 1918 roku, 
prezydent Republiki Tarnobrzeskiej, sędzia Sadu 
Najwyższego do 1939 roku, cioteczna siostra ojca 
Stefania Łącka – działaczka katolicka, podczas 
wojny założycielka ruchu oporu w Brzezince, 
koło Oświęcimia; przodkowie matki – Daneccy 
uczestniczyli w powstaniu listopadowym. Życiowe 
autorytety: Witold Konopacki – profesor licealny 
i wychowawca w internacie, Henryk Gaertner 
i Jan Sekuła – profesorowie Akademii Medycznej 
w Krakowie, bp Bronisław Dąbrowski, Tadeusz 
Mazowiecki, Roman Malinowski. Miejsca za-
mieszkiwania: w latach 1947-61 w Bieniaszowi-
cach, woj. krakowskie, następnie w latach 1961-
-65 w Olkuszu, od 1965 roku w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Siedliszowicach  Liceum 
Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 
w Olkuszu (matura 1965)  Akademia Medyczna 
w Krakowie, Wydział Lekarski (dyplom 1971) 
 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomo-
wego w Warszawie, specjalizacja I i II stopnia 
w zakresie chorób wewnętrznych (1979)  Śląska 
Akademia Medyczna, Klinika Gastroenterologii, 
szkolenie z zakresu gastroenterologii (1983).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Szpital im. E. Biernackiego w Krakowie (1971-
-81), zastępca ordynatora oddziału chorób we-
wnętrznych (1979-81)  Szpital Specjalistyczny 
im. J. Dietla w Krakowie (od 1981), zastępca 
ordynatora oddziału (1981-91), dyrektor szpitala 
i ordynator oddziału wewnętrznego (od 1991) 
  Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej 
w Warszawie (1989-91), wiceminister – główny 
inspektor sanitarny kraju (I.-IX.1989), minister 
zdrowia (IX.1989-1991). Ponadto: przewod-
niczący Rady Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego (od 1994). Wyjazdy zagraniczne 
o charakterze zawodowym: wyjazdy szkole-
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niowe – praktyka studencka w Oslo (1969), 
staż podyplomowy w Wiedniu (1972); rządo-
we – do Włoch (1989), ZSRR (1989), RFN 
i NRD (1989, 1990), do Watykanu (1989, 1990), 
Turcji (1990), USA (1990), w latach 1989-
-90 sześć wyjazdów organizowanych przez Świa-
tową Organizację Zdrowia (WHO) do Genewy 
i Kopenhagi; po 1991 roku służbowe wyjazdy 
na kongresy i spotkania o tematyce zdrowotnej
i ubezpieczeniowej – do Francji, Portugalii, Włoch, 
Japonii, Chin, Indonezji, USA, Australii, na Litwę, 
Łotwę, do Estonii, Szwecji, Maroka, na Węgry. 
Ważniejsze osiągnięcia: „Zastosowanie prosta-
cykliny w leczeniu czynnej choroby wrzodowej” 
(doktorat 1986); publikacje dotyczące leczenia 
choroby wrzodowej publikowane w czasopismach 
medycznych polskich i zagranicznych, artykuły
w biuletynach na temat organizacji ochrony zdro-
wia, zwłaszcza systemów ubezpieczeniowych, 
w tym w Biuletynie Senatu RP; współautor książki 
„Orzecznictwo lekarskie w ubezpieczeniu rolni-
czym” (2000); w latach 1989-91 jako wiceminister 
i minister zdrowia i opieki społecznej, zorganizo-
wanie opieki nad chorymi na AIDS, przeprowa-
dzenie w Polsce akcji zmierzającej do społecznej 
akceptacji nosicieli wirusa HIV, zreorganizowanie 
opieki społecznej i oddzielenie jej od resortu zdro-
wia, przeprowadzenie powszechnej prywatyzacji 
aptek, przygotowanie Narodowego Programu 
Zdrowia, udział w pracach Komisji Wspólnej 
Episkopatu i Rządu, której zadaniem było ure-
gulowanie stosunków państwo-Kościół w nowej 
rzeczywistości politycznej; współorganizator Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (od 1991), 
twórca systemu rehabilitacji w gminach rolniczych 
(1992--97), założyciel Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Wsi (1997). Nagrody i wyróżnienia: 
Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
(1987), tytuł Człowiek Roku przyznany przez 
„Gazetę Krakowską” (1999), Nagroda Marszałka 
Województwa Małopolskiego (2000). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Zjednoczone Stronnictwo 
Ludowe (1968-90), przewodniczący Komisji Zdro-
wia Zarządu Wojewódzkiego w Krakowie (1980-
-89)  Polskie Stronnictwo Ludowe (od 1990), 
członek Rady Naczelnej. Inne organizacje spo-
łeczne: Zakon Rycerzy św. Łazarza (od 1993), 
członek  Polskie Towarzystwo Medycyny Wsi 
(od 1996), prezes Zarządu Głównego  Światowe 
Towarzystwo Medycyny Wsi (od 1992), członek 
Biura Prezydialnego (od 1992)  Polskie Towa-
rzystwo Gastroenterologii (od 1986), członek 
 Towarzystwo Internistów Polskich (od 1979), 
członek  Polskie Towarzystwo Lekarskie (od 
1971), członek. Udział w przedstawicielskich 
organach władzy: radny Rady Narodowej Mia-
sta Krakowa, kaden. 1980-84, lista wyborcza 
Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, 
klub radnych Zjednoczonego Stronnictwa Lu-

dowego, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia; 
kaden. 1984-88, lista wyborcza PRON, klub 
radnych Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, 
wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia. Inne 
fakty z życiorysu polit.: minister zdrowia i opieki 
społecznej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, 
pierwszy z Krakowa w powojennej historii Polski, 
pierwszy po zmianie ustrojowej w 1989 roku. 
Sympatie polityczne: Polskie Stronnictwo Ludowe 
– związany z ruchem ludowym od czasu studiów
z racji pochodzenia, jak i programu; antypatia 
wyłącznie do ugrupowań zdecydowanie skrajnych 
(faszystowskich i nacjonalistycznych). Odznacze-
nia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
(1989), Krzyż Ofi cerski Orderu Odrodzenia Polski 
(2001).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 120 m kw., własny dom jednorodzin-
ny, Kraków, od 1965. Samochód: ford, rok prod. 
1998. Podatek dochodowy: 2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: historia ziemi rodzinnej – Powiśla Du-
najecko-Dąbrowskiego; rower. Urlop: nieznane 
zakątki Polski tylko z najbliższą rodziną. Ulubione 
dzieła: „Chłopi” Władysława Reymonta, twór-
czość Tadeusza Nowaka i Juliana Kawalca; walce 
Straussa. Maksyma życiowa: Chowając w sobie 
zawiść lub zazdrość – już przegrałeś.

aktual.: 18.XII.2001

KOŚLA Romuald Henryk
doktor teologii, 
franciszkanin, prowincjał zakonu
Ur. 25 marca 1959 w Radomiu; wykszt. wyższe; 
doktor teologii dogmatycznej; kapłan Zakonu Braci 
Mniejszych (OFM – franciszkanin); prowincjał Pro-
wincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii 
Panny oo. Bernardynów w Krakowie. Ojciec: Wa-
lenty, wykszt. podstawowe, robotnik budowlany. 
Matka: Anna (z d. Kostrzewska), wykszt. podsta-
wowe, krawcowa. Rodzeństwo: Elżbieta (ur. 1955). 
Tradycje rodzinne: rodzina robotnicza. Życiowe 
autorytety: św. Franciszek z Asyżu, św. Romuald 
z Ravenny, Romuald Traugutt. Miejsca zamiesz-
kiwania: w Radomiu w latach 1959-81, następnie 
1981-82 w Leżajsku, 1982-84 w Krakowie, 1984-
88 w Kalwarii Zebrzydowskiej, w latach 1988-94 
w Rzymie, 1994-99 w Kalwarii Zebrzydowskiej, 
a od 1999 roku znowu w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Radomiu  Technikum 
Elektroniczne w Radomiu (matura 1981)  Wyż-
sze Seminarium Duchowne Ojców Franciszkanów 
w Kalwarii Zebrzydowskiej (1982-88)  Pontifi -
cio Ateneo „Antonianum” w Rzymie (licencjat 
1991)  studia doktoranckie: Pontifi cio Ateneo 
„Antonianum” w Rzymie, teologia dogmatyczna 
(doktorat 1994).

 ŚWIÊCENIA I GODNOŚCI KOŚCIELNE

Śluby zakonne w Leżajsku (9.IX.1982), imię 
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zakonne Romuald  Śluby wieczyste w Kalwarii 
Zebrzydowskiej (4.X.1986)  Diakonat w Kal-
warii Zebrzydowskiej (4.VI.1987)  Prezbiterat 
w Kalwarii Zebrzydowskiej z rąk ks. bp Giovan-
niego Martinellego, administratora apostolskiego 
w Trypolisie – Libia (11.VI.1988). 

 PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA

Wyższe Seminarium Duchowne oo. Bernardynów 
w Kalwarii Zebrzydowskiej (od 1994), wicemagister 
kleryków (1994-96), rektor (1996-99)  Federacja 
ss. Bernardynek (1996-99), praca dydaktyczna 
 Instytut Studiów Franciszkańskich w Krakowie 
(od 1998), wykładowca  Seminarium Duchow-
ne oo. Franciszkanów w Krakowie (1998-99), 
wykładowca  Papieska Akademia Teologiczna
w Krakowie (od 1999), wykładowca  Prowincja 
Niepokalanego Poczęcia NMP oo. Bernardynów
w Kalwarii Zebrzydowskiej (od 1999), prowincjał. 
Wyjazdy zagraniczne o charakterze duszpaster-
skim: do Humprechtshausen w diecezji Würzburg
w Niemczech (w sierpniu w latach 1991-99). 
Ważniejsze dzieła: „Voluntas est principium 
producendi amorem infi nitum. La productio e la 
complacentia nell’autocomunicazione divina 
secondo il B. Giovanni Duns Scoto” (doktorat 
w Rzymie, 1994); „Tajemnica wcielenia we 
współczesnej refl eksji chrystologicznej” (Kalwaria 
Zebrzydowska, 2001). 

 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Przynależność do organizacji społecznych: brak. 
Odznaczenia świeckie i kościelne: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: cela w klasztorze Bernardynów 
w Krakowie. Samochód: służbowy na stanie kurii 
prowincjalnej – opel astra, rok prod. 1997. Podatek 
dochodowy: 2000 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: praca w ogrodzie. Urlop: do 1999 roku 
spędzany w Niemczech. Ulubione dzieła: teo-
logiczne i powieści H. Sienkiewicza. Maksyma 
życiowa: Tacente lingua predicante vita (św. Ro-
muald z Rawenny).
Adres do korespondencji: 30-960 Kraków 1, skr. 
poczt. 765, ul. Bernardyńska 2. 

aktual.: 18.XII.2001

KOTLINOWSKI Marek
prawnik, adwokat, poseł
Ur. 13 maja 1956 w Gorlicach; żonaty (od 1980); 
wykszt. wyższe; magister administracji, magister 
prawa; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Władysław, 
wykszt. średnie, technik budowlany. Matka: 
Danuta (z d. Twardy), wykszt. niepełne wyższe, 
nauczycielka. Rodzeństwo: Maria (nauczycielka), 
Tomasz (prywatny przedsiębiorca). Żona: Teresa 
(z d. Turowska), wykszt. wyższe, doktor nauk 
medycznych, lekarz alergolog. Dzieci: Karol, 
Jerzy. Życiowe autorytety: o. prof. Albert Maria 
Krąpiec. Miejsca zamieszkiwania: w latach 1956-
75 w Gorlicach, potem w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa nr 4 w Gorlicach  Liceum 
Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorli-
cach (matura 1975)  Uniwersytet Jagielloński, 
prawo i administracja (dyplom 1980), prawo 
(dyplom 1983)  aplikacja radcowska – wpis 
na listę radców prawnych (1986)  wpis na listę 
adwokatów (1997).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych 
Krakowa, specjalista ds. umów  Krakowskie 
Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych, 
radca prawny   Kopalnia Soli „Wieliczka”, 
radca prawny  Indywidualna Kancelaria Rad-
cowska w Krakowie  Indywidualna Kancelaria 
Adwokacka w Krakowie  Sejm RP (od 2001), 
poseł. Ponadto: członek Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Krakowie (od 1986), członek Okrę-
gowej Rady Adwokackiej w Krakowie (od 1997), 
przewodniczący Rady ds. Rodziny przy Wojewo-
dzie Krakowskim (1997-99), członek Rady ds. 
Rodziny przy Wojewodzie Małopolskim (1999-
-2001). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: brak odp. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Stronnictwo Narodowe 
(1991-2000), prezes okręgu małopolskiego (poł. 
lat 90.-2000)  Liga Polskich Rodzin (od 2001), 
współzałożyciel, prezes zarządu. Inne organizacje 
społeczne: brak. Udział w przedstawicielskich 
organach władzy: poseł na Sejm RP, IV kaden. 
2001-2005, lista wyborcza Ligi Polskich Rodzin, 
klub parlamentarny LPR, przewodniczący klu-
bu, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, 
członek Komisji Odpowiedzialności Konstytu-
cyjnej. Inne fakty z życiorysu polit.: w wyborach 
parlamentarnych 23 września 2001 roku poseł 
z krakowskiej listy LPR, okr. wyb. nr 13, pierwsze 
miejsce na liście, 22.571 głosów, pierwszy wynik 
na liście, 4. wynik w okręgu. Osiągnięcia w dzia-
łalności publicznej: współtwórca stronnictwa Liga 
Polskich Rodzin. Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

dobry.
 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: turystyka piesza, literatura. Urlop: wy-
poczynek z rodziną. Ulubione dzieła: twórczość 
o. prof. Alberta Marii Krąpca. Maksyma życiowa: 
brak odp.
Adres do korespondencji: Biuro LPR, ul. Dietla 
71/7, 31-050 Kraków, tel. 012 429-51-60.

aktual.: 6.II.2002

KOZIK Barbara Bernadeta
bibliotekarz, nauczyciel,
dyrektor biblioteki wojewódzkiej
Ur. 4 grudnia 1966 w Nowym Sączu; wolna; 
wykszt. wyższe; magister bibliotekoznawstwa 
i informacji naukowej; wyznanie rzymskokat. 
Ojciec: Antoni, wykszt. średnie zawodowe, za-
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wód – brak odp. Matka: Teresa (z d. Jurczak), 
wykszt. – studium nauczycielskie, nauczycielka. 
Rodzeństwo: Władysław (ur. 1973), Agnieszka (ur. 
1974). Dzieci: brak. Życiowe autorytety: osoby 
mądre i skromne oraz ci, którzy pokonują choroby 
oraz tragedie życiowe. Miejsca zamieszkiwania: 
od 1974 roku w Chełmcu, powiat nowosądecki.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Chełmcu 
  Liceum Ekonomiczne im. Oskara Langego 
w Nowym Sączu (matura 1985)  Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie, bibliotekoznawstwo i informacja 
naukowa (dyplom 1992)  studia podypl.: Uni-
wersytet Jagielloński, fi lologia polska (dyplom 
1993); WSP w Krakowie, organizacja i zarządza-
nie oświatą (dyplom 1997)  Odział Doskonalenia 
Nauczycieli w Nowym Sączu, studium pedago-
giczne (1986)  I stopień specjalizacji zawodowej 
(1996), II stopień specjalizacji zawodowej (1998).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Szkoła podstawowa w Krasnem Potockiem, woj. 
nowosądeckie (1985-88), nauczycielka polskiego 
 Szkoła podstawowa w Biczycach, woj. no-
wosądeckie (1988-91), nauczycielka polskie-
go   Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
w Nowym Sączu (od 1991), nauczyciel biblio-
tekarz (1991-98), dyrektor (od 1998). Wyjazdy 
zagraniczne o charakterze zawodowym: brak. 
Ważniejsze osiągnięcia: publikacje zwarte – 
„Między adwentem a karnawałem: materiały 
pomocnicze dla nauczycieli i wychowawców” 
(„Zeszyty Regionalne” nr 1, 1996), „Organizacja
i zarządzanie oświatą: poradnik bibliografi czny dla 
dyrektora szkoły” (wraz z D. Lenar, E. Grudzień, 
1996); opracowania badawcze – „Doskonalenie 
zawodowe nauczycieli bibliotekarzy (badania an-
kietowe, 1998); współredakcja bieżącej bibliografi i 
oświaty w latach 1994-99 (Centrum Edukacji Na-
uczycieli – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
w Gdańsku); artykuły – „Od św. Mikołaja do kar-
nawału: zestawienie bibliografi czne materiałów re-
pertuarowych” („Poradnik Bibliotekarza”, 1996), 
„Aforyzmy i przysłowia o szkole i nauczycielach” 
(„Nowosądecki Kwartalnik Oświatowy”, 1997), 
„200 lat hymnu narodowego Polski: wybór mate-
riałów dla nauczycieli” („Poradnik Bibliotekarza”, 
1997), „Mazurek Dąbrowskiego i jego twórca: ze-
stawienie bibliografi czne” („Biblioteka w Szkole”, 
1997), „Zmiany w polskim szkolnictwie w latach 
90.” („Nowosądecki Kwartalnik Oświatowy”, 
1997), „Obce obyczaje – walentynki: informacje 
i propozycje” („Poradnik Bibliotekarza”, 1998). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak. Inne organizacje 
społeczne: Nowosądeckie Stowarzyszenie Na-
uczycieli Nowatorów (od 2001), członek. Udział 
w przedstawicielskich organach władzy: brak. 
Sympatie polityczne: prof. Jadwiga Staniszkis, 
Marek Kotański. Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: własny dom jednorodzinny, Chełmiec, 
od 2000. Samochód: brak. Podatek dochodowy: 
2000 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: czytanie współczesnej literatury polskiej 
i obcej oraz poezji; kino; słuchanie muzyki fi l-
mowej; spacery; miłośniczka radiowej „Trójki”. 
Urlop: podróże krajoznawcze. Ulubione dzieła: 
malarstwo impresjonistów; muzyka Leonarda 
Cohena; filmy – „Ojciec chrzestny”, „Łowca 
jeleni”; książka „Księga z San Michele” Axela 
Munthe’a. Maksyma życiowa: Wszystko przemija.                              
aktual.: 10.IX.2001

KOZIOŁ Artur 
menedżer, radny wojewódzki
Ur. 29 lipca 1968 w Krakowie; kawaler; wykszt. 
średnie; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Stanisław, 
wykszt. podstawowe, pracownik fi zyczny. Matka: 
Krystyna (z d. Janus), wykszt. podstawowe, pra-
cownik fi zyczny. Rodzeństwo: brak. Dzieci: brak. 
Tradycje rodzinne: matka pochodzi ze wsi Lednica 
Górna w powiecie wielickim, ojciec z Podstolic 
(również w powiecie wielickim), z tych wsi po-
chodzą też dziadkowie; rodzina bardzo religijna. 
Życiowe autorytety: Ojciec Święty Jan Paweł II, 
przyjaciel o. Ludwik Kurowski OFM. Miejsca za-
mieszkiwania: w latach 1968-78 w Lednicy Górnej, 
powiat wielicki, następnie w Wieliczce.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika 
w Wieliczce  Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
WSK Kraków (1983-86)  Liceum Ogólnokształ-
cące im. św. Antoniego Padewskiego w Wieliczce 
(matura 1991)   Polsko-Austriackie Studium 
Zarządzania w Łodzi (dyplom austriackiej izby 
gospodarczej, 1995-96)  kurs dla członków rad 
nadzorczych spółek Skarbu Państwa (egzamin 
1999)  szkolenie: rozwój służby zdrowia (certy-
fi kat Ministerstwa Zdrowia 2001).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Zespół Szkół Zawodowych w Krakowie (1992-
-93), referent ds. gospodarczych  Klub Sportowy 
„Górnik” w Wieliczce (1993-96), kierownik ds. 
gospodarczych (1993-94), dyrektor, wiceprezes 
zarządu (1994-96)   „Lesk” SC w Bochni-
-Łapczycy (1995-97), dyrektor ds. organizacyj-
nych  Biuro Poselskie Akcji Wyborczej „Soli-
darność” w Krakowie (1998-2001), asystent posła 
Zbigniewa Zarębskiego. Ponadto: członek Rady 
Małopolskiej Kasy Chorych (1999-2001), członek 
Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich w Kra-
kowie (2000-2001). Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: staż w Wiedniu w zakresie 
controlingu, marketingu i zarządzania (1996). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Porozumienie Centrum 
(1996-98), wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego 
w Krakowie  Ruch Społeczny AWS (od 1998), 
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członek zespołu koordynacyjnego Rady Regional-
nej AWS w Krakowie (1997-98). Inne organizacje 
społeczne: Ruch Światło-Życie (1981-90), anima-
tor (od 1987)  Stowarzyszenie Brata Alojzego 
Kosiby (od 1997), współzałożyciel, prezes (od 
1998). Udział w przedstawicielskich organach 
władzy: radny Rady Miejskiej w Wieliczce, kaden. 
1994-98, lista wyborcza Zespołu Org. „Re”, klub 
radnych „Samorządna Wieliczka”, przewodniczą-
cy Komisji Kultury, Turystyki i Sportu  radny 
Województwa Małopolskiego, kaden. 1998--2002, 
lista wyborcza Akcji Wyborczej „Solidarność”, 
klub radnych AWS, członek Komisji Finansów, 
Budżetu i Mienia, członek Komisji Bezpieczeń-
stwa. Ponadto: rzecznik Społecznego Komitetu 
ds. utworzenia powiatu w Wieliczce (1997-98). 
Osiągnięcia w działalności publicznej: uczest-
nictwo w negocjacjach w sprawie powstania 
powiatu wielickiego (1998); działalność charyta-
tywna w Stowarzyszeniu Brata Alojzego Kosiby. 
Odznaczenia: Srebrna Odznaka Krakowskiego 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej (1996).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 36 m kw., spółdzielcze lokatorskie, 
Wieliczka, od 1978. Samochód: honda civic, rok 
prod. 1994. Podatek dochodowy: 2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: piłka nożna (przez 16 lat zawodnik Klubu 
Sportowego „Górnik” w Wieliczce), taniec, długie 
spacery. Urlop: wyjazdy w góry. Ulubione dzieła: 
pisma św. Franciszka z Asyżu. Maksyma życiowa: 
Wpatrywać się w mądrość ludzi i uczyć się.
Adres do korespondencji: tel. 0601 40-80-70.

aktual.: 29.VI.2001

KRASICKA-DOMKA Zofi a Gerarda
lekarz, emerytka, posłanka
(z domu: brak odp.). Ur. – brak odp.; stan cywilny 
– brak odp.; wykszt. wyższe; lekarz, specjalista 
pediatra II stopnia; wyznanie rzymskokat. Rodzi-
na: brak odp. Miejsca zamieszkiwania: brak odp.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa i średnia – brak odp.  Akade-
mia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Lekarski 
(dyplom – brak odp.)  specjalizacja: II stopnia.

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Inspektor pediatrii, kierownik Poradni Dziecięcej 
ordynator Oddziału Dziecięcego. Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: brak odp. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Ruch Odbudowy Polski 
(1996-97), przewodnicząca ogniwa w Rabce 
 Ruch Społeczny AWS (1997-2001)  Komitet 
Wyborczy Liga Polskich Rodzin w Rabce (od 
2001). Inne organizacje społeczne: Stowarzysze-
nie Komitet Patriotyczny Orła Białego, członek 
Komisji Rewizyjnej  Polski Klub Ekologiczny 
 Stowarzyszenie Trzeźwości „Dom”, zastępca 
przewodniczącego   Stowarzyszenie Lekarzy 
Katolickich  Polska Federacja Obronności Życia 

„Human pro Life”  Związek Podhalan. Udział 
w przedstawicielskich organach władzy: posłanka 
na Sejm RP, kaden. 1997-2001, lista wyborcza 
AWS, klub poselski AWS; kaden. 2001-2005, lista 
wyborcza Ligi Polskich Rodzin w Rabce, klub 
parlamentarny LPR, członek Komisji Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 
Inne fakty z życiorsyu polit.: w wyborach parla-
mentarnych 23 września 2001 roku posłanka z no-
wosądeckiej listy LPR, okr. wyb. nr 14, pierwsze 
miejsce na liście, 15.755 głosów, pierwszy wynik 
na liście, 2. wynik w okręgu. Odznaczenia: Wzo-
rowy Pracownik Służby Zdrowia.

 STATUS MATERIALNY

– brak odp.
 ROZRYWKI I UPODOBANIA

– brak odp.
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie, ul. 
1 Maja 19b, 34-700 Rabka      aktual.: 10.XII.2001

KRÓL Kazimierz 
pedagog, nauczyciel, 
przewodniczący rady gminy 
Ur. 28 czerwca 1959 w Radgoszczy, woj. mało-
polskie; żonaty (od 1982); wykszt. wyższe; ma-
gister pedagogiki; wyznanie rzymskokat. Ojciec: 
Czesław, wykszt. zawodowe, kierowca. Matka: 
Maria (z d. Błocho), wykszt. zawodowe, rolnik. 
Rodzeństwo: brak. Żona: Janina (z d. Pietras), 
wykszt. średnie, krawcowa. Dzieci: Katarzyna 
(ur. 1983), Magdalena (ur. 1984), Wojciech (ur. 
1994). Życiowe autorytety: Jan Paweł II. Miejsca 
zamieszkiwania: od urodzenia w Radgoszczy.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 1 im. E. Orzeszkowej 
w Radgoszczy   Zespół Szkół Zawodowych 
im. XXV-lecia PRL w Szczucinie (matura 1980) 
 Studium Nauczycielskie w Tarnowie  Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, pedagogika 
(dyplom 1997).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Szkoła podstawowa w Jamach (1980-82), na-
uczyciel  Komenda Hufca Związku Harcerstwa 
Polskiego w Wadowicach Górnych (1980-82), 
komendant  Zbiorcza Szkoła Gminna w Rad-
goszczy (od 1982), kierownik świetlicy szkolnej. 
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: 
wychowawca (1996) i kierownik turnusu (1997, 
1998) kolonii polskiej macierzy szkolnej w Belgii. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak. Inne organizacje 
społeczne: Związek Nauczycielstwa Polskiego 
(od 1980), prezes zarządu oddziału w Radgoszczy 
(od 1984). Udział w przedstawicielskich organach 
władzy: radny Rady Gminy Radgoszcz, kaden. 
1998-2002, lista wyborcza „Nasza Gmina”, prze-
wodniczący Rady Gminy. Odznaczenia: Złota 
Odznaka ZNP (1995).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: własny dom jednorodzinny, Rad-
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goszcz, powiat dąbrowski, od 1959. Samochód: 
daewoo matiz, rok prod. 2000. Podatek dochodo-
wy: 1999 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: historia, elektronika, przyroda. Urlop: 
praca w ogrodzie, krótkie dwu-, trzydniowe wy-
jazdy w Tatry i Pieniny. Ulubione dzieła: książki 
o tematyce historycznej i krajoznawczej; utwory 
w wykonaniu A. Boccellego, M. Mathieu i zespołu 
Czerwone Gitary. Maksyma życiowa: Pomagać 
innym w potrzebie.             aktual.: 20.X.2000

KUBIK Jan
ekonomista, poseł
Ur. 2 stycznia 1944 w Grębocinie; żonaty; wykszt. 
wyższe; magister ekonomii; wyznanie – brak odp. 
Rodzina: brak odp. Miejsca zamieszkiwania: brak 
odp.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa i średnia – brak odp.  Aka-
demia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Obrotu 
Towarowego (dyplom 1968).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Izba Skarbowa w Krakowie  Ministerstwo Fi-
nansów, podsekretarz stanu (za rządów koalicji 
SLD-PSL)  Sejm RP (od 2001), poseł zawodowy. 
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: 
brak odp. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polskie Stronnictwo Ludo-
we. Inne organizacje społeczne: brak odp. Udział 
w przedstawicielskich organach władzy: poseł na 
Sejm RP, kaden. 1993-97, lista wyborcza PSL, 
klub parlamentarny PSL, członek Komisji Polityki 
Gospodarczej, Budżetu i Finansów; kaden. 2001-
2005, lista wyborcza PSL, klub parlamentarny PSL, 
członek Komisji Finansów Publicznych oraz Ko-
misji Odpowiedzialności Konstytucyjnej  radny 
Województwa Małopolskiego (1998-2001), kaden. 
1998-2002, lista wyborcza PSL, klub radnych 
PSL. Inne fakty z życiorysu polit.: w 2001 roku 
rezygnacja z mandatu radnego województwa po 
wyborze na posła; w wyborach parlamentarnych 23 
września 2001 roku poseł z tarnowskiej listy PSL, 
okr. wyb. nr 15, siódme miejsce na liście, 4.098 
głosów, drugi wynik na liście, 9. wynik w okręgu. 
Odznaczenia: brak odp.

 STATUS MATERIALNY

– brak odp.
 ROZRYWKI I UPODOBANIA

– brak odp.
Adres do korespondencji: Rynek 18, 32-100 Pro-
szowice                         aktual.: 13.II.2002

KUKURBA Jacek Andrzej
technik radiolog, działacz związkowy,
dyrektor kasy chorych
Ur. 24 lipca 1947 w Krakowie; kawaler; wykszt. 
półwyższe; technik radiolog; wyznanie rzymsko-
kat. Ojciec: Jerzy, wykszt. średnie, ekonomista. 

Matka: Aleksandra (z d. Wiatr), wykszt. średnie, 
ekonomista. Rodzeństwo: Anna, Maria. Dzieci: 
brak. Tradycje rodzinne: inteligenckie, rodzina 
pochodzi z dawnych wschodnich ziem Rzeczypo-
spolitej (Lwów, Kołomyja) oraz z Galicji (Kraków, 
Wadowice) o dużych tradycjach narodowych; 
członkowie rodziny byli ludźmi wykształconymi 
– lekarzami, prawnikami, malarzami, muzyka-
mi, żywo uczestniczyli w życiu publicznym na 
przełomie XIX i XX wieku. Życiowe autorytety: 
wychowawczyni przez cały okres szkoły podsta-
wowej – p. Boratyńska. Miejsca zamieszkiwania: 
od urodzenia w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Krakowie  matura eks-
ternistyczna w Poznaniu (1977)   Medyczne 
Studium Zawodowe w Krakowie, Wydział 
Elektroradiologii (dyplom 1983)  Uniwersytet 
Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 
studia licencjackie – administracja samorządowa, 
indywidualny tok studiów (przerwane w 1999) 
  Studia ekonomiczne (zaoczne) w trakcie 
(nazwa uczelni pominięta ze względu na dobro 
osobiste ankietowanego)  szkolenia związkowe 
w zakresie negocjacji, praw pracowniczych oraz 
zarządzania zespołami ludzkimi organizowane 
w Polsce przez amerykańską centralę związkową 
AFL-CIO oraz centrale związkowe z Holandii, 
Niemczech i Anglii (1992-96); 6-miesięczny 
kurs i szkolenie w zakresie organizacji kas cho-
rych organizowane przez pełnomocnika rządu 
ds. wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego w Warszawie (1998); studium zarzą-
dzania z zakresu ochrony zdrowia organizowane 
przez Project – Hope w Polsce (2000); studium 
w zakresie zarządzania ochroną zdrowia zorga-
nizowane przez Bank Światowy w Niemczech
i Holandii (2001).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Uczeń (do 1970)  Przedsiębiorstwo „Budopol” 
w Krakowie (1970-81), pracownik księgowości 
 przerwa w zatrudnieniu spowodowana chorobą 
(1982-83)  Zakład Obrazowania Szpitala im. 
J. Dietla w Krakowie (1984-97), technik radiologii, 
kierownik zespołu techników medycznych  Se-
kretariat Ochrony Zdrowia Regionu Małopolska 
NSZZ „Solidarność” (1996-98), etatowy przewod-
niczący  Pełnomocnik regionalny ds. wprowa-
dzania powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
w województwie małopolskim mianowany przez 
pełnomocnika rządu (II-XII.1998)  Małopolska 
Regionalna Kasa Chorych (od I.1999), dyrektor. 
Ponadto: przedstawiciel NSZZ „Solidarność” 
ds. społeczno-gospodarczych w Komisji Trój-
stronnej rządu, konfederacji pracodawców 
i związków zawodowych (1994-96), przedstawi-
ciel Światowej Konfederacji Niezależnych Związ-
ków Zawodowych oraz Światowego Związku 
Pracowników Służb Publicznych w rozmowach 
z Bankiem Światowym przy Okrągłym Stole 
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w Bułgarii (1997), członek rady nadzorczej 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział 
w Krakowie (1997-98), negocjator branżowego 
układu zbiorowego pracy dla pracowników służby 
zdrowia z ramienia Związku Zawodowego NSZZ 
„Solidarność” (1996-98). Wyjazdy zagraniczne 
o charakterze zawodowym: w latach 1992-96 szko-
lenia w zakresie zarządzania i organizacji w służbie 
zdrowia oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych 
i systemów ubezpieczeniowych w Anglii, Holan-
dii i Niemczech; Uniwersytet w Kolonii, Instytut 
Higieny, przeszkolenie w zakresie zarządzania 
i organizacji higieny szpitalnej w niemieckim 
systemie zdrowotnym, instytucie i klinice uniwer-
syteckiej. Ważniejsze osiągnięcia: zorganizowanie 
od podstaw Małopolskiej Regionalnej Kasy Cho-
rych w skrajnie trudnych warunkach polityczno-
-społecznych, kasa zdobyła uznanie specjalistów 
zachodnich i jest dobrym przykładem zarządzania 
w całym systemie ubezpieczeń zdrowotnych 
w kraju; rozwiązania systemowe opracowane 
w Małopolsce stały się trwałymi rozwiązaniami 
systemu ochrony zdrowia w Polsce. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak. Inne organizacje 
społeczne: NSZZ „Solidarność” (od 1981), wice-
przewodniczący Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
Komisji Krajowej (1992-98), przewodniczący 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia Regionu Małopol-
ska (1996-98)  Ruch Społeczny AWS (od 1998), 
przewodniczący zespołu ds. ochrony zdrowia 
działającego w strukturach regionalnych RS AWS 
w Małopolsce. Udział w przedstawicielskich 
organach władzy: brak. Inne fakty z życiorysu 
polit.: założyciel Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w krakowskim „Budopolu” 
(1981), współautor programu AWS w zakresie 
ochrony zdrowia w Regionie Małopolska oraz 
przewodniczący zespołu opracowującego pro-
gram przed wyborami parlamentarnymi w 1997 
roku z ramienia Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
Komisji Krajowej „Solidarności”; członek zespołu 
negocjującego umowę koalicyjną AWS i Unii Wol-
ności po wyborach parlamentarnych w 1997 roku 
w zakresie programu ochrony zdrowia; od 1996 
roku etatowy działacz „Solidarności”, pierwszy 
dyrektor Małopolskiej Kasy Chorych powołany na 
to stanowisko przez rząd Jerzego Buzka w 1998 
roku. Sympatie polityczne: historycznie – Józef 
Piłsudski, współcześnie premier Jerzy Buzek; 
antypatia do wszystkich polityków o zacięciu 
fundamentalnym. Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 65 m kw. z matką, spółdzielcze wła-
snościowe, Kraków Śródmieście, od 1997. Samo-
chód: brak. Podatek dochodowy: 1997 – I próg, 
1998 – II próg, 2000 – III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: turystyka i historia sztuki. Urlop: czynny, 
turystyka, podróże na Daleki Wschód. Ulu-

bione dzieła: malarstwo – Goya, Rodakowski, 
Siemiradzki, malarstwo historyczne; literatura 
– Brandstaetter, Heller, Kurt Vortwanger. Maksyma 
życiowa: Plus ratio quam vis. aktual.: 28.I.2002

KULAR Andrzej 
inżynier mechanik, nauczyciel, wójt 
Ur. 12 lipca 1959 w Królewicach, woj. kieleckie; 
żonaty (od 1983); wykszt. wyższe; magister in-
żynier mechanik; wyznanie rzymskokat. Ojciec: 
Marian, wykszt. podstawowe, rolnik, rencista. 
Matka: Władysława (z d. Pietrzyk), wykszt. pod-
stawowe, rolnik, rencistka. Rodzeństwo: Stanisław 
(ur. 1960), Ryszard (ur. 1973). Żona: Józefa (z 
d. Matusik), wykszt. – studium nauczycielskie. 
Dzieci: Agata (ur. 1984), Kamil (ur. 1986). Tra-
dycje rodzinne: poszanowanie dla polskiej wsi. 
Życiowe autorytety: Jan Paweł II. Miejsca za-
mieszkiwania: w latach 1959-78 w Królewicach, 
w czasie studiów w latach 1978-83 w Krakowie, 
od 1983 roku w Drwini, powiat bocheński.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Czyżo-
wicach, woj. kieleckie  Liceum Ogólnokształcące 
im. S. Staszica w Kazimierzy Wielkiej, woj. kie-
leckie (matura 1978)  Politechnika Krakowska, 
Wydział Mechaniczny (dyplom 1983)  studia po-
dypl.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 
Podyplomowe Studium Pedagogiki Szkolnictwa 
Zawodowego (dyplom 1986).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Zespół Szkół Mechanicznych w Bochni (1983-
-98), nauczyciel przedmiotów zawodowych 
 Gospodarstwo rolne w Drwini (od 1987), współ-
właściciel  Firma Mechanika Samochodowa 
w Drwini (1997-98), właściciel  Gmina Drwinia 
(od 30.XII.1998), wójt. Wyjazdy zagraniczne 
o charakterze zawodowym: brak. Nagrody 
i wyróżnienia: trzy nagrody dyrektora Zespołu 
Szkół Mechanicznych w Bochni za szczególne 
osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej 
(1988, 1994, 1996). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak. Inne organizacje 
społeczne: Związek Nauczycielstwa Polskiego 
(1985-89), członek  Cech Rzemiosł Różnych 
(1997-98), członek. Udział w przedstawicielskich 
organach władzy: radny Rady Gminy Drwinia, 
kaden. 1990-94, członek Zarządu Gminy; kaden. 
1994-98, przewodniczący Rady Gminy. Osiągnię-
cia w działalności publicznej: jako wójt wybudo-
wanie magistrali wodociągowej doprowadzającej 
wodę do całej gminy. Sympatie polityczne: Unia 
Wolności i Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe; 
antypatia do Unii Pracy i Ruchu Odbudowy Polski. 
Odznaczenia: Brązowy Medal „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” nadany przez Zarząd Główny OSP 
(2001), Odznaka im. Franciszka Stefczyka przy-
znana przez Krajowy Związek Banków Spółdziel-
czych „Za Zasługi dla Spółdzielczości Bankowej”.
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 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 100 m kw., własny dom jednorodzin-
ny, Drwinia, od 1983. Samochód: audi 80, rok 
prod. 1990. Podatek dochodowy: 2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: brydż, siatkówka, tenis ziemny. Urlop: 
czynny – podróże zagraniczne, zbieranie grzybów. 
Ulubione dzieła: książki historyczne i sensacyjne 
(Bunsch, Forsyth); polskie komedie fi lmowe. Mak-
syma życiowa: Kiedy jest bardzo źle, to później 
może być tylko lepiej.       aktual.: 6.VI.2001

KUŚNIERZ Stanisław 
pedagog, technik dentystyczny, 
dyrektor medycznego studium zawodowego
Ur. 22 czerwca 1948 w Łapanowie, woj. krakow-
skie; żonaty (od 1971); wykszt. wyższe; magister 
pedagogiki, technik dentystyczny; wyznanie 
rzymskokat. Ojciec: Jan, wykszt. podstawowe, 
kupiec. Matka: Stefania (z d. Wróbel), przy mężu. 
Rodzeństwo: Jan (ur. 1944), Maria (ur. 1952), Kazi-
mierz (ur. 1957). Żona: Danuta (z d. Łukaszewicz), 
wykszt. średnie medyczne, technik dentystyczny. 
Dzieci: Michał (ur. 1972), Piotr (ur. 1984). Życiowe 
autorytety: Jan Paweł II. Miejsca zamieszkiwania: 
do 1960 roku Łapanowie, potem w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa w Łapanowie, Szkoła 
podstawowa nr 125 w Krakowie  IV Liceum 
Ogólnokształcące w Krakowie (matura 1966) 
 Państwowa Szkoła Techników Dentystycznych 
w Krakowie (dyplom 1968)  Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna w Krakowie, pedagogika szkolna 
(dyplom 1978)  Centrum Metodyczne Dosko-
nalenia Nauczycieli i Średnich Kadr Medycznych 
w Warszawie, II stopień specjalizacji z zakresu 
nauczania techniki dentystycznej (dyplom 1987) 
 Naczelna Organizacja Techniczna w Krakowie, 
II stopień specjalizacji z zakresu techniki denty-
stycznej (dyplom 1989)  Uniwersytet w Shef-
fi eld, licencjat Londyńskiego Instytutu Miejskiego 
i Cechowego (dyplom poł. lat 90.).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Medyczne Studium Zawodowe nr 5 w Krako-
wie (od 1970), nauczyciel, kierownik szkolenia 
(1980--89), dyrektor (od 1991)  Laboratorium 
Protetyki Stomatologicznej w Krakowie (od 1971), 
właściciel. Ponadto: przewodniczący Komisji 
Programowej dla Zawodu Technik Dentystycznych 
przy Centrum Metodycznym Doskonalenia Na-
uczycieli i Średnich Kadr Medycznych w Warsza-
wie (1988-96). Wyjazdy zagraniczne o charakterze 
zawodowym: kursy zawodowe z zakresu techniki 
dentystycznej organizowane przez fi rmę Ögus 
– Austria (1984, 1992) oraz przez fi rmę Ivoclar 
– Lichtenstein (1992), szkolenie przeprowadzone 
przez firmê „Vita” w Niemczech – ceramika. 
Ważniejsze osiągnięcia: współautor publikacji 
„Materiały pomocnicze do ćwiczeń z techniki 
dentystycznej dla nauczycieli” (1978); współautor 

modernizacji programów nauczania dla techników 
dentystycznych pomaturalnych studiów medycz-
nych w Polsce (szkoły pomaturalne). Nagrody 
i wyróżnienia: Nagroda Krakowskiego Kuratora 
Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydak-
tycznej i wychowawczej (1982, 1987, 1990), 
Nagroda Ministra Zdrowia za osiągnięcia w pracy 
pedagogicznej (1992, 1996), Nagroda Ministra 
Edukacji Narodowej (1995). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak. Inne organizacje 
społeczne: Polskie Towarzystwo Techników 
Dentystycznych (od 1985), wiceprezes (1985-88), 
wiceprzewodniczący Oddziału Krakowskiego 
(1992-98), wizytator i konsultant ministerstwa 
zdrowia i opieki społecznej dla szkół techniki 
dentystycznej (1990-97). Udział w przedstawi-
cielskich organach władzy: brak. Odznaczenia: 
Medal 40-lecia PRL (1984), Odznaka „Za Zasługi 
dla Ochrony Zdrowia” (lata 80.).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: własny dom jednorodzinny, Kraków, 
od 1995. Samochód: nissan primera, rok prod. 
2001. Podatek dochodowy: 2000 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: sport (kiedyś sędzia piłki ręcznej). Urlop: 
czynnie, najchętniej góry i narty w kraju lub za 
granicą. Ulubione dzieła: twórczość Henryka 
Sienkiewicza. Maksyma życiowa: Dostrzegać 
pozytywy u ludzi.                       aktual.: 6.II.2002

KWAŚNIAK Czesław Alfred
ekonomista, radny wojewódzki
Ur. 3 lipca 1958 w Borzęcinie, woj. krakowskie; 
żonaty (od 1984); wykszt. wyższe; magister eko-
nomii; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Czesław, 
wykszt. zawodowe, pracownik Zakładów Azoto-
wych w Tarnowie. Matka: Stefania (z d. Sikora), 
wykszt. zawodowe, przy mężu. Rodzeństwo: 
Elżbieta (ur. 1959), Adam (ur. 1970), Janusz (ur. 
1975). Żona: Małgorzata (z d. Pater), wykszt. śred-
nie ekonomiczne, ekonomistka. Dzieci: Marcin 
(ur. 1985), Paweł (ur. 1987). Tradycje rodzinne: 
rodzina własna i rodzina żony z dziada pradzia-
da związana z ziemią tarnowską, brat Janusz to 
najmłodszy wójt w Polsce (gmina Borzęcin), jest 
też radnym powiatu brzeskiego z bardzo dobrym 
w wyborach samorządowych w 1998 roku. Życio-
we autorytety: Jan Paweł II, Józef Piłsudski. Miej-
sca zamieszkiwania: do 1984 roku w Borzęcinie, 
następnie w Tarnowie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły 
w Borzęcinie Górnym  Liceum Ogólnokształ-
cące im. Tadeusza Kościuszki w Radłowie, woj. 
tarnowskie (matura 1977)  Studium Pomaturalne 
w Bochni, budowa mostów i dróg (1979)  Ka-
tolicki Uniwersytet Lubelski, ekonomia (dyplom 
2001)  kurs dla członków rad nadzorczych spółek 
Skarbu Państwa (egzamin 2000).
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 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Polskie Koleje Państwowe, Oddział Zmechani-
zowanych Robót Drogowych w Krakowie (1979-
-82), toromistrz; Sekcja Drogowa w Tarnowie 
(1982-88), starszy toromistrz  Fabryka Opa-
kowań Blaszanych – obecnie Pol-AM-Pack SA 
w Brzesku (od 1988), spedytor kolejowy (1988-
-95), etatowy przewodniczący Komisji Zakłado-
wej NSZZ „Solidarność” (od 1995). Ponadto: 
członek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie (od 1999). Wyjazdy zagraniczne 
o charakterze zawodowym: brak. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Ruch Społeczny AWS 
(od 1998), przewodniczący Zarządu Powiatowe-
go w Brzesku (od 1999), członek prezydium RS 
AWS Regionu Małopolska (od 1999), członek 
Zarządu Regionu RS AWS Małopolska. Inne 
organizacje społeczne: NSZZ „Solidarność” (od 
1989), sekretarz Komisji Zakładowej Pol-AM-
-Pack SA (1992-95), etatowy przewodniczący Ko-
misji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pol-AM-
-Pack SA (od 1995), przewodniczący delegatury 
w Brzesku (od 1998), członek Zarządu Regionu 
Małopolska (od 1998). Udział w przedstawiciel-
skich organach władzy: radny Województwa 
Małopolskiego, kaden. 1998-2002, lista wyborcza 
Akcji Wyborczej „Solidarność”, klub radnych 
AWS, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
Osiągnięcia w działalności publicznej: pilotowa-
nie jako radny województwa wielu inwestycji na 
terenie byłego woj. tarnowskiego, m.in. obwodnica 
Brzeska (w latach 2000-2001) oraz dofi nansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
inwestycji ekologicznych, m.in. oczyszczalni 
ścieków w gminie Dębno (2000), nowoczesnej 
kotłowni w Miejskim Przedsiębiorstwie Ener-
getyki Cieplnej w Tarnowie (2000). Inne fakty 
z życiorysu polit.: czynny udział w kampaniach 
wyborczych prezydenckich, parlamentarnych 
i samorządowych od 1989 roku (kampanie na rzecz 
kandydatów prawicowych – L. Wałęsa), w wybo-
rach samorządowych 1998 roku 16 tys. głosów, 
trzeci wynik w Małopolsce wśród kandydatów 
z AWS; w wyborach parlamentarnych 23 września 
2001 roku kandydat na senatora z zgłoszony przez 
KW Wyborców Kandydata na Senatora RP Cze-
sława Kwaśniaka, okr. wyb. nr 14, 4. miejsce na 
liście, 22.429 głosów, 9. wynik w okręgu. Sympatie 
polityczne: partie prawicowe; antypatia do partii 
postkomunistycznych. Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 48 m kw., spółdzielcze własnościowe, 
Tarnów, od 1984. Samochód: skoda fabia, rok prod. 
2000. Podatek dochodowy: 2000 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: sport (piłka nożna, tenis stołowy – w latach 
70. zawodnik Igloopolu Borzęcin), słuchanie mu-
zyki lekkiej. Urlop: wyjazdy z rodziną nad polskie 

morze i w góry (Podhale). Ulubione dzieła: fi lm 
„Człowiek z żelaza” A. Wajdy; trylogia H. Sienkie-
wicza. Maksyma życiowa: Nie patrz, co kraj może 
zrobić dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla kraju 
(G.F. Kennedy).     aktual.: 28.V.2001

KWIEK Grzegorz Kazimierz
biolog, nauczyciel,
przewodniczący rady gminy
Ur. 28 stycznia 1955 w Tuchowie, woj. ma-
łopolskie; żonaty (od 1983); wykszt. wyższe; 
magister biologii; wyznanie rzymskokat. Ojciec: 
Kazimierz, wykszt. zawodowe, pracownik PKP. 
Matka: Stanisława (z d. Łątka), wykszt. zawo-
dowe, ekspedientka. Rodzeństwo: Gerard (ur. 
1952), Aleksander (ur. 1953), Bogdan (ur. 1960). 
Żona: Anna (z d. Moździerz), wykszt. średnie, 
nauczycielka. Dzieci: Michał (ur. 1984), Urszula 
(ur. 1986), Jakub (ur. 1988). Życiowe autorytety: 
Jan Paweł II. Miejsca zamieszkiwania: do 1983 
roku w Tuchowie, potem w Ryglicach.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Tuchowie  Liceum Ogól-
nokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie 
(matura 1974)  Studium Policealne w Tarnowie, 
aparaty i urządzenia przemysłu chemicznego 
(1976)  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kra-
kowie, biologia (dyplom 1980)  studia podypl.: 
Uniwersytet Jagielloński, chemia (dyplom 1986).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Szkoła podstawowa w Ryglicach (od 1980), na-
uczyciel biologii, zastępca dyrektora szkoły (od 
1993)  Zespół Szkół Zawodowych, Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa w Ryglicach (od 1990), nauczy-
ciel chemii. Wyjazdy zagraniczne o charakterze 
zawodowym: brak odp. Ważniejsze osiągnięcia: 
przygotowanie 8 fi nalistów, w tym 5 laureatów, 
wojewódzkiego konkursu chemicznego (1981, 
1983, 1984, 1985, 1988, 1991, 1993, 1999). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak. Inne organizacje 
społeczne: Związek Nauczycielstwa Polskiego 
(od 1980), członek  Liga Obrony Kraju, prezes 
koła w Ryglicach  Szkolny Związek Sportowy 
(od 1981), gminny organizator sportu (1981-2000). 
Udział w przedstawicielskich organach władzy: 
radny Rady Gminy Ryglice, kaden. 1990-94, lista 
wyborcza „Edukacja”, przewodniczący Rady Gmi-
ny; kaden. 1994-98, lista wyborcza „Edukacja”, 
przewodniczący Rady Gminy; kaden. 1998--2002, 
lista wyborcza „Edukacja”, przewodniczący Rady 
Gminy. Sympatie polityczne: Unia Wolności. 
Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 150 m kw., własnościowe w budow-
nictwie wielorodzinnym, Ryglice, od 1983, powiat 
tarnowski. Samochód: opel astra, rok prod. 1998. 
Podatek dochodowy: 1999 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: sport. Urlop: turystyka. Ulubione dzieła: 
brak odp. Maksyma życiowa: lojalność.
Adres do korespondencji: ul. Rynek 25, 33-160 
Ryglice, tel. 014 654-12-49.    aktual.: 20.X.2000
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L Ł
LACKOWSKI Jerzy Ryszard
nauczyciel fi zyki, małopolski kurator oświaty
Ur. 1 kwietnia 1956 w Krakowie; żonaty (od 
1979); wykszt. wyższe; magister fi zyki; wyznanie 
rzymskokat. Ojciec: Stanisław, wykszt. wyższe, 
inżynier mechanik. Matka: Maria (z d. Kuklicz), 
wykszt. średnie, dietetyczka. Rodzeństwo: Kry-
styna (ur. 1959), Jolanta (ur. 1965). Żona: Bożena 
(z. d. Ambroziak), wykszt. wyższe, biolog, doktor 
nauk medycznych. Dzieci: Agata (ur. 1982), 
studentka prawa UJ. Tradycje rodzinne: piłsud-
czykowskie, dziadkowie ze strony ojca należeli 
do Polskiej Organizacji Wojskowej na kresach 
podczas I wojny światowej. Życiowe autoryte-
ty: Ojciec Święty, J. Piłsudski, historyk Michał 
Bobrzyński, Zofia Tymińska – nauczycielka 
historii w VI LO w Krakowie, fi ozof Mirosław 
Dzielski, prof. Zygmunt Chyliński – fi zyk UJ, 
prof. Andrzej Staruszkiewicz – fi zyk UJ. Miejsca 
zamieszkiwania: od urodzenia w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krakowie   VI 
Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza 
w Krakowie (matura 1975)  Uniwersytet Jagiel-
loński, fi zyka (dyplom 1981)  warsztaty technik 
negocjacyjnych organizowane przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej (1990)  studia podypl.: 
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, informatyka 
(dyplom 1987); Politechnika Krakowska, Centrum 
Psychologiczno-Pedagogiczne, zarządzanie oświa-
tą (dyplom 2001).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA 

Technikum Elektryczne w Skawinie (1981-90), na-
uczyciel fi zyki i informatyki  Kuratorium Oświa-
ty w Krakowie (od 1990), kurator wojewódzki 
(1990-98, z konkursu), małopolski kurator oświaty 
(od 1999, z konkursu). Ponadto: doradca senackiej 
Komisji Edukacji (1991-93) i sejmowej Komisji 
Edukacji (1991-93 i od 1997), członek Rady ds. 
Reformy Edukacji Narodowej (od 1998). Wyjazdy 
zagraniczne o charakterze zawodowym: brak. Waż-
niejsze osiągnięcia: w latach 80. sukcesy uczniów 
w ogólnopolskich olimpiadach fi zycznych (etap 
centralny) oraz w zawodach informatycznych. 
Nagrody i wyróżnienia: Nagroda Samorządowa 
im. Grzegorza Palki (1998), dyplom „Przyjaciel 
Małych Szkół” Federacji Inicjatyw Obywatelskich.

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Partia Republikańska 
(1990-91), członek   Koalicja Republikańska 
(1991-92), członek   Partia Chrześcijańskich 
Demokratów (1992-97), członek  Stronnictwo 
Konserwatywno-Ludowe (od 1997), członek 
władz krakowskich (1997-99), członek władz 
małopolskich (od 1999). Inne organizacje spo-
łeczne: NSZZ „Solidarność” (od 1981), wiceprze-
wodniczący Komisji Zakładowej Pracowników 
Oświaty Województwa Krakowskiego (1989-90), 
członek Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania 
(1989-90)  Społeczne Towarzystwo Oświatowe 
(od 1989), członek. Udział w przedstawicielskich 
organach władzy: radny Rady Miasta Krakowa, 
kaden. 1990-94, lista wyborcza Krakowskiego 
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, radny 
niezależny; kaden. 1994-98, lista wyborcza Ko-
alicji Krakowskiej „Twoje Miasto”, klub radnych 
„Twoje Miasto”, Chadeckie Koło Radnych w klu-
bie TM (1996-97), klub radnych na rzecz Akcji 
Wyborczej „Solidarność” (1997-98), delegat Rady 
Miasta Krakowa do Sejmiku Samorządowego 
Województwa Krakowskiego (1994-98), wiceprze-
wodniczący sejmiku (1994-98); kaden. 1998-2002, 
lista wyborcza Akcji Wyborczej „Solidarność”, 
klub AWS (1998-99), klub radnych SKL (od 
1999), przewodniczący Komisji Edukacji. Osią-
gnięcia w działalności publicznej: wprowadzenie 
ewolucyjnych zmian w oświacie małopolskiej, tj. 
upowszechnienie edukacji na poziomie średnim, 
podniesienie poziomu nauczania w małopolskich 
szkołach, zwłaszcza poza ośrodkami miejskimi, 
przyczynienie się znacznej poprawy warunków na-
uczania dzieci – w latach 90. w Małopolsce oddano 
do użytku siedem razy więcej obiektów szkolnych 
niż w latach 1970-80. Inne fakty z życiorysu polit.: 
współwydawca i redaktor archidiecezjalnego pi-
sma dla młodzieży „List do Przyjaciół” (1975-80); 
uczestnictwo w młodzieżowych duszpasterstwach 
akademickich w Krakowie. Sympatie polityczne: 
ugrupowania konserwatywne; antypatia do ugru-
powań o charakterze totalitarnym. Odznaczenia: 
Złoty Krzyż Zasługi (1998), Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej (1998).

 STATUS MATERIALNY 



70 KTO jest KIM w województwie ma³opolskim
Mieszkanie: 63 m kw., spółdzielcze własnościo-
we, Kraków Podgórze, od 1989. Samochód: fi at 
uno, rok prod. 1997. Podatek dochodowy: 1994 
– I próg, 1995 – I próg, 1996 – I próg, 1997 – 
I próg, 1998 – I próg, 2000 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA 

Hobby: historia, literatura, polityka, fi lozofi a, tu-
rystyka. Urlop: turystyka górska. Ulubione dzieła: 
„Mistrz i Małgorzata” M. Bułhakowa, „Biesy” 
F. Dostojewskiego, „Kabaret” B. Fosse´a, „Ostatni 
z Jagiellonów” J. Mikkego. Maksyma życiowa: Żyć 
w zgodzie z własnym sumieniem.

aktual.: 9.I.2002

LISAK Janusz Stanisław
inżynier technolog, 
nauczyciel akademicki, poseł
Ur. 4 listopada 1955 w Krakowie; żonaty (od 
1974); wykszt. wyższe; doktor nauk technicznych; 
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Mieczysław, wy-
kszt. wyższe, ekonomista (zmarł 2000). Matka: 
Genowefa (z d. Witek), wykszt. – pomaturalne stu-
dium nauczycielskie, nauczycielka. Rodzeństwo: 
Izabella (ur. 1953). Żona: Halina (z d. Etrych), 
wykszt. wyższe, specjalista ds. organizacji i za-
rządzania. Dzieci: Anna (ur. 1974), absolwentka 
Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Rafał (ur. 
1980), student Akademii Ekonomicznej w Kra-
kowie. Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia 
w Krakowie. 

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 102 w Krakowie   XI 
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej 
w Krakowie (matura 1974)  Akademia Górniczo-
-Hutnicza w Krakowie, inżynieria materiałowa 
(dyplom 1978)  studia podypl.: Politechnika 
Krakowska, studium pedagogiczne (dyplom 1979).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 
(od 1978), asystent stażysta (1978-79), asystent 
(1979-81), starszy asystent (1981-88), adiunkt (od 
1988)  Firma Usługowo-Produkcyjna „Lis-Rol” 
w Krakowie (1991-2001), właściciel. Ponadto: 
wiceprzewodniczący Rady Programowej Ośrodka 
Telewizji Polskiej Oddział w Krakowie (1995-
-98). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: 8-miesięczny staż językowy w Paryżu 
(1991-92). Ważniejsze osiągnięcia: „Przemiany 
przechłodzonego austenitu przy chłodzeniu cią-
głym i otrzymane struktury w niklowych stalach 
kriogenicznych” (doktorat 1988); 32 artykuły 
opublikowane w wydawnictwach krajowych i za-
granicznych, skrypty, kilkadziesiąt prac niepubli-
kowanych, pomoce dydaktyczne, konspekty i in-
strukcje do ćwiczeń audytoryjnych, tablicowych, 
laboratoryjnych itp., referaty na konferencjach 
w kraju i za granicą; dwa patenty dotyczące składu, 
technologii wytwarzania i technologii dalszego 
cyklu produkcyjnego stali stopowych przeznaczo-
nych do pracy w temperaturze do minus 196 stopni 

C. Nagrody i wyróżnienia: Nagroda Ministra Nauki 
za udział w realizacji pracy badawczej (1982), 
kilkanaście nagród rektora PK za działalność dy-
daktyczną i naukową w latach 1979-90.

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1979-81), członek  Unia Pracy 
(od 1992), wiceprzewodniczący Rady Okręgowej 
w Krakowie (1992-97), członek Rady Krajowej 
(od 1992), wiceprzewodniczący Krajowego Komi-
tetu Wykonawczego (1995-96), członek Krajowe-
go Komitetu Wykonawczego (od 1998), członek 
Prezydium Rady Krajowej (1994-95, 1996-
-97), przewodniczący Rady Okręgowej UP w Kra-
kowie (1998-99), przewodniczący Małopolskiej 
Rady UP (od 1999). Inne organizacje społeczne: 
Polski Związek Wędkarski (od 1968), członek 
 Związek Harcerstwa Polskiego (1971-74), zastę-
powy (1972-74)  Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe (1972-84), ratownik  Socjalistyczny 
Związek Studentów Polskich (1974-78), członek 
 Związek Nauczycielstwa Polskiego (1979--
80), członek  Stowarzyszenie Wychowanków 
AGH (od 1979), członek  NSZZ „Solidarność” 
(1980-96), członek  Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Mechaników Polskich (od 1984), 
członek   Stowarzyszenie Solidarność Pracy 
(1991-93), wiceprzewodniczący okręgu w Kra-
kowie (1992-93, do momentu wejścia Stowarzy-
szenia do UP jako jej współzałożyciel). Udział 
w przedstawicielskich organach władzy: członek 
Komisji Promocji Współpracy i Informacji Rady 
Miasta Krakowa spoza RMK, klub radnych 
SLD (1998-2001, rezygnacja po wyborze na 
posła)  poseł na Sejm RP, kaden. 2001-2005, 
lista wyborcza SLD-UP, klub parlamentarny UP, 
przewodniczący klubu, członek Komisji Finan-
sów Publicznych i wiceprzewodniczący Komisji 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Ponadto: 
członek delegacji Komisji Wspólnej Sejmu RP 
i Parlamentu Europejskiego. Inne fakty z życiorysu 
polit.: oddanie legitymacji PZPR po wydarzeniach 
w kopalni „Wujek” 16 grudnia 1981 roku; udział 
w manifestacjach solidarnościowych na począt-
ku lat 80. w okresie stanu wojennego i później; 
mąż zaufania Lecha Wałęsy w jego kampanii 
prezydenckiej w 1990 roku; w latach 1989-91 
członek Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność” – przewodniczący Komitetu Osie-
dlowego Prądnik Czerwony (1989-90), a następnie 
członek zarządu Komitetu Obywatelskiego Miasta 
Krakowa (1991), wiceprzewodniczący Stowarzy-
szenia Solidarność Pracy, która wraz z Ruchem 
Demokratycznym Społecznym Zbigniewa Bujaka 
utworzyła w 1992 roku Unię Pracy; kandydat do 
Sejmu RP z krakowskiej listy „Solidarności Pracy” 
w 1991 roku oraz krakowskiej Unii Pracy w 1993 
i tarnowskiej listy UP w 1997 roku, kandydat na 
radnego Województwa Małopolskiego w 1998 
roku z krakowskiej listy Przymierza Społecznego; 
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w wyborach parlamentarnych 23 września 2001 
roku poseł z chrzanowskiej listy SLD-UP, okr. 
wyb. nr 12, pierwsze miejsce na liście, 14.925 
głosów, pierwszy wynik na liście, 1. wynik 
w okręgu. Sympatie polityczne: Unia Pracy i inne 
ugrupowania lewicowe działające według przy-
jętych standardów demokratycznych dla ochrony 
praw jednostki i podstaw jej bytu materialnego 
z uwzględnieniem jako racji nadrzędnej niepodle-
głości i pełnej niezależności Polski; antypatia do 
ugrupowań anarchistycznych i innych kwestio-
nujących zasady demokracji oraz do fundamen-
talizmu wszelkiego rodzaju. Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: we współwłasności z żoną, 90 m kw., 
własnościowe, Kraków Śródmieście, od 1986; 230 
m kw., własny dom jednorodzinny wraz z gospo-
darstwem 1,25 ha pod Krakowem; mieszkanie 
57 m kw., własność hipoteczna, Kraków. Samo-
chód: toyota carina, rok prod. 1996; peugeot 106 
(żony), rok prod. 1998. Podatek dochodowy: 1997 
– II próg, 1998 – II próg, 2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: windsurfi ng, piłka nożna, wędkarstwo. 
Urlop: z rodziną nad dużą wodą, pod namiotem 
lub na kempingu, z dala od wielkich kurortów, 
pływanie na desce, brydż, spacery. Ulubione 
dzieła: książki „Okręt” Büchema i „Znaczy kapi-
tan” K. Borchardta; fi lm „Naga broń”, „Lot nad 
kukułczym gniazdem” M. Formana, „Dzikość 
serca” D. Lyncha; obraz „Słoneczniki” van Gogha; 
muzyka (zespoły Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep 
Purple), płyta „The Final Cut” zespołu Pink Flo-
yd, „Pros and Cons of Hitch Hiking” R. Watersa. 
Maksyma życiowa: Ważne są tylko te dni, których 
jeszcze nie znamy.
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie, al. 
Henryka 2, 32-500 Chrzanów, e-mail: janusz.
lisak@sejm.pl; Biuro Klubu Parlamentarnego UP, 
ul. Wiejska 4/6, 00-902 Warszawa, tel. 022 694-
-25-85, 694-25-86, faks 694-16-38.

aktual.: 4.II.2002

ŁAPCZYŃSKI Kazimierz 
inżynier budowy dróg i mostów, ofi cer WP,
przewodniczący rady gminy 
Ur. 29 stycznia 1941 w Maniowach, woj. krakow-
skie; żonaty (od 1970); wykszt. wyższe; inżynier 
budowy dróg i mostów, major rezerwy Wojska 
Polskiego; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Stani-
sław, wykszt. podstawowe, rolnik. Matka: Zofi a 
(z d. Knurowska), wykszt. podstawowe, rolnik. 
Rodzeństwo: brak. Żona: Krystyna Kocańda-Łap-
czyńska (z d. Kocańda), wykszt. wyższe, lekarz. 
Dzieci: Piotr (ur. 1971), Maciej (ur. 1976). Miejsca 
zamieszkiwania: w latach 1941-61 w Maniowach, 
1961-64 we Wrocławiu, 1964-71 w Oświęcimiu, 
1971-81 w Krakowie, 1982-86 w Maniowach, 
1986-89 w USA i od 1989 w Maniowach.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana 
w Maniowach  Liceum Ogólnokształcące im. Se-
weryna Goszczyńskiego w Nowym Targu (matura 
1959)  Ofi cerska Szkoła Wojsk Inżynieryjnych 
we Wrocławiu (dyplom 1964)  Wyższa Szkoła 
Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, budowa 
dróg i mostów (dyplom 1977).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Państwowa Komunikacja Samochodowa w No-
wym Targu (1959-61), referent ekonomiczny 
 Ofi cerska Szkoła Wojsk Inżynieryjnych (1961-
-64), podchorąży  Jednostka wojskowa – woj-
ska powietrznodesantowe w Oświęcimiu (1964-
-71), oficer   Jednostka wojskowa – wojska 
powietrznodesantowe w Krakowie (1971-80), 
oficer, straszy oficer  emeryt wojskowy (od 
1980)  praca w USA (1986-89), frezer  Urząd 
Rejonowy w Nowym Targu (1990-98), starszy 
inspektor rejonowy  Starostwo Powiatowe w No-
wym Targu (od 1999), główny specjalista wydziału 
zarządzania kryzysowego. Wyjazdy zagraniczne 
o charakterze zawodowym: brak. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: bezpartyjny. Inne organi-
zacje społeczne: Ludowe Zespoły Sportowe (od 
1957), członek prezydium Rady Wojewódzkiej 
w Krakowie (od 2000)  Polski Związek Piłki 
Nożnej (od 1957), członek Zarządu Małopolskie-
go (od 2000), członek zarządu Podhalańskiego 
Podokręgu w Nowym Targu (od 2000)  Lu-
dowy Klub Sportowy „Lubań” w Maniowach 
(od 1957), prezes (od 1990). Udział w przed-
stawicielskich organach władzy: radny Rady 
Gminy Czorsztyn z siedzibą w Maniowach, 
kaden. 1994--98, lista wyborcza LKS „Lubań” 
Maniowy, klub radnych – brak w radzie, członek 
Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury 
Fizycznej; kaden. 1998-2002, lista wyborcza 
Nowe Maniowy, klub radnych – brak w radzie, 
przewodniczący Rady Gminy. Osiągnięcia w dzia-
łalności publicznej: jako radny przyczynienie 
się w latach 1994-2001 do budowy i rozbudowy 
infrastruktury sportowej oraz komunalnej w Ma-
niowach, a jako prezes klubu do awansu piłkarzy 
LKS „Lubań” Maniowy do IV ligi w sezonie 
2000/2001. Sympatie polityczne: Unia Wolności
i jej przedstawiciele; antypatia do partii populi-
stycznych, wyznaniowych i ich przedstawicieli. 
Odznaczenia: Brązowy Medal „Siły Zbrojne 
w Służbie Ojczyzny” (1965), Brązowy Medal „Za 
Zasługi dla Obronności Kraju” (1968), Srebrny 
Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” (1978), 
Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” 
(1978), Srebrny Medal „Zasłużony dla Kultury 
Fizycznej” (1998).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 56 m kw., własnościowe, Kraków, od 
1974 oraz własny dom jednorodzinny, Maniowy, 
od 1981. Samochód: volkswagen passat, rok prod. 
1991. Podatek dochodowy: 2000 – I próg.
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 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: sport – piłka nożna, narciarstwo. Urlop: 
czynny – działalność sportowa w klubie. Ulubione 
dzieła: książki o tematyce historyczno-wojskowej, 
fi lmy przyrodnicze. Maksyma życiowa: brak.

aktual.: 28.XI.2001

ŁATAS Marek Jerzy
pedagog, nauczyciel, radny wojewódzki
Ur. 20 kwietnia 1960 w Myślenicach; żonaty (od 
1988); wykszt. wyższe; magister wychowania 
technicznego; wyznanie rzymskokat. Ojciec: 
Mieczysław, wykszt. – studium nauczycielskie, 
nauczyciel. Matka: Maria (z d. Giza), wykszt. śred-
nie, kadrowa. Rodzeństwo: Ewa (ur. 1955). Żona: 
Alicja (z d. Chrzan), wykszt. wyższe pedagogicz-
ne, nauczyciel. Dzieci: brak. Życiowe autorytety: 
rodzice, Józef Piłsudski. Miejsca zamieszkiwania: 
od urodzenia w Myślenicach.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Słowackiego 
w Myślenicach   Zespół Szkół Techniczno-
-Ekonomicznych w Myślenicach (matura 1980) 
 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, 
wychowanie techniczne (dyplom 1987)  studia 
podypl.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Kra-
kowie, zarządzanie placówkami edukacyjnymi 
(dyplom 2001).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w My-
ślenicach (od 1987), nauczyciel, dyrektor (od 
1996). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: wyjazd do Niemiec zorganizowany przez 
Kuratorium Oświaty w Krakowie (1999); jako 
radny wojewódstwa małopolskiego dwa wyjazdy 
w 2000 i 2001 roku do Francji w celu nawiązania 
współpracy regionalnej i w celu podpisania umów 
o współpracy, zorganizowany przez Sejmik Woje-
wództwa Małopolskiego (2001). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Ruch Społeczny AWS 
(od 1998), wiceprzewodniczący RS AWS Powiatu 
Myślenickiego. Inne organizacje społeczne: NSZZ 
„Solidarność” (od 1981), członek. Udział w przed-
stawicielskich organach władzy: radny Woje-
wództwa Małopolskiego, kaden. 1998-2002, lista 
wyborcza Akcji Wyborczej „Solidarność”, klub 
radnych AWS, przewodniczący Komisji Edukacji, 
Kultury Fizycznej i Turystyki (od 1999). Ponadto: 
prezes Klubu Sportowego Dalin Myślenice (od 
2001). Osiągnięcia w działalności publicznej: jako 
radny wojewódzki wspieranie restrukturyzacji 
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Kra-
kowie, Tarnowie, Nowym Sączu i przekształcenie 
tej placówki w Małopolskie Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli (1999), opracowanie zasad 
dofi nansowania budowy obiektów sportowych 
ze środków Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu 
(1999), restrukturyzacja szkół medycznych w wo-
jewództwie małopolskim i jednocześnie zmiana 

modelu kształcenia pielęgniarek – pomocniczych 
służb medycznych (2001). Inne fakty z życiorysu 
polit.:w wyborach parlamentarnych 23 września 
2001 roku kandydat na posła z chrzanowskiej listy 
AWS Prawicy, okr. wyb. nr 12, trzecie miejsce na 
liście, 3.227 głosów, trzeci wynik na liście, 17. 
wynik w okręgu. Antypatie polityczne: Sojusz 
Lewicy Demokratycznej. Odznaczenia: Brązowy 
Krzyż Zasługi (2000).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 38 m kw., spółdzielcze własnościowe, 
Myślenice, od 1960. Samochód: volkswagen, rok 
prod. 1999. Podatek dochodowy: 2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: sport, muzyka, książki. Urlop: wyjazdy 
na Podlasie do własnego domku letniskowego. 
Ulubione dzieła: Trylogia H. Sienkiewicza. Mak-
syma życiowa: optymizm.      aktual.: 19.VII.2001
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M
MACHARSKI Franciszek Antoni
arcybiskup metropolita krakowski, kardynał
Ur. 20 maja 1927 w Krakowie; wykszt. wyższe; 
doktor teologii. Ojciec: Leopold, wykszt. wyższe, 
doktor praw, kupiec. Matka: Zofi a (z d. Pec), 
wykszt. średnie, zawód – brak odp. Rodzeństwo: 
Janina (ur. 1923), Władysław (ur. 1925). Miejsca 
zamieszkiwania: do 1950 roku w Krakowie, 
w latach 1950-56 w Kozach k. Bielska, potem 
z powrotem w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium 
Nauczycielskim Męskim w Krakowie  Szkoła 
Handlowa w Krakowie, tajne komplety w Kra-
kowie w latach 1939-44, II Liceum im. Jana III 
Sobieskiego w Krakowie (matura 1945)  Uniwer-
sytet Jagielloński, Wydział Teologiczny (dyplom 
1950)  studia podypl.: Uniwersytet we Fryburgu, 
doktorat z teologii pastoralnej (dyplom 1961).

 ŚWIÊCENIA I GODNOŚCI KOŚCIELNE

Diakonat (Kraków 1950)  prezbiterat (Kraków 
1950)  kapelan honorowy Jego Świątobliwości 
(1971)  kanonik gremialny krakowskiej kapituły 
archikatedralnej (1977)   święcenia biskupie 
(Rzym 1979)  kardynał (Rzym 1979) – kościół 
tytularny: bazylika św. Jana przy Bramie Łaciń-
skiej w Rzymie.

 PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA

Generalna Dyrekcja Monopoli w Krakowie (1943-
-45), pracownik fi zyczny  Parafi a pod wezwa-
niem św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 
w Kozach k. Bielska (1950-56), wikariusz  Se-
minarium Archidiecezjalne w Krakowie (1961-
-78), ojciec duchowny (1961-62), profesor, rek-
tor (1970-78)  Papieski Wydział Teologiczny 
w Krakowie – od 1981 roku Papieska Akademia 
Teologiczna (od 1961), profesor teologii pasto-
ralnej i homiletyki (1961-78), wielki kanclerz 
(od 1978)   Akademia Teologii Katolickiej 
w Warszawie (1965-67), adiunkt  Krakowska 
Kuria Metropolitalna, członek Archidiecezjalnej 
Komisji Liturgicznej (1965-75), członek Wydzia-
łu Duszpasterskiego (1965-75), członek Rady 
Kapłańskiej (1971-73), arcybiskup metropolita 
krakowski (od 1978)  Episkopat Polski, wice-
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
(1977--94), członek Komisji Episkopatu „Iustitia 
et Pax” (1976-78), członek Rady Głównej – obec-

nie Rady Stałej Episkopatu Polski (od 1979), 
członek Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa 
Ogólnego (1975-2001), wiceprzewodniczący Rady 
Naukowej Episkopatu (1984-89), przewodniczący 
Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej (1981-
94), wiceprzewodniczący Komisji Episkopatu ds. 
Duszpasterstwa Ludzi Pracy (od 1981), sekretarz 
Komisji Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich 
(1966-78), przewodniczący (1979-81), członek 
Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Emigran-
tów (od 1988), współprzewodniczący Komisji 
Wspólnej Episkopatu Polski i Rządu (od 1980) 
 Stolica Apostolska w Rzymie, członek Papie-
skiej Rady ds. Publicznych Kościoła (1984-88), 
członek Rady Kardynałów i Biskupów (od 1984), 
członek Sekretariatu dla Niewierzących (1981-
86), członek Kongregacji ds. Duchowieństwa 
(od 1979), członek Kongregacji ds. Wychowania 
Katolickiego (od 1981), członek Kongregacji ds. 
Biskupów (od 1983), członek Kongregacji ds. 
Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzy-
szeń Życia Apostolskiego (od 1989). Wyjazdy 
zagraniczne o charakterze duszpasterskim: pobyt 
we Fryburgu w Szwajcarii (1956-61); uczestnik 
synodów biskupów (1971 – audytor synodu, 1980 
– przewodniczący delegacji polskiej, 1983, 1987, 
1991, przewodniczący II Synodu Europejskiego 
w Rzymie 1999). Ważniejsze dzieła: „Duszpa-
sterstwo we współczesnym Kościele” (doktorat 
1961, promotor ks. prof. F. X. Hornstein); pię-
ciokrotny doktor honoris causa – Fu Jen Catholic 
University w Taipei na Tajwanie (1989), Adamson 
University w Manili na Filipinach (1989), Aka-
demii Teologii Katolickiej w Warszawie (1992); 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000) i Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie (2000), legat 
papieski na Międzynarodowy Kongres Maryjny 
i Mariologiczny w Kevelaer w Niemczech (1987) 
i Krajowy Kongres Eucharystyczny na Słowacji 
(2000); reerygowanie kapituły kolegiackiej przy 
kościele uniwersyteckim św. Anny w Krakowie 
(1993); autor około 250 artykułów, przemówień 
i listów duszpasterskich, od 1980 roku liczne 
prelekcje poza granicami Polski; publikacje 
książkowe – „Służyć mądrością. Kazania i prze-
mówienia ks. Kardynała Franciszka Macharskiego 



74 KTO jest KIM w województwie ma³opolskim
skierowane do Papieskiej Akademii Teologicznej” 
(1994), „Kazania w Kalwarii” (1994). Nagrody 
i wyróżnienia: Tytuł Małopolanin Roku 2000 
nadany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Małopolski – „Siedemdziesiątemu siódmemu Pa-
sterzowi na Stolicy Arcybiskupiej św. Stanisława, 
Następcy Kardynałów Adama Sapiehy i Karola 
Wojtyły, Kontynuatorowi dzieła zapoczątkowane-
go przez Wielkich Poprzedników” (2001). 

 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Przynależność do organizacji społecznych: Polskie 
Towarzystwo Teologiczne, sekretarz generalny 
(1963-65). Odznaczenia: Wielki Krzyż Zasługi 
z Gwiazdą (Republika Federalna Niemiec, 2000). 

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: budynek Kurii Metropolitalnej 
w Krakowie, od 1979. Samochód: skoda octavia, 
rok prod. 2001. Podatek dochodowy: 1994 – brak, 
1995 – brak, 1997 – brak, 2000 – brak.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: brak odp. Urlop: brak odp. Ulubione dzie-
ła: brak odp. Maksyma życiowa: Jezu, ufam Tobie.
Adres do korespondencji: Kuria Metropolitalna 
w Krakowie, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków, 
tel. 012 429-47-49, 429-42-51.    

aktual.: 23.I.2002

MARCINEK Antoni
lekarz ginekolog położnik, dyrektor szpitala
Ur. 15 kwietnia 1948 w Lubczy, woj. tarnowskie; 
żonaty (od 1974); wykszt. wyższe; doktor nauk 
medycznych; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Tade-
usz, wykszt. podstawowe, rolnik. Matka: Wanda 
(z d. Madejska), wykszt. podstawowe, rolnik. 
Rodzeństwo: Helena (ur. 1949), Anna (ur. 1952), 
Bożena (ur. 1960). Żona: Anna (z d. Małozięć), 
wykszt. wyższe, lekarz medycyny, dermatolog. 
Dzieci: Paulina (ur. 1979). Tradycje rodzinne: 
katolicko-patriotyczne. Życiowe autorytety: Jan 
Paweł II. Miejsca zamieszkiwania: brak odp.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Lubczy  I Liceum Ogól-
nokształcące im. K. Brodzińskiego w Tarnowie 
(matura 1966)  Akademia Medyczna w Krako-
wie, Wydział Lekarski (dyplom 1974)  I stopień 
specjalizacji z zakresu ginekologii i położnictwa 
(1978), II stopień specjalizacji z zakresu gineko-
logii i położnictwa (1982).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Szpital Miejski w Krynicy (1974-75), lekarz sta-
żysta  Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpi-
tala im. G. Narutowicza w Krakowie (1975-98), 
młodszy asystent (1975-78), asystent (1978-82), 
starszy asystent (1982-92), ordynator oddziału 
(1992-97)  Szpital Położniczo-Ginekologiczny 
im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie (od 1998), 
dyrektor. Ponadto: członek prezydium Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Krakowie (1989-97), delegat 
na Zjazd Naczelnej Izby Lekarskiej (1989-97), 
przewodniczący Komisji Bytowej Okręgowej Izby 

Lekarskiej (1989-97), członek Rady ds. Rodziny 
przy wojewodzie krakowskim (od 1998), konsul-
tant wojewódzki ds. ginekologii i położnictwa 
(1999), wiceprzewodniczący Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Krakowie. Wyjazdy zagraniczne 
o charakterze zawodowym: na sympozja nauko-
we. Ważniejsze osiągnięcia: „Zróżnicowanie 
morfochemiczne łożyska ludzkiego w ciąży 
zakończonej w terminie porodu w środowiskach 
miejsko-przemysłowych i wiejskich” (doktorat 
1995); publikacje „Jedne z pierwszych w Polsce 
operacje laparoskopowe torbieli jajnika w ciąży” 
(w piśmie „Ginekologia Polska”); organizacja 
i utworzenie w pełni wyposażonego w nowocze-
sny sprzęt oddziału położniczo-ginekologicznego 
w warunkach powszechnie znanych niedostatków 
w służbie zdrowia; szkolenie personelu medycz-
nego, lekarskiego i pielęgniarskiego; współorga-
nizator funduszu wzajemnej pomocy koleżeńskiej, 
organizacja tzw. Szkoły Rodzenia (baza lokalowa, 
program, promocja naturalnego rodzicielstwa, edu-
kacja w zakresie naturalnego planowania rodziny). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak. Inne organizacje 
społeczne: NSZZ „Solidarność” (od 1980), wice-
przewodniczący Komisji Zakładowej Wojewódz-
kiego Szpitala Zespolonego im. G. Narutowicza 
w Krakowie (1981-91)  Fundacja na rzecz Szpi-
tala im. G. Narutowicza (od 1990), współzałoży-
ciel, prezes zarządu (od 1990)  Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich (od 1992), członek współzało-
życiel, członek prezydium zarządu krakowskiego 
(1992-95)  Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy 
Polskich (od 1993), członek współzałożyciel, wi-
ceprzewodniczący Zarządu Głównego (od 1998) 
 Fundacja „Pro Humana Vita” (od 1998), prezes 
zarządu. Udział w przedstawicielskich organach 
władzy: brak. Inne fakty z życiorysu polit.: proces 
sądowy za tzw. działalność po 13 grudnia 1981; 
pomoc medyczna osobom represjonowanym 
w stanie wojennym, której celem była również ich 
ochrona przed internowaniem czy uwięzieniem. 
Sympatie polityczne: prawicowo-katolickie. Od-
znaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 52 m kw., spółdzielcze własnościowe, 
Śródmieście, od 1974; dom w stanie surowym 
w Szczyglicach (gmina Zabierzów). Samochód: 
seat toledo, rok prod. 1994. Podatek dochodowy: 
1997 – II próg, 2000 – brak odp.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: książki S. Cata-Mackiewicza, M. Wańko-
wicza, E. Caldwella, I. R. R. Tolkiena, E. M. Re-
marque’a, W. Łysiaka, J. Łojka, klasyczna poezja 
polska A. Mickiewicza i J. Słowackiego, a szcze-
gólnie L. Staff a, a także „Traktat moralny” Cz. 
Miłosza; ponadto rower, długie spacery z psem. 
Urlop: z rodziną; ustawiczne próby nadrabiania 
zaległości w literaturze medycznej. Ulubione 
dzieła: „Władca pierścieni” I. R. R. Tolkiena; stare 
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westerny; muzyka J. Brahmsa. Maksyma życiowa: 
w dążeniu do zawodowego perfekcjonizmu nie 
zgubić człowieka i stale pamiętać o zasadzie „pri-
mum non nocere”.           aktual.: 15.I.2002

MARIANOWSKA Barbara
ekonomistka, posłanka
(z domu: Zabłocka). Ur. 29 maja 1947 w Didding-
ton, Wielka Brytania; zamężna (od 1969); wykszt. 
wyższe; magister ekonomii, biegły sądowy, biegły 
rewident; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Wie-
sław, wykszt. średnie, księgowy. Matka: Zofi a 
(z d. Maksymowicz), wykszt. średnie, pielę-
gniarka. Mąż: Andrzej, wykszt. wyższe, inżynier 
odlewnik. Dzieci: Maciej (ur. 1971), Bartłomiej 
(ur. 1979). Tradycje rodzinne: dziadek ze strony 
matki Sylwester Maksymowicz, legionista, obroń-
ca Lwowa w 1918 roku; ojciec podczas wojny 
aresztowany w Łodzi za uczestniczenie w tajnych 
kompletach, więzień obozu koncentracyjnego 
w Dachau, matka z rodziny wojskowej z kresów, 
wywieziona podczas wojny na roboty do Niemiec 
ze wschodniej Polski, więźniarka obozu pracy 
w Niemczech, brat matki Jerzy Maksymowicz 
żołnierz Powstania Warszawskiego, potem w An-
glii, wrócił do Polski w latach 40.; po wyzwoleniu 
rodzice w Polskich Siłach Zbrojnych na Zacho-
dzie (w Wielkiej Brytanii), powrócili do kraju 
w 1948 roku. Życiowe autorytety: Ojciec Święty 
Jan Paweł II. Miejsca zamieszkiwania: do 1948 
roku w Diddington, potem w Tarnowie oraz Kar-
wodrzy i Tuchowie pod Tarnowem, od 1960 roku 
w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa nr 90 w Krakowie  Tech-
nikum Ekonomiczne w Krakowie (matura 1966) 
 Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział 
Ekonomiki Produkcji, ekonomika przemysłu 
(dyplom 1978)  Izba Skarbowa w Krakowie, 
aplikacja administracyjna (1984); Najwyższa Izba 
Kontroli, aplikacja kontrolerska (1994); Krajowa 
Izba Biegłych Rewidentów, egzaminy kwalifi ka-
cyjne na tytuł biegłego rewidenta (2000).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Krakowskie Biuro Projektów (1966-67), księgowa 
 Zakład Usług Radiotechnicznych w Krakowie 
(1967-68), referent ekonomiczny  Krakowskie 
Przedsiębiorstwo Budowlane (1968-69), księ-
gowa  Akademia Górniczo-Hutnicza w Kra-
kowie (1969-74), księgowa  Przedsiębiorstwo 
Doświadczalne Przemysłu Urządzeń Chłodni-
czych – obecnie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
CEBEA w Krakowie (1974-83), starszy rewident 
zakładowy  Izba Skarbowa w Krakowie (1983-
-92), starszy inspektor  Urząd Kontroli Skar-
bowej w Krakowie (1992-94), starszy komisarz 
 Najwyższa Izba Kontroli w Krakowie (od 1994), 
główny specjalista kontroli państwowej, Urlop 
bezpłatny (od VIII.2001)  Sejm RP (od 2001), po-
seł zawodowy. Ponadto: biegły Sądu Okręgowego 

w Krakowie z zakresu fi nansów i rachunkowości 
(od 1994), biegły rewident – członek Krajowej 
Izby Biegłych Rewidentów (od 2000). Wyjazdy 
zagraniczne o charakterze zawodowym: brak. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak. Inne organizacje 
społeczne: NSZZ „Solidarność” (od 1980), członek 
Komisji Zakładowej Izby Skarbowej w Krakowie 
(1991-92), przewodnicząca Komisji Zakładowej 
Urzędu Kontroli Skarbowej (1992-94)  Stowa-
rzyszenie Księgowych w Polsce (od 1999), członek 
 Stowarzyszenie Instytut Bezpieczeństwa Pu-
blicznego w Krakowie (od 2000), członek zarządu. 
Udział w przedstawicielskich organach władzy: 
poseł na Sejm RP, kaden. 2001-2005, lista wybor-
cza Prawa i Sprawiedliwości, klub parlamentarny 
PiS, członek Komisji ds. Kontroli Państwowej 
oraz Komisji Finansów Publicznych. Inne fakty 
z życiorysu polit.: w latach 80. współpracownik 
podziemnego tygodnika „Mała Polska”, ukazują-
cego się w Krakowie w latach 1983-89; od 2000 
roku członek Zarządu Instytutu Bezpieczeństwa 
Publicznego, którego celem jest przygotowywa-
nie reformy służb odpowiadających za bezpie-
czeństwo obywateli oraz ocena stanu zagrożenia 
państwa (od 2000); w wyborach parlamentar-
nych 23 września 2001 roku bezparyjny poseł 
z tarnowskiej listy PiS, okr. wyb. nr 15, pierwsze 
miejsce na liście, 6.291 głosów, pierwszy wynik na 
liście, 7. wynik w okręgu; bezpartyjna ze względu 
na zatrudnienie w NIK. Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 84 m kw., własnościowe prawo do 
lokalu we wspólnocie małżeńskiej, Kraków Pod-
górze, od 1997. Samochód: we wspólnocie mał-
żeńskiej – daewoo nubira, rok prod. 1998; peugot 
306, rok prod. 1999. Podatek dochodowy: 2000 
– III próg. 

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: rośliny i kwiaty domowe, starocie, moda; 
sport – turystyka górska, pływanie, narciarstwo 
alpejskie. Ulubione dzieła: impresjoniści fran-
cuscy. Urlop: turystyka, pływanie. Maksyma 
życiowa: Uwierzcie! Prawda nie leży ani na lewo 
ani na prawo ani pośrodku. Dość już rozmijania się 
z nią! (własne hasło wyborcze).
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie, ul. Kra-
kowska 26/4, 33-100 Tarnów     aktual.: 20.I.2002

MARKIEL Krzysztof Henryk
polonista, pracownik samorządowy
Ur. 19 stycznia 1963 w Czechowicach-Dzie-
dzicach; żonaty (od 1989); wykszt. wyższe; 
magister fi lologii polskiej; wyznanie rzymsko-
kat. Ojciec: Stanisław, wykszt. średnie, górnik, 
emeryt. Matka: Maria (z d. Adamczyk), wykszt. 
średnie, emeryt. Rodzeństwo: młodsze – Marek, 
Małgorzata, Urszula. Żona: Edyta (z d. Garlacz), 
wykszt. średnie, handlowiec. Dzieci: Martyna 
(ur. 1990). Życiowe autorytety: Ojciec Święty Jan 
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Paweł II. Miejsca zamieszkiwania: w latach 1963-
-82 w Kaniowie, woj. katowickie, potem w Kra-
kowie.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Kaniowie  Liceum Ogól-
nokształcące im. M. Curie-Skłodowskiej w Cze-
chowicach-Dziedzicach (matura 1982)  Uni-
wersytet Jagielloński, fi lologia polska (dyplom 
1988)  Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości 
w Krakowie, zarządzanie miastem (dyplom 1998).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Antykwariat naukowy w Krakowie (1988-90) 
 Galeria Sztuki Współczesnej Gołogórski-Ro-
stworowski w Krakowie (1991-93)  Dom Makler-
ski „Broker” (1994)  Polska Telewizja Kablowa 
w Krakowie (1994-96)  Urząd Miasta Krakowa 
(1996-99), zastępca dyrektora Wydziału Kultury 
 Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie 
(1999), zastępca dyrektora  Urząd Marszałkow-
ski Województwa Małopolskiego w Krakowie 
(od 1999), dyrektor Departamentu Edukacji 
i Kultury. Wyjazdy zagraniczne o charakterze 
zawodowym: w ramach obowiązków służbowych. 
Ważniejsze osiągnięcia: publikacje w prasie co-
dziennej, m.in. „Gazecie Wyborczej” i „Czasie 
Krakowskim”, dotyczące kultury, krytyki sztuki, 
życia kulturalnego; implementacja polityki kul-
turalnej samorzadu Krakowa, w tym projektu 
„Kraków 2000 – Europejskie Miasto Kultury”; 
współpraca w zakresie tworzenia startegii rozwoju 
województwa małopolskiego. Nagrody i wyróż-
nienia: Nagroda Kulturalna NSZZ „Solidarność” 
za 1988 rok za redakcję miesięcznika mówionego 
studentów UJ „Przegłos”. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Konserwatywno-Liberal-
ny Ruch STU (1998), członek. Inne organizacje 
społeczne: Stowarzyszenie Kulturalne „Resursa” 
(od 1999), prezes zarządu. Udział w przedsta-
wicielskich organach władzy: brak. Inne fakty 
z życiorysu polit.: współpraca ze środowiskiem 
opozycji politycznej po 1981 roku; redakcja 
miesięcznika mówionego studentów „Przegłos” 
ukazującego się w Krakowie w latach 1987-89 
– jego odbiorcami byli studenci i środowisko 
naukowe Krakowa; współtworzenie Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów i Samorządu Studentów 
UJ (1988), redakcja pisma „Lewitacje” w Biel-
sku-Białej (1988). Sympatie polityczne: do ludzi 
kompetentnych i odpowiedzialnych; antypatia do 
mitomanów i uzurpatorów, współczucie dla kre-
atorów własnego wizerunku. Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 55 m kw., spółdzielcze własnościowe, 
Kraków, od 1997. Samochód: opel astra, rok prod. 
2000. Podatek dochodowy: 2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: kontemplacja krajobrazu. Urlop: błogie 
nic nierobienie. Ulubione dzieła: klasyka zgodnie 
z werdyktem historii. Maksyma życiowa: Primum 

vivere.                     aktual.: 28.I.2002

MARZEC Marianna
ekonomista, przewodnicząca rady gminy
(z domu: Nowak). Ur. 6 lutego 1933 w Czarno-
cinie, woj. kieleckie; mężatka (od 1952); wykszt. 
średnie; ekonomista; wyznanie – brak odp. Ojciec: 
Stanisław, wykszt. podstawowe, rolnik. Matka: 
Marianna (z d. Mazur), wykszt. podstawowe, rolnik. 
Rodzeństwo: Janina (ur. 1935). Mąż: Zygmunt, 
wykszt. zawodowe, mechanik. Dzieci: Elżbieta (ur. 
1952), Zbigniew (ur. 1954). Miejsca zamieszkiwa-
nia: do 1948 roku w Czarnocinie, w latach 1948-
-65 w Działoszcach, od 1965 w Koszycach w obec-
nym powiecie proszowickim, woj. małopolskie.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Czarnocinie  Liceum 
Administracyjno-Gospodarcze w Działoszycach 
(matura 1952)  Pomaturalne Studium Ekono-
miczne w Katowicach (rok ukończenia 1955).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Średnia Szkoła Zawodowa w Działoszycach 
(1950-55), księgowa  Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska w Działoszycach (1956-64), zastępca 
głównego księgowego  Państwowy Ośrodek 
Magazynowy w Topoli (1965-67), starszy ekono-
mista  Bank Spółdzielczy w Koszycach (1968-
-72), kierownik sekcji kredytowej  Spółdzielnia 
Kółek Rolniczych w Koszycach (1973-82), główna 
księgowa  emerytka (od 1982). Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: brak. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza (1971-88), członek. Inne orga-
nizacje społeczne: Związek Kółek Rolniczych (od 
1965), przewodnicząca Rady ZKR w Koszycach 
(od 1999)  Stowarzyszenie Inicjatyw Gospo-
darczych na rzecz Rozwoju Gminy Koszyce (od 
1999), wiceprezes. Udział w przedstawicielskich 
organach władzy: radna Rady Gminy Koszyce, 
kaden. 1990-94, klub radnych – brak odp., członek 
Zarządu Gminy; kaden. 1994-98, lista wyborcza 
– brak odp., klub radnych – brak odp., przewod-
nicząca Komisji Finansów, Budżetu i Gospodarki; 
kaden. 1998-2002, lista wyborcza Gminy Koszyce 
2000, przewodnicząca Rady Gminy. Ponadto: 
sołys Koszyc (od 1982), członek Powiatowej 
Rady Zatrudnienia w Proszowicach (od 1999), 
członek Społecznej Rady Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Proszowicach (od 1999). 
Odznaczenia: Odznaka Zasłużonego Działacza 
Ruchu Spółdzielczego (1977), Odznaka „Za Za-
sługi dla Kielecczyzny” (1978), Srebrny Krzyż 
Zasługi (1983), Odznaka Zasłużonego Działacza 
Ludowego Związku Sportowego (1996), Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1997).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 52 m kw., własny dom jednorodzinny, 
Koszce, powiat proszowicki, woj. małopolskie, 
od 1965. Samochód: volkswagen, rok prod. 1996. 
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Podatek dochodowy: 1999 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: pomoc innym. Urlop: na działce. Ulubione 
dzieła: twórczość A. Mickiewicza i H. Sienkiewi-
cza. Maksyma życiowa: Pomagać innym.

aktual.: 27.III.2001

MASŁOWSKI Ryszard
inżynier budownictwa, prac. administracji 
rządowej, adiunkt Politechniki Krakowskiej
Ur. 23 marca 1954 w Gorlicach, woj. rzeszow-
skie; żonaty (od 1977); wykszt. wyższe; doktor 
inżynier budownictwa, podporucznik rezerwy; 
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Zdzisław, wykszt. 
średnie zawodowe, mechanik. Matka: Emilia (z 
d. Maniak), wykszt. średnie zawodowe, krawcowa. 
Rodzeństwo: Maria (ur. 1956). Żona: Kazimiera 
(z d. Dyrkacz), wykszt. wyższe, inżynier budow-
nictwa. Dzieci: Elżbieta (ur. 1984), Mateusz (ur. 
1982). Miejsca zamieszkiwania: do 1973 roku 
w Gorlicach, następnie w Krakowie. 

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorlicach, woj. rze-
szowskie  Liceum Ogólnokształcące im. Marcina 
Kromera w Gorlicach (matura 1973)  Politechni-
ka Krakowska, Wydział Budownictwa Lądowego 
(dyplom 1978)  University of Cambridge, Cer-
tifi cate of Profi ciency in English.

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Politechnika Krakowska (od 1978); asystent 
(1978-87), adiunkt (od 1987), Urlop bezpłatny 
(1998-2001), członek Senatu PK (1994-98) 
 Małopolska – Press Spółka z o.o., wydawca 
„Tygodnika AWS” (1997-98); wiceprezes zarządu 
 Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczo-
ści (1994-98), członek Rady Nadzorczej  Urząd 
Wojewódzki w Krakowie (I.-31.XII.1998), woje-
woda krakowski  Małopolski Urząd Wojewódzki, 
wojewoda małopolski (I.1999-21.X.2001). Ponad-
to: współorganizator Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Rżąka” w Krakowie, członek Rady Nadzorczej 
spółdzielni (pocz. lat 90.), członek Zarządu spół-
dzielni (1994-97); członek Komisji Dydaktyki 
i Finansów Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 
(1997-98). Wyjazdy zagraniczne o charakterze 
zawodowym: w latach 70. i 80. udział w licznych 
konferencjach naukowych, m.in. w Niemczech, 
we Włoszech i na Węgrzech; jako wojewoda 
wyjazdy do Niemiec, Francji (1999), Hiszpanii, 
Chin (2000), Wielkiej Brytanii (2001). Ważniejsze 
osiągnięcia: „Skuteczność wybranych typów tłu-
mików mechanicznych drgań budowli wieżowych” 
(doktorat 1987); opracowania dotyczące redukcji 
drgań budowli wieżowych z zastosowaniem me-
chanicznych tłumików drgań. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Ruch Społeczny AWS 
(od 1998); członek prezydium Zarządu Regionu 
Krakowskiego, delegat na Zgromadzenie Kra-
jowe (od 1998), koordynator prac nad „Progra-

mem AWS dla Regionu Krakowskiego”. Inne 
organizacje społeczne: NSZZ „Solidarność” (od 
1980), wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Re-
wizyjnej (1992-98), delegat na zjazdy regionalne 
i krajowe (1992-98)  Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa (od 1976), członek. 
Udział w przedstawicielskich organach władzy: 
brak. Osiągnięcia w działalności publicznej: 
zbudowanie nowej struktury organizacyjnej woje-
wództwa małopolskiego po reformie administra-
cyjnej w 1999 roku, inspirowanie i koordynacja 
programu „Bezpieczna Małopolska”, współudział 
w przygotowaniu i podpisaniu kontraktu regio-
nalnego dla województwa małopolskiego (2001), 
zakończone sukcesem wsparcie wysiłków Huty im. 
T. Sendzimira dla uzyskania rządowych gwarancji 
kredytowych na budowę walcowni gorącej (2001). 
Inne fakty z życiorysu polit.: w 1997 roku kandydat 
na posła z krakowskiej listy AWS, 7. miejsce na 
liście, 4,3 tys. głosów; w wyborach parlamentar-
nych 23 września 2001 roku kandydat na posła 
z krakowskiej listy AWS Prawicy, okr. wyb. nr 13, 
piąte miejsce na liście, 3.360 głosów, drugi wynik 
na liście, 27. wynik w okręgu. Sympatie polityczne: 
centroprawicowe; antypatia do ugrupowań postko-
munistycznych. Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 82 m kw., spółdzielcze własnościowe, 
Kraków Podgórze, os. Rżąka, od 1988. Samo-
chód: mercedes 190, rok prod. 1985. Podatek 
dochodowy: 1997 – II próg, 1998 – III próg, 2000 
– III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: sport – pływanie, siatkówka, narty, mu-
zyka. Urlop: aktywny wypoczynek nad wodą, 
wędrówki górskie. Ulubione dzieła: fi lm „Ziemia 
obiecana” A. Wajdy; Biblia – księgi mądrościowe. 
Maksyma życiowa: Cokolwiek robisz, rób roztrop-
nie i patrz końca.            aktual.: 11.I.2002

MASNY Andrzej
ekonomista, pracownik samorządowy
Ur. 27 marca 1964 w Krakowie; żonaty (od 1988); 
wykszt. wyższe; magister ekonomii; wyznanie 
rzymskokat. Ojciec: Włodzimierz, wykszt. wyż-
sze ekonomiczne, urzędnik państwowy. Matka: 
Krystyna (z d. Trzos), wykszt. wyższe, romanista. 
Rodzeństwo: brak. Żona: Krystyna (z d. Golińska), 
wykszt. wyższe, ekonomista. Dzieci: Tomasz (ur. 
1989), Piotr (ur. 1994), Magda (ur. 1995). Miejsca 
zamieszkiwania: do 1988 roku w Krakowie, potem 
w Wieliczce. 

 EDUKACJA

Szkoła Ćwiczeń Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 
112 w Krakowie  V Liceum Ogólnokształcące 
im. A. Witkowskiego w Krakowie (matura 1983) 
 Akademia Ekonomiczna w Krakowie, organiza-
cja i zarządzanie (dyplom 1989)  studia podypl.: 
AE, Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 
zarządzanie małymi i średnimi fi rmami (dyplom 
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1991)  kurs dla kandydatów do rad nadzorczych 
spółek Skarbu Państwa (dyplom 1992).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Akademia Ekonomiczna w Krakowie (1988-98), 
pracownik naukowo-dydaktyczny  Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie 
Spółka z o.o. (1994), asystent dyrektora ds. 
ekonomiczno-finansowych   Bankowy Dom 
Handlowy Spółka z o.o. V Oddział w Krakowie 
(1995-96), specjalista koordynator  Pierwszy 
Polsko-Amerykański Bank SA w Krakowie 
(1997), inspektor ds. promocji usług bankowych 
 „Solab” Spółka z o.o. w Wieliczce (1997-98), 
wiceprezes zarządu, współwłaściciel  Urząd 
Wojewódzki w Krakowie (1998-99), dyrektor 
Wydziału Polityki Regionalnej i Przestrzennej 
 Urząd Marszałkowski Województwa Mało-
polskiego w Krakowie (od 1999), dyrektor De-
partamentu Strategii Rozwoju. Ponadto: członek 
Rady Społecznej Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Wieliczce (od 1999). Wyjazdy zagraniczne 
o charakterze zawodowym: prezentacja wojewódz-
twa małopolskiego podczas „Dni Małopolski” 
w Berlinie (V.1999), na Światowej Wystawie 
Expo 2000 w Hanowerze (VII.2000) oraz na 
Słowacji (2000); negocjacje umowy twinnin-
gowej pomiędzy Województwem Małopolskim 
i Madrytem (Hiszpania, 2001). Ważniejsze osią-
gnięcia: ponad 30 publikacji naukowych, kilkana-
ście ekspertyz i analiz ekonomiczno-fi nansowych 
dla fi rm z sektora prywatnego i uspołecznionego.

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Ruch Społeczny Akcji 
Wyborczej „Solidarność” (od 1998), członek. 
Inne organizacje społeczne: Towarzystwo 
Naukowe Organizacji i Kierowania (od 1995), 
członek, rzeczoznawca (uprawnienia nr 454/95) 
 Ochotnicza Straż Pożarna, zastępca prezesa 
zarządu miejsko-gminnego w Wieliczce (od 2001), 
członek zarządu Związku OSP powiatu wielickiego 
(od 2001). Udział w przedstawicielskich organach 
władzy: radny miasta i gminy Wieliczka, kaden. 
1998-2002, lista wyborcza Akcji Wyborczej „So-
lidarność”, klub radnych AWS, przewodniczący 
Komisji Budżetowej, zastępca przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego. Sympatie po-
lityczne: ugrupowania prawicowe. Odznaczenia: 
Odznaka „Strażak Wzorowy” (1998).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 120 m kw., budownictwo wielorodzin-
ne, Wieliczka, od 1988. Samochód: opel astra, rok 
prod. 1997. Podatek dochodowy: 1997 – I próg, 
2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: pływanie. Urlop: okres nie lubiany. Ulu-
bione dzieła: książki E. M. Remarque’a. Maksyma 
życiowa: Nie przejmuj się tym, co jest teraz, jutro 
będzie lepiej.              aktual.: 8.XI.2001

MATULA Tomasz Piotr
prawnik, radca prawny, radny wojewódzki
Ur. 28 czerwca 1966 w Pińczowie, woj. kieleckie; 
żonaty (od 1989); wykszt. wyższe; magister prawa, 
radca prawny; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Ja-
nusz, wykszt. pomaturalne, pracownik umysłowy. 
Matka: Elżbieta (z d. Sztafrowska), wykszt. wyż-
sze, nauczycielka w szkole średniej. Rodzeństwo: 
Leszek (ur. 1978), Mateusz (ur. 1979). Żona: 
Marta (z d. Gębołyś), wykszt. wyższe, teatrolog. 
Dzieci: Agnieszka (ur. 1989), Maria (ur. 1993), 
Mikołaj (ur. 1996). Życiowe autorytety: rodzice, 
prof. Adam Strzembosz, ks. abp prof. Józef Ży-
ciński. Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia 
w Oświęcimiu.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Oświęcimiu  Liceum Ogólnokształcące 
im. S. Konarskiego w Oświęcimiu (matura 1985) 
 Katolicki Uniwersytet Lubelski, prawo (dyplom 
1992); Sąd Apelacyjny w Katowicach, aplikacja 
sędziowska (1994); Okręgowa Izba Radców Praw-
nych w Katowicach, egzamin radcowski (1994).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Urząd Miasta w Oświęcimiu (1992-93), inspektor 
 Zakład Produkcji Styropianu J. Oszczędłowski 
i Spółka w Sobótce, woj. tarnobrzeskie (1993-97), 
współwłaściciel  Kancelaria Prawna w Oświę-
cimiu (1995-97), właściciel  Miasto Oświęcim 
(1997-98), wiceprezydent miasta  Nadwiślańska 
Spółka Węglowa w Tychach (od 1999), główny 
specjalista ds. kontaktów z samorządem terytorial-
nym. Ponadto: członek Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Katowicach (od 1994). Wyjazdy 
zagraniczne o charakterze zawodowym: do USA
w celu zapoznania się z systemem władzy w sta-
nach New Jersey i New York (1998). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Ruch Społeczny AWS (od 
1998), członek Zarządu Regionalnego w Małopol-
sce, przewodniczący koła RS AWS w Oświęcimiu 
(1998-2001)  Komitet Wyborczy „Prawo i Spra-
wiedliwość” (od VII.2001), członek. Inne organi-
zacje społeczne: Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe 
Miasta i Gminy Oświęcim (od 1997), członek 
 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświę-
cimskich (od 1998), członek. Udział w przedstawi-
cielskich organach władzy: radny Województwa 
Małopolskiego, kaden. 1998-2002, lista wyborcza 
AWS, klub radnych AWS, przewodniczący Komi-
sji Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego oraz 
Komisji Ochrony Konsumentów. Osiągnięcia
w działalności publicznej: jako wiceprezydent mia-
sta Oświęcimia – restrukturyzacja przedsiębiorstw 
komunalnych, tj. Miejskiego Zakładu Energetyki 
Cieplnej (1997), Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji (1997) oraz Miejskiego Zakładu Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1998); ak-
tywne uczestnictwo w dialogu polsko-żydowskim 
na temat problemów oświęcimskich; jako radny 
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wojewódzki i przewodniczący Komisji Porządku
i Bezpieczeństwa Publicznego – prowadzenie 
działań zmierzających do usprawnienia łączności
w województwie i sytuacji lokalowej policji; 
współtwórca Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego 
Miasta i Gminy Oświęcim i Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich. Inne fakty 
z życiorysu polit.: w wyborach parlamentarnych 23 
września 2001 roku kandydat na posła z chrzanow-
skiej listy PiS, okr. wyb. nr 12, trzecie miejsce na 
liście, 1.995 głosów, czwarty wynik na liście, 47. 
wynik w okręgu. Sympatie poliyczne: bracia Ka-
czyńscy oraz Komiet „Prawo i Sprawiedliwość”. 
Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 89 m kw., własne w budownictwie 
wielorodzinnym, Oświęcim, od 1966. Samochód: 
toyota, rok prod. 1999. Podatek dochodowy: 2000 
– III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: spacery i górskie wycieczki z dziećmi, 
słuchanie muzyki. Urlop: latem wypoczynek nad 
ciepłym morzem (najchętniej nad Morzem Śród-
ziemnym), zimą narty (Tatry polskie i słowackie). 
Ulubione dzieła: „Ja, Klaudiusz” R. Gravesa, 
„Amadeusz” M. Formana, „Mesjasz” G. F. Haen-
dla. Maksyma życiowa: Kochaj i rób, co chcesz (św. 
Augustyn).               aktual.: 30.VII.2001

MAZUR Antoni Stefan
inżynier mechanik, nauczyciel,
przewodniczący rady miejskiej 
Ur. 24 lipca 1947 w Bieczu; żonaty (od 1975); 
wykszt. wyższe; magister inżynier mechanik; 
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Stefan, wykszt. 
zawodowe, mechanik. Matka: Olga (z d. Sajdak), 
wykszt. średnie, przy mężu. Rodzeństwo: Mał-
gorzata (ur. 1954). Żona: Halina (z d. Wresiło), 
wykszt. średnie, technik ekonomista. Dzieci: 
Grzegorz (ur. 1976), Elżbieta (ur. 1980). Miejsca 
zamieszkiwania: od urodzenia w Bieczu.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa im. Marcina Kromera w Bie-
czu  Liceum Ogólnokształcące w Bieczu (ma-
tura 1966)  Politechnika Krakowska, Wydział 
Mechaniczny (dyplom 1971)  studia podypl.: 
Instytut Kształcenia Nauczycieli w Warszawie, 
organizacja i zarządzanie oświatą (dyplom 1985) 
 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, 
technika (dyplom 1975).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Zespół Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królo-
wej w Bieczu (od 1970), nauczyciel mechanicznych 
przedmiotów zawodowych (1970-80), zastępca 
dyrektora (1980-88), dyrektor (od 1988). Wyjazdy 
zagraniczne o charakterze zawodowym: brak. Waż-
niejsze osiągnięcia: wpisany przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej na listę ekspertów wcho-
dzących w skład komisji kwalifi kacyjnych lub 
egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się 

o awans zawodowy (od IX.2001), przeprowa-
dzenie kapitalnego remontu budynku szkoły 
w Bieczu i zakończenie jej rozbudowy. Nagrody 
i wyróżnienia: nagrody krośnieńskiego kuratora 
oświaty (1980, 1988, 1990, 1998) i starosty gor-
lickiego (2000). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Stronnictwo Demokra-
tyczne (1972-89), przewodniczący koła w Bieczu 
(1975-89). Inne organizacje społeczne: Związek 
Nauczycielstwa Polskiego (od 1970), członek 
  Związek Harcerstwa Polskiego (1970-88), 
komendant szczepu w szkole (1980-88). Udział 
w przedstawicielskich organach władzy: radny 
Rady Miejskiej w Bieczu, kaden. 1998-2002, lista 
wyborcza numer 7, Klub Radnych 2000, przewod-
niczący klubu, przewodniczący Rady Miejskiej. 
Odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi (1982), 
Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984), Srebrny 
Krzyż Zasługi (1988), Złoty Krzyż Zasługi (2001).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 76 m kw., własne w budownictwie 
wielorodzinnym, Biecz, od 1947. Samochód: fi at 
siena, rok prod. 1997. Podatek dochodowy: 2000 
– I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: fi latelistyka, kolekcjonerstwo breloków, 
fotografi a. Urlop: brak czasu. Ulubione dzieła: 
brak odp. Maksyma życiowa: uczciwość, toleran-
cja.                                
      aktual.: 18.XI.2001
                              
MĄSIOR Bogusław
chemik, menedżer, senator
Ur. 1947 w Chrzanowie; żonaty; wykszt. wyższe; 
magister chemii; wyznanie – brak odp. Żona: 
Anna, absolwentka prawa administracyjnego na 
UJ. Dzieci: Sławomir (student Wydziału Prawa 
UJ), Jarosław (uczeń liceum ogólnokształcącego). 
Rodzina: brak odp. Miejsca zamieszkiwania: od 
urodzenia w Chrzanowie.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa i średnia – brak odp.  Uni-
wersytet Jagielloński, chemia (dyplom 1971).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Południowe Zakłady Przemysłu Skórzanego 
„Chełmek” w Chełmku (1971-77), stażysta, 
technolog, kierownik wydziału  Fabryka Obu-
wia „Chełmek” w Będzinie (1977-96), dyrektor 
 Firma „Butbędzin” w Będzinie (1998-99), pre-
zes zarządu  Bakoma SA (1999-2001), dyrektor 
regionu południowego z siedzibą w Krakowie 
 Senat RP (od 2001), senator zawodowy. Po-
nadto: członek Senatu Wyższej Szkoły Przedsię-
biorczości i Marketingu w Chrzanowie, przewod-
niczący Rady Izby Gospodarczej Eksporterów 
i Importerów. Wyjazdy zagraniczne o charakterze 
zawodowym: brak odp. Ważniejsze osiągnięcia: 
współautor wielu wniosków racjonalizatorskich 
i patentów, współzałożyciel Wyższej Szkoły 
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Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza (1969-90), członek  Sojusz 
Lewicy Demokratycznej, wiceprzewodniczący 
Małopolskiej Rady Wojewódzkiej. Inne organi-
zacje społeczne: Business Center Club, członek 
  Krajowe Towarzystwo „Polska-Wschód”, 
członek prezydium Zarządu (od 1994)  Komitet 
Polityki Gospodarczej, przewodniczący. Udział 
w przedstawicielskich organach władzy: Senat RP, 
kaden. 1993-97, lista wyborcza SLD, klub senacki 
SLD, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki 
Narodowej; kaden. 2001-2005, lista wyborcza 
SLD-UP, klub parlamentarny SLD, członek Ko-
misji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz 
Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Euro-
pejskiej. Inne fakty z życiorysu polit.: w wyborach 
parlamentarnych 23 września 2001 roku senator 
z krakowskiej listy SLD-UP, okr. wyb. nr 12, 
czternaste miejsce na liście, 149.146 głosów, 2. 
wynik w okręgu. Odznaczenia: brak odp.

 STATUS MATERIALNY

– brak odp. (oświadczenie majątkowe: www.
senat.gov.pl)

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

– brak odp.
Adres do korespondencji: Biuro Senackie, ul. 
Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. 032 623-
-23-25                              
       aktual.: 13.II.2002

MENTLEWICZ Janusz Mikołaj
ekonomista, trener,
przewodniczący rady miejskiej 
Ur. 6 grudnia 1947 w Rybinach, woj. bydgoskie; 
żonaty (od 1976); wykszt. wyższe; magister ekono-
mii; bez wyznania. Ojciec: Lesław, wykszt. śred-
nie, ekonomista. Matka: Krystyna (z d. Siewniak), 
wykszt. średnie, przy mężu. Rodzeństwo: Leszek 
(ur. 1956). Żona: Czesława (z d. Pacia), wykszt. 
wyższe, ekonomista. Dzieci: Łukasz (ur. 1980), 
Szymon (ur. 1987). Życiowe autorytety: premier 
Leszek Miller. Miejsca zamieszkiwania: w latach 
1947-48 w Rybinach, 1948-54 w Szczakowej, od 
1954 roku w Olkuszu.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Olkuszu  Liceum Ogól-
nokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Ol-
kuszu (matura 1966)  Akademia Ekonomiczna 
w Krakowie, turystyka (dyplom 1982)  studia 
podypl.: Akademia Wychowania Fizycznego 
w Katowicach, organizacja i zarządzanie (1997-
-99).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Ludowy Klub Sportowy „Kłos-Olkusz” w Olkuszu 
(1969-81), trener  Zespół Szkół im. Antoniego 
Kocjana w Olkuszu (od 1981), nauczyciel  Śląski 
Związek Związków i Klubów Sportowych w Ka-
towicach (od 1994), prezes. Wyjazdy zagraniczne 

o charakterze zawodowym: brak. 
 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza (1974-80), członek  Sojusz 
Lewicy Demokratycznej (od 1999), członek Rady 
Powiatu Olkuskiego. Inne organizacje społeczne: 
Ludowe Zespoły Sportowe (od 1965), prezes 
Rady Powiatowej w Olkuszu (od 2000)  Stowa-
rzyszenie Trenerów Polskich (od 1974), członek 
 Związek Nauczycielstwa Polskiego (od 1999), 
prezes ogniska w Olkuszu  LKS „Kłos-Olkusz” 
(od 1999), prezes. Udział w przedstawicielskich 
organach władzy: radny Rady Miejskiej w Ol-
kuszu, kaden. 1998-2002, lista wyborcza SLD, 
klub radnych SLD, przewodniczący Rady (od 
1999). Osiągnięcia w działalności publicznej: 
reorganizacja sportu w Olkuszu – rozbudowa przez 
gminę bazy sportowej i turystycznej (boiska, hale, 
ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne). Sympatie 
polityczne: lewicowe – SLD. Odznaczenia: Złoty 
Krzyż Zasługi (1996).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 115 m kw., własny dom jednorodzin-
ny, Olkusz, od 1954; działka 18,2 ara w Zawoi 
z domkiem letniskowym w budowie. Samochód: 
seat, rok prod. 1996. Podatek dochodowy: 2000 
– I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: sport, praca na działce. Urlop: czynnie, 
najchętniej w Międzyzdrojach. Ulubione dzieła: 
film „Blaszany bębenek”; muzyka Leonarda 
Cohena. Maksyma życiowa: Trzeba nam ciągle 
w górę iść, choć nieraz nęka życie, a jeśli przyjdzie 
paść, to paść na samym szczycie (Jan Parandowski, 
„Dysk olimpijski”).     aktual.: 23.XI.2001

MIETŁA Mieczysław 
ekonomista, menedżer, senator
Ur. 16 maja 1947 w Gwoźdźcu koło Brzeska; żona-
ty (od 1971); wykszt. wyższe; magister ekonomii, 
wyznanie rzymskokat. Rodzina: brak odp. Żona: 
Antonina (z d. Sakłak), wykszt. średnie, technik 
sztuk plastycznych. Dzieci: Małgorzata (ur. 1973), 
Marek (ur. 1980). Życiowe autorytety: Jan Paweł 
II. Miejsca zamieszkiwania: Jaworzno, Tychy, 
Brzesko, Warszawa, Brzesko-Okocim.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Gwoźdźcu  Technikum 
Przemysłu Browarniczego w Tychach (matura 
1967)   Wyższa Szkoła Nauk Społecznych 
w Warszawie, Wydział Ekonomiczno-Społecz-
ny (dyplom 1979)  studia podypl.: Akademia 
Ekonomiczna w Krakowie, system ekonomiczny 
i metody zarządzania (dyplom 1984-85).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Okocimskie Zakłady Piwowarskie – obecnie 
Okocimskie Zakłady Piwowarskie SA w Oko-
cimiu (1967-76 i 1982-2000), stażysta (1967-68), 
piwowar (1968-76), zastępca kierownika browaru 
(1982-85), dyrektor naczelny (1986-92), po 
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przekształceniu w spółkę akcyjną prezes zarządu 
(1992-98)  Polska Zjednoczona Partia Robotni-
cza, Komitet Wojewódzki w Tarnowie (1979-82), 
zastępca kierownika wydziału organizacyjnego 
  Realizacja umowy o zakazie konkurencji 
z Okocimskimi Zakładami Piwowarskimi SA 
(1998-2001)  Senat RP, senator zawodowy (od 
X.2001). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: wielokrotnie do Niemiec, USA, Kanady, 
Holandii, Francji, Włoch. Ważniejsze osiągnięcia: 
w latach 90. kierowanie Okocimskimi Zakładami 
Piwowarskimi w warunkach gospodarki rynkowej, 
przyczynienie się do wprowadzenia OZP jako 
kolejnej, jedenastej spółki akcyjnej w Polsce na 
Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych 
(II.1992) i uzyskanie przez spółkę – jako pierwsza 
w branży piwowarskiej w Polsce – certyfi katu Eu-
ropejskiego Systemu Jakości ISO 9002. Nagrody 
i wyróżnienia: Człowiek Roku 1994 wybrany 
w plebiscycie „Gazety Krakowskiej” za przekształ-
cenie przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną liczącą 
się na krajowej giełdzie papierów wartościowych 
oraz dynamiczny rozwój browaru ze 150-letnią 
tradycją, tytuł Agrobiznesmen nadany przez re-
dakcję miesięcznika AgroBazar, redakcję rolną 
I Programu Polskiego Radia i Stowarzyszenie Agro 
Biznes Klub (1995). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza (1968-90), członek  Sojusz 
Lewicy Demokratycznej (od 1999), sekretarz 
Rady Powiatowej w Brzesku (1999-XII.2001), 
członek Rady Wojewódzkiej w Krakowie (od 
2000), przewodniczący Rady Powiatowej 
w Brzesku (od 2002). Inne organizacje społeczne: 
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Krakowie 
(od 1990), członek  Business Centre Club (od 
1993), członek loży założycieli Rady Głównej 
w Warszawie   Stowarzyszenie Współpracy 
Polska-Wschód (od 1993), członek zarządu (od 
2001)   Bractwo Kurkowe w Krakowie (od 
1996), Król Kurkowy (2000-2001)  Związek 
Polskiego Przemysłu Handlu i Finansów w War-
szawie (od 1999), członek   Polski Komitet 
Pomocy Społecznej (od 2000), członek zarządu 
  Fundacja Samarytanin przy Domu Dziecka 
w Jasieniu Brzeskim (od 2000), członek Zarządu. 
Udział w przedstawicielskich organach władzy: 
w latach 1984-90 radny Rady Narodowej Miasta 
i Gminy w Brzesku  Senat RP, kaden. 2001-
2005, lista wyborcza SLD-UP, klub senacki 
SLD-UP, członek Komisji Gospodarki i Finan-
sów Publicznych oraz Komisji Skarbu Państwa 
i Infrastruktury. Ponadto: opiekun i sponsor 
Zakładu Dzieci Specjalnej Troski w Brzesku (od 
1996). Inne fakty z życiorysu polit.: w wyborach 
parlamentarnych 23 września 2001 roku senator 
z listy SLD-UP, okr. wyb. nr 14, 6. miejsce na 
liście, 47.720 głosów, 2. wynik w okręgu. Od-
znaczenia: Odznaka „Zasłużony dla Wojewódz-

twa Tarnowskiego” (1988), Złota Odznaka Ligi 
Obrony Kraju (1992), Złota Odznaka Ludowych 
Zespołów Sportowych (1993), Złota Odznaka 
„Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” (1994), 
Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1996), 
Honorowy Obywatel Brzeska (1997), Krzyż Ka-
walerski Orderu Odrodzenia Polski (1997), Złoty 
Krzyż św. Sebastiana nadany przez Pro Europae 
Christianae Unitate (1998), Złota Odznaka Hono-
rowa PTE (1999).

 STATUS MATERIALNY

Oświadczenie majątkowe: www.senat.gov.pl. 
 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: filatelistyka, filozofia, teatr, literatura 
iberoamerykańska. Urlop: wyjazdy rodzinne. Ulu-
bione dzieła: książki Józefa Conrada Korzeniow-
skiego. Maksyma życiowa: Człowiek tyle jest wart, 
ile dobrego może zrobić dla drugiego człowieka.
Adres do korespondencji: Biuro Senatorskie, pl. 
Kazimierza Wielkiego 4, 32-800 Brzesko, tel./
faks 014 686-32-24.                  aktual.: 11.I.2002

MOTYKA Jerzy 
historyk, prawnik, 
dyrektor muzeum, radny wojewódzki
Ur. 7 grudnia 1941 w Zawadzie; żonaty; wykszt. 
wyższe; magister historii, magister prawa, starszy 
kustosz. Rodzina: brak odp. Miejsca zamieszkiwa-
nia: brak odp.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa i szkoła średnia – brak odp. 
  Uniwersytet Jagielloński, historia (dyplom 
1970), prawo (dyplom 1975)  studia podypl.: 
Podyplomowe Studium Muzeologiczne (dyplom 
1977).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Szkoła Podstawowa w Grojcu, nauczyciel 
 Szkoła Podstawowa w Alwerni, nauczyciel, 
p.o. dyrektora  Muzeum Okręgowe w Chrzano-
wie (od 1975), starszy kustosz historyk, dyrektor 
(od 1979). Wyjazdy zagraniczne o charakterze 
zawodowym: brak odp. Ważniejsze osiągnięcia: 
monografi a „Kasztelania chrzanowska” (1976), 
autor katalogów i scenariuszy wystaw. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak odp. Inne organi-
zacje społeczne: brak odp. Udział w przedstawi-
cielskich organach władzy: radny Województwa 
Małopolskiego, kaden. 1998-2002, lista wyborcza 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, klub SLD, 
członek Komisji Rozwoju Regionu, Promocji 
i Współpracy z Zagranicą. Odznaczenia: Złoty 
Krzyż Zasługi, Zasłużony Działacz Kultury, Złota 
Odznaka „Za Opiekę nad Zabytkami”.

 STATUS MATERIALNY

– brak odp.
 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: muzyka poważna, działka ogrodnicza. 
Urlop: praca na działce, turystyka. Ulubione dzie-
ła: brak odp. Maksyma życiowa: brak odp.
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aktual.: 10.X.2001

MURZYN Leszek 
ekonomista, nauczyciel, poseł
Ur. 15 listopada 1960 w Wiśniowej, woj. krakow-
skie; żonaty (od 1987); wykszt. wyższe; pedagog, 
licencjat pedagogiki społecznej; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Marian, wykszt. podstawowe, 
kierowca autobusu (zmarł w 1996 roku). Matka: 
Kazimiera (z d. Morajka), wykszt. średnie pe-
dagogiczne, nauczycielka. Rodzeństwo: Teresa 
(ur. 1963). Żona: Joanna (z d. Majka), wykszt. 
średnie, technik ekonomista. Dzieci: Izabela 
(ur. 1987), Paweł (ur. 1994). Tradycje rodzinne: 
ojciec matki Marcin Morajka starszy sierżant 
Wojska Polskiego, uczestnik wojny polsko-bol-
szewickiej w 1920 roku, odznaczony dwukrotnie 
m.in. Krzyżem Walecznych; kuzyn babki płk. 
Jan Śmigla, pseudonim „Kruk”, podczas wojny 
podpułkownik Armii Krajowej w Wielkopolsce; 
dziadek ze strony ojca Tomasz Murzyn przez 6 lat 
przebywał na przymusowych robotach w Niem-
czech (1939-45); bracia babki ze strony ojca 
Marii Murzyn (z d. Żelichowska) podczas wojny 
walczyli w Armii Polskiej na Zachodzie – Stefan 
(pilot) pochowany w Anglii, Józef (piechota) po-
chowany we Francji. Życiowe autorytety: ks. kard. 
Stefan Wyszyński, Wincenty Witos, Jan Paweł II, 
Stanisław Mikołajczyk – przywódca PSL w latach 
1945-47; mec. Edward Kaleta po wojnie członek 
Rady Naczelnej PSL Stanisława Mikołajczyka, 
w roku 1937 łącznik W. Witosa na kraj; Roman 
Bartoszcze – współtwórca „Solidarności” Rolni-
ków Indywidualnych, w 1990 roku kandydat na 
urząd prezydenta RP, prezes Polskiego Forum Lu-
dowo-Chrześciajńskiego „Ojcowizna”, poseł RP 
dwóch kadencji 1989-93; płk Antoni Heda „Szary” 
– dowódca Armii Krajowej na Kielecczyźnie, 
prezes światowego Związku Kombatantów AK. 
Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia w Mierz-
niu, gmina Raciechowice, powiat myślenicki, w la-
tach 1975-79 czasowo w Myślenicach, w latach 
1980-82 czasowo w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Zegartowicach, gmina 
Raciechowice  Liceum Ogólnokształcące im. Ta-
deusza Kościuszki w Myślenicach (matura 1979) 
 Policealne Studium Ekonomiczne w Krakowie 
(dyplom ekonomisty 1982)  Akademia Pedago-
giczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krako-
wie, pedagogika społeczna (dyplom 2001).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Szkoła Podstawowa w Raciechowicach (1982-93), 
nauczyciel geografi i, nauczyciel mianowany (od 
1984)  Zespół Szkół nr 2 w Gruszowie (od 1993), 
nauczyciel mianowany geografi i  Gospodarstwo 
rolne w Mierzniu, woj. małopolskie (od 1994), 
współwłaściciel. Wyjazdy zagraniczne o charak-
terze zawodowym: brak. Ważniejsze osiągnięcia: 
nauczyciel – opiekun laureata szkolnej olimpiady 

wojewódzkiej z geografi i (1984) i 10 uczestników 
olimpiad powiatowych – rejonowych z geografi i 
(1983-85). Nagrody i wyróżnienia: Nagroda 
Specjalna Ministra Oświaty i Wychowania „Za 
Osiągnięcia w Pracy Zawodowej” (1987). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Zjednoczone Stron-
nictwo Ludowe (1984-89), prezes Zarządu 
Gminnego w Raciechowicach (1987-89)  Pol-
skie Stronnictwo Ludowe (1989-91), członek 
Rady Regionu Małopolski i Śląska z siedzibą 
w Wierzchosławicach (1990-91)  Polskie Fo-
rum Ludowo-Chrześcijańskie „Ojcowizna” (od 
10.VII.1991), współzałożyciel, prezes Regionu 
Małopolski i Śląska, wiceprezes (od 1997). 
Inne organizacje społeczne: Związek Młodzie-
ży Wiejskiej RP „Wici” (1984-87), społeczny 
wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego 
w Krakowie (1985-87). Udział w przedstawiciel-
skich organach władzy: poseł na Sejm RP, kaden. 
2001--2005, lista wyborcza Komitetu Wyborczego 
Liga Polskich Rodzin, klub parlamentarny LPR, 
członek sejmowej Komisji Zdrowia. Ponadto: 
członek Rady Sołeckiej w Mierzniu (1994-
-98). Inne fakty z życiorysu polit.: w 1985 roku 
inicjator powstania ZMW RP „Wici” w Krakowie; 
współinicjator Kongresu Jedności PSL 5.V.1990 
roku; współtwórca, z Romanem Bartoszcze, 
Polskiego Forum Ludowo-Chrześcijańskiego 
„Ojcowizna” (1991); współinicjator połączenia 
organizacji patriotycznych w Komitet Wyborczy 
Ligi Polskich Rodzin (2001); współorganizator wraz 
z ks. Kazimierzem Puchałą corocznych spotkań 
w świetlicy szkoły podstawowej w Gruszowie koło 
Raciechowic środowisk narodowo-patriotycznych
– spotkanie poprzedza msza św. w intencji śp. 
Piotra Bartoszcze, męczennika sprawy chłopskiej;
w wyborach parlamentarnych 23 września 2001 
roku poseł z chrzanowskiej listy LPR, okr. wyb.
nr 12, pierwsze miejsce na liście, 5.910 głosów, 
pierwszy wynik na liście, 95. wynik w okręgu. 
Sympatie polityczne: „Ojcowizna”. Odznaczenia: 
brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 103 m kw., dom jednorodzinny, Mie-
rzeń, gmina Raciechowice, powiat myślenicki. 
Samochód: fi at seicento, rok prod. 1999. Podatek 
dochodowy: 2000 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: turystyka górska, piłka nożna i tenis 
stołowy. Urlop: brak, praca w gospodarstwie 
rodzinnym. Ulubione dzieła: książki Henryka Sien-
kiewicza i prof. Feliksa Konecznego. Maksyma 
życiowa: Ze wschodem i zachodem, ale głównie 
z własnym narodem.             
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie, ul. 
Słowackiego 23, 32-400 Myślenice, tel./faks 012 
274--42-13              aktual.: 
12.XI.2001
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MUSIAŁ Jan Wiesław
prywatny przedsiębiorca, burmistrz 
Ur. 5 lutego 1955 w Bochni; żonaty (od 1983); 
wykszt. średnie; wyznanie rzymskokat. Ojciec: 
Franciszek, wykszt. niepełne podstawowe, cieśla. 
Matka: Stanisława (z d. Musiał), wykszt. podsta-
wowe, przy mężu. Rodzeństwo: Jerzy (ur. 1945), 
Łucja (ur. 1947), Kornelia (ur. 1951), Teresa (ur. 
1953). Żona: Anna (z d. Lewinowska), wykszt. 
średnie, technik geodeta, właścicielka fi rmy (hur-
townia art. papierniczych i szkolnych). Dzieci: 
Dawid (ur. 1983). Tradycje rodzinne: ojciec żony 
Jan Lewinowski – odznaczony za działalność 
w Armii Krajowej. Życiowe autorytety: Ojciec Św. 
Jan Paweł II, matka, p. Witowska – wychowawca 
klasy ze szkoły podstawowej, prof. matematyki 
ze szkoły średniej Janina Błoniarczy, ksiądz pro-
boszcz Stanisław Pąkała. Miejsca zamieszkiwania: 
w latach 1955-63 w Biesiadkach koło Brzeska, od 
1963 w Brzesku, 1984-88 w USA.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika nr 
3 w Brzesku  Liceum Ogólnokształcące im. 
Mikołaja Kopernika w Brzesku (matura 1974) 
 Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie 
(3 semestry – bez dyplomu); Akademia Rolnicza 
w Krakowie, kierunek rolny (3 semestry – bez 
dyplomu)  Polska Akademia Nauk w Warszawie, 
Studium Prawno-Samorządowe (dyplom 2000).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolni-
czych w Brzesku (1978-80), inspektor ds. admini-
stracyjno-gospodarczych  Wojewódzki Związek 
Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska 
w Brzesku (1980-83), kierownik działu admini-
stracyjno-gospodarczego  praca w USA (1984-
-88)  Firma produkująca tłumiki samochodowe 
(1989-91), właściciel  Firma handlowa – arty-
kuły papierniczo-biurowe (1991-98), właściciel 
 Gmina Brzesko (od 1998), burmistrz. Wyjazdy 
zagraniczne o charakterze zawodowym: brak. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Ruch Społeczny AWS 
(od 1998), zastępca przewodniczącego powiatu 
brzeskiego (1998-2001). Inne organizacje spo-
łeczne: NSZZ „Solidarność” (od 1980), członek 
 Stowarzyszenie Przedsiębiorców Brzeskich (od 
1995), członek  Liga Obrony Kraju (od 1995), 
prezes zarządu rejonowego w Brzesku. Udział 
w przedstawicielskich organach władzy: radny 
Rady Gminy Brzesko, kaden. 1994-98, lista wy-
borcza i klub radnych – brak odp.; radny Rady 
Gminy Brzesko, kaden. 1998-2002, lista wyborcza 
AWS, klub radnych koalicji AWS-Unia Wolności, 
burmistrz. Osiągnięcia w działalności publicz-
nej: wdrożenie budżetu zadaniowego w Urzę-
dzie Miejskim w Brzesku, budowa gimnazjum 
z salą gimnastyczną (2001) – zakończenie bu-
dowy sali gimnastycznej planowane na IV.2002, 
reorganizacja zarządzania oświatą w gminie, 

przygotowanie fi nansowe i organizacyjne budowy 
obwodnicy Brzeska (oddana do użytku w 2001 
roku), budowa systemu ostrzegania, zintegrowa-
nej łączności i monitorowania rzeki Uszwicy – 
przeciwdziałanie skutkom powodzi, rozpoczęcie 
budowy krytej pływalni (zakończenie planowane 
na VII.2002). Inne fakty z życiorysu polit.: udział 
w kampanii wyborczej 1998 roku do Sejmu 
i Senatu – wspieranie kandydatów AWS; udział 
w kampanii wyborczej do wyborów samorządo-
wych w 1998 roku – zastępca szefa sztabu powia-
towego AWS. Sympatie polityczne: do partii cen-
troprawicowych, Jan Nowak-Jeziorański, Stefan 
Kisielewski. Odznaczenia: Ministerstwa Obrony 
Narodowej (1997), Ligi Obrony Kraju (2001).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 210 m kw., własny dom jednorodzin-
ny, Brzesko, od 1963. Samochód: fi at punto, rok 
prod. 1995. Podatek dochodowy: 2000 – III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: gra na gitarze klasycznej, wędkarstwo. 
Urlop: podróże, praca w ogrodzie koło domu. 
Ulubione dzieła: muzyka Bacha, Beethovena, 
Chopina; twórczość Norwida; Ewangelia. Mak-
syma życiowa: uczciwość, gospodarność, kultura 
polityczna.
Adres do korespondencji: ul. Towarowa 5, 32-800 
Brzesko, tel. 014 663-15-90.    aktual.: 18.XII.2001
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N
NAWARA Marek Stanisław
inżynier hutnik,
marszałek województwa małopolskiego
Ur. 18 kwietnia 1956 w Krakowie; kawaler; wy-
kszt. wyższe; magister inżynier hutnik; wyznanie 
rzymskokat. Ojciec: Maciej, wykszt. średnie, spe-
cjalista ds. transportu. Matka: Teresa (z d. Witek), 
wykszt. średnie, księgowa. Rodzeństwo: Teresa 
(ur. 1957), Maria (ur. 1963), Joanna (ur. 1969). 
Dzieci: brak. 

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza w Ra-
ciborowicach, woj. krakowskie   IX Liceum 
Ogólnokształcące w Krakowie (matura 1975) 
  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 
przeróbka plastyczna metali (dyplom 1980)  stu-
dia podypl.: Centrum Kształcenia Ekonomicznego 
w Lille, zarządzanie samorządami lokalnymi (dy-
plom 1993); Uniwersytet Jagielloński, zarządzanie 
(1997)   kurs dla członków rad nadzorczych 
spółek Skarbu Państwa (egzamin 1991)  Mi-
nisterstwo Przekształceń Własnościowych, kurs 
polityka i metody prorynkowych przekształceń 
strukturalno-własnościowych gospodarki ko-
munalnej oraz promocja, rozwój i fi nanse gmin 
(egzamin 1994).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Wyrobów Metalowych „Polmetal” w Krakowie 
(1980-90), starszy specjalista badawczo-technicz-
ny – zastępca kierownika zakładu badań metali 
(1983-90)   Gmina Zielonki (1990-98), wójt 
 Województwo Małopolskie (od 21.XI.1998), 
marszałek województwa. Ponadto: przewodniczą-
cy Rady Załogi Ośrodka Badawczo-Rozwojowego 
Przemysłu Wyrobów Metalowych „Polmetal” 
w Krakowie (1986-90), członek Wojewódzkiej 
Rady Ochrony Środowiska (1993-95), współprze-
wodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego (od IX.1999), wiceprzewodni-
czący Konwentu Marszałków Województw RP 
(od 1999), przewodniczący „rotacyjny” (1.I.-30.
VI.2000), członek Rady Polskiej Organizacji 
Turystycznej, przewodniczący Podkomisji ds. Sa-
morządu Terytorialnego Międzyrządowej Komisji 
Polsko-Słowackiej ds. Współpracy Transgranicz-
nej, przewodniczący Komitetu Sterującego Ma-
łopolskiego Programu Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 

przewodniczący Regionalnego Komitetu Sterują-
cego Programu Aktywizacja Obszarów Wiejskich 
w Województwie Małopolskim, przewodniczący 
Regionalnego Komitetu Sterującego Programu 
Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia, członek 
Krajowego Komitetu Sterującego Programu 
Aktywizacji Obszarów Wiejskich, członek Biura 
Zrzeszenia Regionów Europy, członek Krajowego 
Komitetu Sterującego Programu SAPARD, czło-
nek Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionu 
Krakowskiego S.A. (1999-2001), przewodniczący 
Rady Nadzorczej Międzynarodowego Portu Lotni-
czego Kraków Balice im. Jana Pawła II sp. z o.o. 
(od 2001). Wyjazdy zagraniczne o charakterze 
zawodowym: seminarium „Zarządzanie gospodar-
ką wodno-ściekową” w Finlandii (1994); udział 
w seminarium „Doświadczenia funkcjonowania 
administracji terenowej i samorządu komunalnego 
w Niemczech” w Instytucie Międzynarodowym 
Polityki w Hamburgu (1995); udział w semina-
rium „Funkcjonowanie administracji publicznej” 
w USA (1998). Ważniejsze osiągnięcia: 26 prac 
badawczo-rozwojowych dotyczących metalo-
znawstwa i powłok ochronnych, z czego większość 
wdrożono; generalna przebudowa infrastruktury 
technicznej gminy Zielonki oraz jej infrastruktu-
ry społecznej w okresie pełnienia funkcji wójta 
gminy, m.in. zorganizowanie gabinetów lekarza 
rodzinnego w Zielonkach i objęcie ich opieką 
wszystkich mieszkańców gminy, wybudowanie 
w gminie placówek oświatowych zaspokajających 
70% potrzeb gminy w tym zakresie; integracja 
lokalnej społeczności wokół samorządu lokal-
nego w Zielonkach, która to gmina znalazła się 
po 1990 roku wśród przodujących gmin woje-
wództwa krakowskiego pod względem rozwoju 
społeczno-gospodarczego; zainicjowanie od 1994 
roku przyznawania przez Sejmik Samorządowy 
Województwa Krakowskiego corocznej Nagrody 
Samorządowej. Nagrody i wyróżnienia: nagroda 
ministra maszyn ciężkich i rolniczych (1987), 
nagroda w konkursie „Gmina jakich mało” orga-
nizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji 
Lokalnej (1996), Nagroda im. Grzegorza Palki 
„Samorządowy Oscar”, przyznany przez Ligę 
Krajową „za budowanie ustrojowej i społecznej 
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pozycji samorządu terytorialnego, szczególnie jako 
współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego” (2001).

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA 

Przynależność partyjna: Akcja Wyborcza „Soli-
darność” (od 1997), członek zespołu koordyna-
cyjnego AWS w Krakowie  Ruch Społeczny 
AWS (od 1998), członek prezydium Zarządu 
Krakowskiego (1998), członek prezydium Zarzą-
du Małopolskiego (od 1999). Inne organizacje 
społeczne: Związek Harcerstwa Polskiego (od 
1963), przewodnik  Stowarzyszenie Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów Województwa Kra-
kowskiego (1992-98), prezes  Polskie Towa-
rzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (od 1970), 
członek  Wojewódzkie Stowarzyszenie Inży-
nierów i Techników Metalowców Polskich SIMP 
w Krakowie (1983-90), sekretarz i wiceprzewod-
niczący sekcji obróbki plastycznej metali. Udział
w przedstawicielskich organach władzy: radny 
Gminy Zielonki, kaden. 1990-94, lista wyborcza 
Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego „Soli-
darność” w Zielonkach, delegat gminy Zielonki do 
Sejmiku Samorządowego Województwa Krakow-
skiego, przewodniczący Sejmiku; kaden. 1994-98, 
lista wyborcza lokalnego Komitetu Obywatel-
skiego w Zielonkach, delegat gminy Zielonki do 
Sejmiku Samorządowego Województwa Krakow-
skiego, przewodniczący Sejmiku  poseł na Sejm 
(1997-98), kaden. 1997-2001, lista wyborcza Akcji 
Wyborczej „Solidarność”, klub poselski AWS, 
wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Tery-
torialnego, przewodniczący Podkomisji Nadzwy-
czajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(rezygnacja z mandatu po wyborze na marszałka 
województwa małopolskiego w listopadzie 1998) 
 Marszałek województwa małopolskiego (od 
1998). Ponadto: wiceprzewodniczący Związku 
Gmin Jurajskich (1993-98), wiceprzewodniczący 
Małopolskiej Rady Regionalnej złożonej z wo-
jewodów 9 starych województw i przewodni-
czących tamtejszych sejmików (1997-98). Inne 
fakty z życiorysu polit.: niezależny kandydat
z krakowskiej listy Bezpartyjnego Bloku Wspiera-
nia Reform w wyborach parlamentarnych w 1993 
roku. Sympatie polityczne: partie chrześcijań-
sko-demokratyczne i konserwatywno-liberalne. 
Odznaczenia: Złota Odznaka Ministra Edukacji 
„Za Zasługi dla Oświaty” (1994), Honorowa Od-
znaka Przyjaciół Harcerstwa (1997), Odznaka „Za 
Zasługi dla Województwa Krakowskiego” (1997), 
Złoty Krzyż Zasługi (2001).

 STATUS MATERIALNY 

Mieszkanie: 250 m kw., własny dom jednorodzin-
ny, Batowice pod Krakowem, od 1990. Samochód: 
audi 80, rok prod. 1991. Podatek dochodowy: 1994 
– III próg, 1995 – III próg, 1996 – III próg, 1997 
– III próg, 2000 – III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA 

Hobby: podróże, fotografi a, historia. Urlop: tram-
ping, turystyka, zwiedzanie, poznawanie świata. 
Ulubione dzieła: „Imperium” R. Kapuścińskiego; 
fi lm „Pożegnanie z Afryką”. Maksyma życiowa: 
uczciwość, sprawiedliwość, pragmatyzm, odpo-
wiedzialność, konsekwencja w dążeniu do celu.

aktual.: 5.IX.2001

NOWAK Bogusław Jan
organizator produkcji
fi lmowej i telewizyjnej, menedżer
Ur. 5 marca 1955 w Krakowie; żonaty (od 1985); 
wykszt. wyższe; magister organizacji produkcji 
telewizyjno-filmowej; wyznanie rzymskokat. 
Ojciec: Franciszek. Matka: Stanisława (z d. Le-
wicka), wykszt. średnie. Rodzeństwo: Bożena (ur. 
1952). Żona: Hanna (z d. Krawczyk), wykszt. 
średnie, inspicjent. Dzieci: Monika (ur. 1988), Be-
ata (ur. 1992). Życiowe autorytety: Andrzej Wajda, 
Zygmunt Hübner, Stanisław Radwan, Władysław 
Banaszkiewicz. Miejsca zamieszkiwania: od uro-
dzenia w Krakowie. 

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 31 w Krakowie   IX 
Liceum Ogólnokształcące w Krakowie (matura 
1975)  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wy-
dział Radia i Telewizji (dyplom 1984)  studia 
podypl.: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 
budowa strategii spółek (dyplom 1997).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krako-
wie (1976-83), inspicjent (1976-78), asystent dy-
rektora (1982-83)  Opera i Operetka w Krakowie 
(1984-85), dyrektor administracyjny  Telewizja 
Polska Oddział w Krakowie (1985-95), dzienni-
karz, kierownik wydziału realizacji (1985--91), 
dyrektor produkcji (1991-94), doradca zarządu 
TVP SA (1994-95)  Polskie Radio Kraków SA, 
prezes zarządu (1995-2001)  Małopolski Ośro-
dek Kultury w Krakowie (IV.-VII.2001), dyrektor 
 Opera i Operetka w Krakowie, p.o. dyrektora 
(VIII.2001), dyrektor naczelny (od IX.2001). Po-
nadto: szef programowy Festiwalu Mrożka (1990) 
i Europejskiego Miesiąca Kultury (1992). Wyjazdy 
zagraniczne o charakterze zawodowym: służbowo 
do Włoch (1985), Austrii (1995, 1996), Danii 
(1996), Wielkiej Brytanii (1996, 1997) i Niemiec 
(1997); stypendium radiowe w USA – Waszyngton, 
Portland, Lincoln, Nowy Jork (1999). Ważniejsze 
osiągnięcia: zainicjowanie i pełnienie nadzoru 
inwestycyjnego budowy nowej siedziby Polskiego 
Radia Kraków (1998-2000); artykuły prasowe, 
fi lmy, telewizyjne programy dokumentalne, m.in. 
o J. Jarockim, L. i J. Skarżyńskich, E. Lassek. 
Nagrody i wyróżnienia: tytuł Mister Krakowa 2000 
za budynek Radia Kraków nadany przez „Gazetę 
Krakowską”.

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak. Inne organizacje 
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społeczne: Fundacja „Dziecięce Listy do Świata” 
(od 1993), przewodniczący Rady Fundacji (1993-
-2000)  Stowarzyszenie Filmowców Polskich 
(1985-90), członek  Stowarzyszenie Dzienni-
karzy RP (1992-93), członek  Stowarzyszenie 
Międzynarodowe Sezony Teatralne i Baletowe 
w Krakowie (od 2001), członek założyciel. Udział 
w przedstawicielskich organach władzy: brak. 
Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 160 m kw., własny dom jednoro-
dzinny, Kraków Podgórze, od 1995. Samochód: 
fi at brava, rok prod. 1999. Podatek dochodowy: 
1998 – III próg, 2000 – III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: tenis. Urlop: z rodziną. Ulubione dzieła: 
„Pan Cogito” Z. Herberta; „Szał” W. Podkowiń-
skiego; fi lm „Ziemia obiecana” A. Wajdy; muzyka 
W. A. Mozarta i Z. Preisnera. Maksyma życiowa: 
Najbardziej męczy nicnierobienie.

aktual.: 13.I.2002

NOWAK Jacek Kazimierz
kardiolog, przewodniczący rady gminy
Ur. 16 maja 1962 w Chrzanowie, woj. katowickie; 
żonaty (od 1996); wykszt. wyższe; lekarz medy-
cyny kardiolog; wyznanie rzymskokat. Ojciec: 
Kazimierz, wykszt. wyższe, inżynier miernik. 
Matka: Krzysztofa (z d. Pilipiec), wykszt. śred-
nie, analityk medyczny. Rodzeństwo: brak. Żona: 
Lidia (z d. Ziomek), wykszt. wyższe, okulista, 
specjalista chorób oczu. Dzieci: Piotr (ur. 1987), 
Mateusz (ur. 1989). Życiowe autorytety: lekarze 
– dr Andrzej Kosiński, prof. Lech Poloński 
z Zabrza, prof. Jacek Dubiel – kardiolog, prof. 
Czesław Martysz. Miejsca zamieszkiwania: w la-
tach 1962-86 w Chrzanowie, od 1987 w Libiążu 
w powiecie chrzanowskim.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chrzanowie  Li-
ceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica 
w Chrzanowie (matura 1981)  Śląska Akade-
mia Medyczna w Katowicach, Wydział Lekarski 
(dyplom 1987), specjalizacja z interny (1994), 
specjalizacja z kardiologii (1997).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Górniczy Zakład Opieki Zdrowotnej w Tychach, 
Przychodnia Górnicza w Libiążu (1987-97), 
młodszy asystent (1987-91), asystent (1991-94), 
starszy asystent (1994-97)  Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Chrzanowie (1997-98), starszy asystent 
 Miejski Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 
w Libiążu (od 1998), starszy asystent. Wyjazdy 
zagraniczne o charakterze zawodowym: na Eu-
ropejski Zjazd Echokardiografi czny w Wiedniu 
(1998), kurs kardiologiczny zorganizowany przez 
fi rmę Rocke w Nikozji na Cyprze (2000). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Partia Chrześcijańskich 
Demokratów (1994-97), wiceprzewodniczący koła 

w Libiążu. Inne organizacje społeczne: Polskie 
Towarzystwo Internistyczne (od 1990), członek 
  Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (od 
1994), członek  Związek Zawodowy Lekarzy 
(od 1997), członek  Stowarzyszenie Mężczyzn 
Wymagających Opieki (od 1994), członek wspie-
rający  Towarzystwo Diabetologiczne (od 1994), 
członek wspierający. Udział w przedstawicielskich 
organach władzy: radny Rady Miasta i Gminy 
w Libiążu, kaden. 1994-98, lista wyborcza Koalicji 
dla Gminy Libiąż, klub radnych Gmina Libiąż 
2000, przewodniczący Rady; kaden. 1998-2002, 
lista wyborcza Gmina Libiąż 2000, klub radnych 
Gmina Libiąż 2000, członek zarządu klubu, 
przewodniczący Rady. Sympatie polityczne: Bill 
Clinton jako autorytet polityczny – skuteczny, 
pogodny, lubiany; antypatia do partii skrajnie 
prawicowych (nazizm) i lewicowych (komunizm). 
Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 68 m kw., spółdzielcze własnościowe, 
Libiąż, od 1987. Samochód: opel astra, rok prod. 
1997. Podatek dochodowy: 1999 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: czytanie książek, sport – piłka nożna, 
piłka siatkowa, pływanie, szachy. Urlop: aktywny 
– pływanie, jazda na rowerze, piłka nożna, 
siatkowa, szachy. Ulubione dzieła: „Quo vadis” 
H. Sienkiewicza; IX Symfonia i „Oda do radości” 
Beethovena. Maksyma życiowa: Nie ma rzeczy 
niemożliwych. Chcieć to móc.
Adres do korespondencji: ul. Paderewskiego 1/95, 
32-590 Libiąż.                   aktual.: 16.I.2001

NOWAK Ryszard Aleksander
technik gastronom, złotnik, poseł
Ur. 12 września 1962 w Nowym Sączu; żonaty (od 
1988); wykszt. średnie; technolog żywienia, mistrz 
złotniczy; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Jan, 
ogrodnik. Matka: Karolina (z d. Zieleń). Rodzeń-
stwo: pięć starszych sióstr i młodszy brat. Żona: 
Dorota (z d. Link), wykszt. wyższe, nauczycielka 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza 
w Nowym Sączu. Dzieci: Aleksandra (ur. 1990), 
Jakub (ur. 1992). Miejsca zamieszkiwania: od 
urodzenia w Nowym Sączu.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego 
w Nowym Sączu  Technikum Gastronomiczne 
w Nowym Sączu (matura 1981)  nauka zawodu 
złotnika w Zakładzie Złotniczym Stanisława 
Stolarza w Nowym Sączu (1984-85) i Pracowni 
Złotniczej Jana Cupicha w Nowym Sączu (1986-
90); egzamin czeladniczy (1988), egzamin mi-
strzowski (1990)  Wyższa Szkoła Ekonomiczna 
w Warszawie, pedagogika (student).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Restauracja „Zajazd Sądecki” (1982-83), tech-
nolog żywienia  Schronisko „Sucha Dolina” 
w Kosarzyskach koło Piwnicznej (1983-84), 
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prowadzenie kawiarni  Zakład Złotniczy Stani-
sław Stolarz w Nowym Sączu (1984-85), uczeń 
 Pracownia Złotnicza Jana Cupicha w Nowym 
Sączu (1986-90), uczeń (1986-88), czeladnik 
(1988-90)  Pracownia złotnicza i sklep jubilerski 
w Nowym Sączu (1991-98), właściciel  Urząd 
Miejski w Nowym Sączu (1998-2001), członek 
Zarządu Miasta   Sejm RP (od 2001), poseł 
zawodowy. Ponadto: członek Rady Nadzorczej 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
(1988--89). Wyjazdy zagraniczne o charakterze 
zawodowym: brak. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Porozumienie Centrum (od 
1993), przewodniczący Koła Miejskiego w Nowym 
Sączu (1995-99), wiceprezes Zarządu Wojewódz-
kiego w Nowym Sączu (1996-99), członek Rady 
Politycznej (1996-99)  Porozumienie Polskich 
Chrześcijańskich Demokratów (1999-2000), czło-
nek Rady Politycznej  Prawo i Sprawiedliwość 
(od 2001), członek założyciel. Inne organizacje 
społeczne: Związek Młodzieży Demokratycznej 
(1980-81), współzałożyciel   Stowarzyszenie 
„Nasza Sądecczyzna” (od 2000), współzałożyciel, 
prezes   Miejski Klub Sportowy „Sandecja” 
(od 1998), wiceprezes (od 1999)  Katolickie 
Stowarzyszenie Civitas Christiana (od 2001), 
członek. Udział w przedstawicielskich organach 
władzy: radny Rady Miasta Nowego Sącza (1998-

-2001), kaden. 1998-2002, lista wyborcza AWS, 
klub radnych AWS, członek Zarządu Miasta  po-
seł na Sejm RP, kaden. 2001-2005, lista wyborcza 
PiS, klub parlamentarny PiS, członek Komisji 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Le-
śnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Ponadto: instruktor teatralny (od 1984), członek 
Chóru Kameralnego przy Bazylice św. Małgo-
rzaty w Nowym Sączu (1987-2000). Inne fakty 
z życiorysu polit.: członek Związku Młodzieży 
Demokratycznej związanego ze Stronnictwem 
Demokratycznym, ZMD rozwiązany 13 grudnia 
1981 przez władze stanu wojennego; w wybo-
rach parlamentarnych 23 września 2001 roku 
poseł z nowosądeckiej listy PiS, okr. wyb. nr 14, 
pierwsze miejsce na liście, 7.691 głosów, pierwszy 
wynik na liście, 4. wynik w okręgu. Antypatie 
polityczne: do skrajności. Odznaczenia: Medal 
700-lecia Miasta Nowego Sącza przyznany przez 
prezydenta miasta (2000), Medal „Za Zasługi dla 
Województwa Małopolskiego” przyznany przez 
wojewodę małopolskiego (2001).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 260 m kw., własny dom jednorodzin-
ny, Nowy Sącz, od 1990. Samochód: opel vectra, 
rok prod. 2000. Podatek dochodowy: 2000 – III 
próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: literatura, muzyka, fi lm. Urlop: nieważne 
gdzie, byle z rodziną. Ulubione dzieła: twórczość 
Rudolfa Steinera. Maksyma życiowa: Jeśli czegoś 
nie widzisz, nie znaczy, że nie istnieje.
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie, ul. 
Kard. S. Wyszyńskiego 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 
018 443-69-67, faks 443-69-71.   aktual.: 14.I.2002
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O
OLEARCZYK Kazimierz Stanisław
inżynier ochrony środowiska, 
pracownik samorządowy, wójt
Ur. 23 listopada 1959 w Bolesławiu, woj. małopol-
skie; żonaty (od 1982); wykszt. wyższe; inżynier 
kształtowania i ochrony środowiska; wyznanie 
rzymskokat. Ojciec: Władysław, wykszt. pod-
stawowe, rolnik. Matka: Józefa (z d. Orszulak), 
wykszt. podstawowe, rolnik. Rodzeństwo: Marek 
(ur. 1958), Zofia (ur. 1963). Żona: Genowefa 
(z d. Szlosek), wykszt. średnie ekonomiczne, 
pracownik administracji samorządowej. Dzieci: 
Grzegorz (ur. 1983), Anna (ur. 1984), Małgorzata 
(ur. 1989). Tradycje rodzinne: dziadek Józef 
Olearczyk – żołnierz armii cesarza Franciszka 
Józefa, uczestnik wojny z bolszewikami w 1920 
roku, dziadek żony Stanisław Kochanek bliski 
współpracownik Wincentego Witosa; dziadkowie, 
rodzice i teściowie zajmowali się pracą na roli we 
własnych gospodarstwach. Miejsca zamieszkiwa-
nia: od urodzenia w Świebodzinie gm. Bolesław, 
w latach 1982--89 w Mędrzechowie, od 1989 roku 
w Bolesławiu.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Świebodzinie i Bolesławiu 
  Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 
w Tarnowie (matura 1979)  Akademia Rolni-
cza im. H. Kołłątaja w Krakowie, kształtowanie 
i ochrona środowiska (dyplom 2000).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Urząd Gminy w Bolesławiu (od 1982), inspektor 
ds. gospodarki ziemią, inspektor ds. wojskowo-
-obronnych (1982-90), wójt gminy (od 1990). 
Ponadto: członek Rady Nadzorczej Gminnej 
Spółdzielni w Bolesławiu (1986-98), członek 
Rady Nadzorczej Spółdzielni Kółek Rolniczych 
w Bolesławiu (1992-98), członek Rady Nad-
zorczej Banku Spółdzielczego w Bolesławiu 
(1994-98). Wyjazdy zagraniczne o charakterze 
zawodowym: wyjazdy studialne dla zapoznania 
się z funkcjonowaniem gospodarki rolnej, drob-
nej przedsiębiorczości i administracji różnych 
szczebli w Niemczech (1997), Austrii (1998) 
i we Francji (2000). Ważniejsze osiągnięcia: 
jako wójt gminy zrealizowanie kompleksowej 
telefonizacji gminy Bolesław (1989--93), zbu-
dowanie sieci wodociągowej i stacji uzdatniania 
wody (1994-98), dbałość o obiekty kulturalne 

i oświatowe, przygotowanie programu i dokumen-
tacji technicznej do wykonania kanalizacji gminy 
oraz budowy oczyszczalni ścieków (1999-2000), 
uczestnik prac społecznego komitetu budowy sieci 
gazowej w gminie (1979-81). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Zjednoczone Stronnic-
two Ludowe (1982-XII.1989), sekretarz Zarządu 
Gminnego w Bolesławiu (1986-XII.1989)  Pol-
skie Stronnictwo Ludowe (od 1990), prezes koła 
w Bolesławiu (od 1992), wiceprezes Zarządu 
Gminnego w Bolesławiu (od 1994), prezes Za-
rządu Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej 
(od 1999), członek prezydium małopolskiego 
Zarządu Wojewódzkiego (od 1999). Inne orga-
nizacje społeczne: Związek Młodzieży Wiejskiej 
„Wici” w Bolesławiu (1970-82), członek Zarządu 
Gminnego (1978-80)  Ochotnicza Straż Pożarna 
(od 1990), prezes zarządu gminnego w Bolesła-
wiu (od 1996)  Ludowe Zespoły Sportowe (od 
1982), członek zarządu gminnego w Bolesławiu 
(od 1996). Udział w przedstawicielskich orga-
nach władzy: radny Gminnej Rady Narodowej 
w Bolesławiu, kaden. 1986-90, rekomendacja 
ZSL, przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Spor-
tu i Turystyki, członek prezydium Rady  radny 
Rady Powiatu Dąbrowa Tarnowska, kaden. 1998-
2002, lista wyborcza PSL, klub radnych PSL, 
przewodniczący klubu, wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu. Inne fakty z życiorysu polit.: w 1980 roku 
uczestnik gminnego zjazdu NSZZ „Solidarność” 
w Bolesławiu, w 1982 roku z chwilą podjęcia pracy 
zawodowej wstąpienie do ZSL i praca na rzecz 
własnego środowiska; w wyborach parlamentar-
nych 23 września 2001 roku kandydat na posła 
z tarnowskiej listy PSL, okr. wyb. nr 15, trzecie 
miejsce na liście, 1.737 głosów, szósty wynik na 
liście, 29. wynik w okręgu. Sympatie polityczne: 
Polskie Stronnictwo Ludowe, w którego tezach 
programowych jest poszanowanie wiary, ziemi 
i ojczyzny, tradycji lokalnych i rodzinnych; antypa-
tia do Unii Wolności z powodu zbyt daleko idącej 
polityki liberalnej wobec gospodarki i majątku 
narodowego. Odznaczenia: Brązowy Medal „Za 
Zasługi dla Obronności Kraju” (1996), Srebrny 
Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (1998), 
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Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
(1999).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 210 m kw., własny dom jednorodzin-
ny, Bolesław, powiat dąbrowski, od 1989. Samo-
chód: fi at siena, rok 1997. Podatek dochodowy: 
1999 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: brak odp. Urlop: prace modernizacyjne 
i remontowe we własnym domu, tygodniowe 
wyjazdy rodzinne, m.in. w Tatry albo na Mazury. 
Ulubione dzieła: twórczość Stefana Żeromskiego 
i Adama Mickiewicza, szczególnie „Pan Tadeusz”. 
Maksyma życiowa: Pomagając innym – pomagasz 
sobie.
Adres do korespondencji: 33-220 Bolesław 190, 
tel. 014 64-15-018, 64-15-310.  aktual.: 16.XI.2000

ORKISZ Jan 
inżynier mechanik,
pracownik dozoru technicznego, poseł
Ur. 4 sierpnia 1954 w Zawadzie, woj. krakow-
skie; żonaty (od 1980); wykszt. wyższe; inżynier 
mechanik maszyn górniczych; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Franciszek, wykszt. podstawowe, 
pracownik fi zyczny, rolnik. Matka: Władysława 
(z d. Orkisz), wykszt. podstawowe, przy mężu. 
Rodzeństwo: Mieczysław (ur. 1935), Edward 
(ur. 1938), Emilia (ur. 1941), Tadeusz (ur. 1945), 
Bronisław (ur. 1951). Żona: Barbara (z d. Czar-
necka), wykszt. wyższe, magister historii, za-
stępca dyrektora gimnazjum w Olkuszu. Dzieci: 
Marcin (ur. 1982), Michał (ur. 1983), Marek (ur. 
1985). Tradycje rodzinne: ojciec żony Kazimierz 
Czarnecki – w roku 1941 aresztowany przez 
gestapo, w latach 1941-44 przymusowy robotnik 
w hitlerowskich obozach pracy Klein Magersdorf, 
Rattwitz, Hermannsdorf, Auschwitz-Monowice, 
od 1945 roku działacz związku zawodowego me-
talowców, w latach 1972-76 poseł na Sejm PRL, 
przewodniczący olkuskiego koła Stowarzyszenia 
Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Nie-
miecką, przewodniczący olkuskiego koła Związku 
Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich 
Więzień i Obozów Koncentracyjnych; żona Bar-
bara czynny instruktor, podharcmistrz Związku 
Harcerstwa Polskiego w Olkuszu (od 1977). 
Życiowe autorytety: Aleksander Małachowski, 
Marek Pol, Włodzimierz Cimoszewicz. Miejsca 
zamieszkiwania: do 1974 roku w Zawadzie koło 
Olkusza, od 1974 w Olkuszu.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Zawadzie  Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa w Olkuszu (1972)  Technikum 
Mechaniczne dla Pracujących przy Olkuskiej Fa-
bryce Naczyń Emaliowanych w Olkuszu (matura 
1975)  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krako-
wie, maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego 
(dyplom 1980).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych w Olku-
szu (1972-83), ślusarz wzorcarz (1972-75), nauczy-
ciel praktycznej nauki zawodu (1975-80), specjalista 
ds. organizacji pracy – kierownik sekcji organizacji 
i zarządzania (1980-83)  Wojewódzkie Przed-
siębiorstwo Komunikacyjne w Katowicach, Od-
dział w Olkuszu (1983-86), kierownik zajezdni 
 Przedsiębiorstwo Państwowe Polmozbyt w Ka-
towicach, Stacja Obsługi nr 3 w Olkuszu (1986-
-90), kierownik stacji (1986-88)  Komitet Woje-
wódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
w Katowicach (1988-90), sekretarz Komitetu 
Miejsko-Gminnego PZPR w Olkuszu  Socjalde-
mokracja Rzeczypospolitej Polskiej w Katowicach 
(1990), pełnomocnik Rady Wojewódzkiej na okręg 
olkuski   Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń
w Bytomiu (1990-94), kierownik działu sprzętu
i transportu w Olkuszu  Miasto i Gmina Olkusz 
(1994-97), zastępca burmistrza  Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Olkuszu (1998), kierownik zaopa-
trzenia  Starostwo Powiatowe w Olkuszu (1999--
2001), wicestarosta olkuski  I Sejm RP (od 2001), 
poseł zawodowy. Ponadto: zastępca przewodni-
czącego Komisji Pojednawczej przy Naczelniku 
Miasta i Gminy Olkusz (1984-88), członek Ko-
legium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta 
i Gminy Olkusz (1984-88). Wyjazdy zagraniczne
o charakterze zawodowym: wizyta w miastach 
partnerskich zorganizowana dla członków zarządu 
miasta i gminy Olkusz – Schwalbach w Niemczech 
(1995), Bjerringbro w Danii (1996); wyjazd zorga-
nizowany przez Uniwersytet Jagielloński szlakiem 
organizacji europejskich do Holandii, Belgii, 
Luksemburga, Francji i Niemiec (2000). Nagrody
i wyróżnienia: za bardzo dobre wyniki w nauce 
(1973, 1974, 1975, 1976, 1977), za pracę spo-
łeczną (1976). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza (1976-90), sekretarz Komitetu 
Miejsko-Gminnego Olkuszu (1988-90)  Socjal-
demokracja Rzeczypospolitej Polskiej (1990-98), 
zastępca przewodniczącego Rady Rejonowej 
w Olkuszu (1993-98), członek Rady Wojewódzkiej 
w Katowicach (1997-98)  Unia Pracy (od 1998), 
przewodniczący Rady Powiatowej w Olkuszu (od 
1999), wiceprzewodniczący Rady Małopolskiej 
w Krakowie (od 2000), członek Rady Krajo-
wej w Warszawie (od 2000). Inne organizacje 
społeczne: Związek Młodzieży Socjalistycznej 
(1969-74), członek  Związek Socjalistycznej 
Młodzieży Polskiej (1974-86), członek  Zwią-
zek Zawodowy Metalowców (1972-83), członek 
 Stowarzyszenie „Pokolenia” (od 1997), członek. 
Udział w przedstawicielskich organach władzy: 
radny Rady Narodowej w Olkuszu, kaden. 1988-
-90, klub radnych PZPR i bezpartyjnych, prze-
wodniczący klubu, przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; radny 
Rady Miejskiej w Olkuszu, kaden. 1994-98, lista 
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wyborcza Sojuszu Lewicy Demokratycznej, klub 
radnych SLD, zastępca burmistrza miasta i gminy 
Olkusz (1994-97)  radny Rady Powiatu Olku-
skiego, kaden. 1998-2002, lista wyborcza Przy-
mierza Społecznego, PSL, Unii Pracy i Krajowej 
Partii Emerytów i Rencistów, klub radnych SLD 
i Przymierza Społecznego, wicestarosta olkuski 
 poseł na Sejm RP, kaden. 2001-2005, lista wy-
borcza SLD-UP (kandydat UP), klub parlamentar-
ny UP, członek Komisji Samorządu Terytorialnego 
oraz Komisji Kontroli Państwowej. Osiągnięcia
w działalności publicznej: inicjator programu uty-
lizacji dachowych pokryć azbestowych w powiecie 
olkuskim (2000). Inne fakty z życiorysu polit.: 
inicjator i współzałożyciel UP na ziemi olkuskiej 
(styczeń 1998), działacz lewicy demokratycznej 
na ziemi olkuskiej (od 1990), delegat i uczestnik 
XI Zjazdu PZPR Warszawie (1990) i I Kongresu 
SdRP w Warszawie (1990); w wyborach parlamen-
tarnych 23 września 2001 roku poseł z krakowskiej 
listy SLD-UP, okr. wyb. nr 13, szóste miejsce na 
liście, 7.483 głosy, piąty wynik na liście, 14. wynik
w okręgu. Sympatie polityczne: partie lewicowe
i centrolewicowe, A. Małachowski, M. Pol, W. Ci-
moszewicz, J. Oleksy; anypatia do partii skrajnie 
prawicowych, S. Niesiołowskiego oraz L. Moczul-
skiego. Odznaczenia: Srebrna Odznaka „Zasłużo-
nemu w Rozwoju Województwa Katowickiego” 
(1985), Odznaka „Za Zasługi dla SZMP” (1986), 
Srebrny Krzyż Zasługi (1989).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 108 m kw., własny dom jednorodzinny, 
Olkusz, od 1974. Samochód: daewoo espero, rok 
prod. 1996. Podatek dochodowy: 2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: wycieczki piesze i rowerowe, lektura 
dobrej książki. Urlop: z rodziną w Polsce – nad 
morzem i jeziorami oraz w górach, zwłaszcza 
w Bieszczadach. Ulubione dzieła: fi lmy Andrzeja 
Wajdy. Maksyma życiowa: być skromnym, uczci-
wym, służyć ludziom.
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie, ul. 
Bylicy 1, 32-300 Olkusz, tel./faks 032 754-47-47

aktual.: 25.V.2001

ORZECHOWSKI Krzysztof
aktor, reżyser, pedagog, dyrektor teatru
Ur. 6 września 1947 w Toruniu; rozwiedziony; 
wykszt. wyższe; magister sztuki w zakresie gry 
aktorskiej i reżyserii dramatu, I stopień kwalifi kacji 
naukowej (odpowiednik doktoratu) w Akademii Te-
atralnej w Warszawie; wyznanie rzymskokat. Oj-
ciec: Tomasz, wykszt. wyższe, architekt (nie żyje). 
Matka: Irena (z d. Hozakowska), wykszt. średnie, 
technik ekonomista (nie żyje). Rodzeństwo: brak. 
Dzieci: Dorota (ur. 1980). Tradycje rodzinne: 
rodzina matki po kądzieli to repatrianci z Kresów 
Wschodnich, z Litwy i Polesia (1919); pradziadek 
Władysław Bortnowski przed I wojną był admi-
nistratorem majątków w rejonie Pińska, babka 

Eugenia Hozakowska po II wojnie światowej 
więziona na Mokotowie i w Fordonie przez reżim 
stalinowski; rodzina matki, po mieczu, osiadła na 
Pomorzu i w Poznańskiem, dziadek Bronisław 
Hozakowski był przed wojną znanym pomorskim 
kupcem i działaczem społecznym, właścicielem 
wielkich zakładów nasiennych i ogrodniczych 
w Toruniu, uznanym specjalistą w swojej branży, 
konsulem honorowym Francji, kawalerem Legii 
Honorowej, otrzymał wiele odznaczeń krajowych 
i zagranicznych; jego przodek ze strony matki to 
ksiądz Sykstus (Mikoszewski), kapelan Białych 
w powstaniu styczniowym; stryj Hozakowskiego 
– ks. prof. Władysław Jan, protonotariusz, kanonik 
tumski metropolii poznańskiej, wybitny polski 
teolog i biblista, autor pierwszego katolickiego 
przekładu Biblii z hebrajskiego na język polski 
(nie zachował się); z rodziny ojca – babka Kamila 
z Guttów Orzechowska, inżynier architekt, dziadek 
Feliks Orzechowski, magister chemik, specjalista 
farbiarz tkanin w Łodzi, brat babki – prof. Ro-
muald Gutt, jeden z najwybitniejszych polskich 
architektów czasów przed- i powojennych. Miejsca 
zamieszkiwania: do 1955 roku w Toruniu, 1955-
89 w Warszawie z przerwą na studia w Krakowie 
(1966-69), od 1989 z powrotem w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 36 w Warszawie  VII Li-
ceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego 
w Warszawie (matura 1965)  Uniwersytet War-
szawski, Wydział Historyczny (1965-66 studia 
przerwane); Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna 
w Krakowie, Wydział Aktorski (dyplom 1970); 
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Warszawie 
– obecnie Akademia Teatralna, Wydział Reżyserii 
(dyplom 1984).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Teatr Komedia w Warszawie (1970-75), aktor 
 Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy (1975-87), 
aktor (1975-86), reżyser (1986-87)  Państwowa 
Wyższa Szkoła Teatralna w Warszawie (od 1981), 
asystent, starszy asystent, wykładowca, starszy 
wykładowca przedmiotu kierunkowego na Wy-
dziale Reżyserii, adiunkt (od 1996)  Teatr im. 
J. Kochanowskiego w Opolu (1987-88), członek 
Rady Artystyczno-Programowej  Teatr Ludowy 
w Nowej Hucie (1989-96), reżyser  Teatr Ba-
gatela w Krakowie (1997-99), dyrektor naczelny 
i artystyczny  Teatr im. J. Słowackiego w Krako-
wie (od VII.1999), dyrektor naczelny i artystyczny. 
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: 
w latach 70. z Teatrem Komedia do USA, z Te-
atrem Dramatycznym do RFN, NRD, ZSRR, 
Jugosławii i na Węgry; stypendium Ministerstwa 
Kultury i Sztuki w Szwecji (1988). Ważniej-
sze osiągnięcia: prace reżyserskie w teatrach 
w Krakowie i innych miastach oraz w telewizji, 
m.in. wyreżyserowanie „Tanga” i „Ambasadora” 
S. Mrożka, „Gimpela Głupka” Singera, „Kan-
dyda” Woltera, „Wieczoru Trzech Króli” oraz 
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„Romea i Julii” W. Szekspira, „Panny Tutli Putli” 
Witkacego, „Rozpaczy” W. Nabokowa, „Refor-
matora” M. Kulisza, w sumie blisko 40 premier. 
Nagrody i wyróżnienia: krakowska Złota Maska 
za „Pana Jowialskiego” A. Fredry wystawionego 
w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie w 1997 
roku (1998), nagroda reżyserska na Opolskich 
Konfrontacjach Teatralnych – Klasyka Polska 
(1998), nagroda rektorska za osiągnięcia dydak-
tyczno-wychowawcze (1992).

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

– brak odp. Odznaczenia: brak.
 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: wspólnie z towarzyszką życia, 180 
m kw., dom jednorodzinny, Rząska, od 1997, 
oraz garsoniera w Warszawie. Samochód: opel 
vectra, rok prod. 2000. Podatek dochodowy: 1998 
– III próg, 2000 – III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: tenis, rower. Urlop: spędzany tradycyjnie 
na polskim Wybrzeżu. Ulubione dzieła: „Mistrz 
i Małgorzata” M. Bułhakowa; fi lm „Zmierzch 
bogów” Viscontiego, dzieła Felliniego; obrazy 
Renoira i Turnera. Maksyma życiowa: brak stałej.
Dodatkowe uwagi: krakowianin z wyboru i serca, 
lata tu przeżyte (okres studiów i pracy zawodowej) 
upoważniają do traktowania ziemi krakowskiej 
jako ziemi przeznaczenia.    aktual.: 5.II.2002

OSTROWSKI Jan
historyk sztuki, profesor UJ,
radny wojewódzki
Ur. 12 czerwca 1947 w Krakowie; żonaty (od 
– brak odp.); wykszt. wyższe, profesor doktor 
habilitowany historii sztuki; wyznanie rzymskokat. 
Ojciec: brak odp. Matka: brak odp. Rodzeństwo: 
brak odp. Żona: Dorota (z d. Latawiec), wykszt. 
wyższe, zawód – brak odp. Dzieci: Piotr (ur. 1978), 
Tomasz (ur. 1979). Miejsca zamieszkiwania: od 
urodzenia w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa nr 6 w Krakowie  II Liceum 
Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kra-
kowie (matura 1965)  Uniwersytet Jagielloński, 
historia sztuki (dyplom 1970)   Uniwersytet 
w Nancy we Francji, doktorant (1970-72).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii Sztuki 
(od 1973), asystent, adiunkt, docent (1982), pro-
fesor nadzwyczajny (1992), profesor zwyczajny 
(1998)   Państwowe Zbiory Sztuki – Zamek 
Królewski na Wawelu (od 1989), dyrektor. Po-
nadto: członek Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej 
Akademii Nauk, członek Komisji Historii Sztuki 
Polskiej Akademii Umiejętności (od 1995), czło-
nek Académie de Stanislas w Nancy, wiceprzewod-
niczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków 
Krakowa (od 1990). Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: studia na Uniwersytecie 
w Nancy we Francji (1970-72); ważniejsze pobyty 

badawcze – stypendium Fondazione Longi we Flo-
rencji (1976-77), stypendium Humboldt Stiftung 
w Monachium (1985, 1994, 1996, 2000), Fellowship 
Institute for Advanced Study w Princeton 
w USA (1986); uczestnik licznych konferencji 
i kongresów. Ważniejsze osiągnięcia: „L’oeuvre 
architecturale du roi Stanislas en Loraine” (dok-
torat, 1972), „Van Dyck et la peinture genoise du 
XVIIe siecle” (habilitacja, 1981), autor ponad 100 
publikacji, w tym 10 książek, współautor i redak-
tor 12 prac zbiorowych; specjalista w dziedzinie 
sztuki XVII i XVIII wieku oraz malarstwa XIX 
wieku głównie w aspekcie jego ikonografi i i funk-
cji społecznych, badacz sztuki polskich kresów 
wschodnich; ważniejsze książki – „Anton van 
Dyck” (1981), „Van Dyck et la peinture génoise du 
XVII-e siécle” (1981), „Arte popolare polacca” 
(1981), „Piotr Michałowski” (1985), „Pięć studiów 
o Piotrze Michałowskim” (1988), „Die polnische 
Malerei vom Ende des 18. Janhrhunderts bis 
zum Beginn der Moderne” (1989), „Kraków” 
(przewodnik 1989, 1992), „Lwów: dzieje i sztuka 
(1997); inicjator, współautor i redaktor naukowy 
serii „Materiały do dziejów sztuki sakralnej na 
ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej” 
(od 1993, 9 tomów), „Kresy bliskie i dalekie 
(1998), „Podhorce. Dzieje wnętrz pałacowych 
i galerii obrazów” (z J.T. Petrusem, 2001); inicjator 
podjętej na początku lat 90. inwentaryzacji rzym-
skokatolickich zabytków sakralnych na Ukrainie. 
Nagrody i wyróżnienia: nagroda Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki im. prof. S. Dettloff a (1973), 
nagroda Académie de Stanislas w Nancy (1974), 
nagrody ministra edukacji narodowej (1982, 
1985, 1994), nagroda „Przeglądu Wschodniego” 
(1995), nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (2000). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Unia Wolności (od 2001), 
członek. Inne organizacje społeczne: Stowarzysze-
nie Historyków Sztuki (od 1972), członek władz 
centralnych oraz władz oddziału krakowskiego 
 Polski Związek Kawalerów Maltańskich. Udział 
w przedstawicielskich organach władzy: radny 
Województwa Małopolskiego, kaden. 1998--2002, 
lista wyborcza UW, klub radnych UW, członek 
Komisji Głównej, Komisji Rozwoju Regionu, 
Promocji i Współpracy z Zagranicą, wiceprzewod-
niczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. 
Inne fakty z życiorysu polit.: w wyborach parla-
mentarnych 23 września 2001 roku kandydat na 
posła z krakowskiej listy UW, okr. wyb. nr 13, 
jedenaste miejsce na liście, 220 głosów. Odzna-
czenia: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia 
Polski (1994), Krzyż Komandorski z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski (2000).

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

– brak odp.
 STATUS MATERIALNY

– brak odp.                     aktual.: 11.III.2002
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P
PANTERA Jerzy Wojciech
fi zyk, nauczyciel, radny wojewódzki
Ur. 14 kwietnia 1951 w Tarnowie; żonaty (od 
1974); wykszt. wyższe; magister fi zyki ogólnej; 
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Marian, wykszt. 
podstawowe, kupiec. Matka: Maria (z d. Burzo-
wa), wykszt. średnie, księgowa w banku. Rodzeń-
stwo: Stanisław (ur. 1953). Żona: Krystyna (z 
d. Siembob), wykszt. wyższe, nauczyciel. Dzieci: 
Anna (ur. 1974), Patryk (ur. 1976), Dawid (ur. 
1980). Życiowe autorytety: Jan Paweł II. Miejsca 
zamieszkiwania: w latach 1951-69 w Żabnie, woj. 
krakowskie, w okresie studiów w 1969-74 w Kra-
kowie, potem w Tarnowie.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Żabnie  Liceum Ogólno-
kształcące im. T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnow-
skiej (matura 1969)  Uniwersytet Jagielloński, 
fi zyka ogólna (dyplom 1974)  studia podypl.: 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, fi zyka 
nauczycielska (dyplom 1983).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Mościcach 
(1974-87), wicedyrektor (1983-87), dyrektor (1990-
-91)  III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie 
(1991-94), nauczyciel   Kuratorium Oświaty 
w Tarnowie (1994-98), wicekurator   Zespół 
Szkół Mechanicznych w Tarnowie (1998), dyrek-
tor  Gmina Żabno (od 1998), zastępca burmistrza. 
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: 
przewodniczenie delegacji Ministerstwa Edukacji 
Narodowej w Essen, Niemcy (1997), współorga-
nizator seminarium nauczycielskiego w Cursdorf
w Turyngii, Niemcy (1999, 2000, 2001); prze-
wodniczenie delegacji radnych województwa 
małopolskiego do Landtagu w Turyngii (2000). 
Ważniejsze osiągnięcia: liczne nagrody uczniów 
w konkursach prac dyplomowych, w tym 3 pre-
zentowane na wystawie twórczości młodzieży 
w Moskwie (1984); współpraca z niemiecką Eu-
ropejską Akademią Obywatelską – ESTA (m.in. 
współorganizacja trzech niemiecko-polskich semi-
nariów nauczycielskich). Nagrody i wyróżnienia: 
za wyróżniające wyniki w pracy pedagogicznej 
– Nagroda Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa 
Fizycznego (1979), Nagroda Ministra Oświaty 
i Wychowania (1979), nagrody tarnowskiego 
kuratora oświaty (1981), tytuł „Uskrzydlony” 

nadany przez Tarnowską Fundację Kultury za 
upowszechnienie idei europejskich (2000).

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Unia Demokratyczna 
(1990-94), członek  Unia Wolności (od 1994), 
członek. Inne organizacje społeczne: Związek 
Nauczycielstwa Polskiego (1974-94), członek 
 Szkolny Związek Sportowy (od 1994), prezes 
tarnowskiego SZS (1994-99), wiceprezes ma-
łopolskiego SZS (od 1999)  Gminny Związek 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żabnie (od 
1999), prezes. Udział w przedstawicielskich orga-
nach władzy: radny Województwa Małopolskiego, 
kaden. 1998-2002, lista wyborcza UW, klub rad-
nych UW, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, 
Kultury Fizycznej i Turystyki. Osiągnięcia w dzia-
łalności publicznej: doprowadzenie do ożywionej 
współpracy partnerskiej gminy Żabno i miasta 
Bad Bertca w Turyngii. Inne fakty z życiorysu 
polit.: w wyborach parlamentarnych 23 września 
2001 roku kandydat na posła z tarnowskiej listy 
UW, okr. wyb. nr 15, drugie miejsce na liście, 708 
głosów, drugi wynik na liście, 73. wynik w okrę-
gu. Antypatie polityczne: dla postaw skrajnych 
z każdej strony sceny politycznej. Odznaczenia: 
Brązowy Krzyż Zasługi (1979), Srebrna Odznaka 
„Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” (1995).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 48,5 m kw., spółdzielcze własnościo-
we, Tarnów, od 1974; dom jednorodzinny w bu-
dowie. Samochód: fi at seicento, rok prod. 1998. 
Podatek dochodowy: 2000 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: sadzenie i przesadzanie krzewów, literatura 
faktu. Urlop: podróże samochodowe z żoną (po 
Polsce). Ulubione dzieła: telewizyjna inscenizacja 
teatralna „Mistrz” z Jackiem Woszczerowiczem; 
S. Mackiewicz-Cat „Był bal”, Norman Davies 
„Europa”. Maksyma życiowa: Życzliwość dawana 
bliźnim czasem wraca do człowieka.

aktual.: 28.I.2002

PAPIEŻ Stanisław
poseł
Ur. 29 marca 1965 w Krakowie; wolny; wykszt. 
i zawód – brak odp.; wyznanie – brak odp. Rodzi-
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na: brak odp. Miejsca zamieszkiwania: brak odp.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa i średnia – brak odp.  studia: 
apologetyka i fi lozofi a porównawcza (dyplom – 
brak odp.).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

– brak odp. 
 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak odp. Inne organi-
zacje społeczne: Klub Fides et Ratio, założyciel 
 Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy Pol-
skich, członek  Porozumienie Polskie, członek. 
Udział w przedstawicielskich organach władzy: 
poseł na Sejm RP, kaden. 2001-2005, lista wy-
borcza Ligi Polskich Rodzin, klub poselski LPR, 
członek Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 
Ponadto: współpracownik Instytutu Edukacji 
Narodowej. Inne fakty z życiorysu polit.: w la-
tach 1982-89 wydawca i kolporter wydawnictw 
podziemnych, represjonowany; w wyborach 
parlamentarnych 23 września 2001 roku poseł 
z krakowskiej listy LPR, okr. wyb. nr 13, siódme 
miejsce na liście, 3.080 głosów, drugi wynik na 
liście, 28. wynik w okręgu. Odznaczenia: brak odp.

 STATUS MATERIALNY

– brak odp.
 ROZRYWKI I UPODOBANIA

– brak odp.
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie, ul. 
Twardowskiego 89, 30-346 Kraków. 

aktual.: 30.XI.2001

PARCHAŃSKI Tadeusz
inżynier mechanik, poseł
Ur. 21 czerwca 1947 w Katowicach; żonaty (od 
1969); wykszt. wyższe; magister inżynier me-
chanik; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Alojzy 
(zm. 1995), wykszt. wyższe, magister ekonomii. 
Matka: Bronisława (z d. Malirz), wykszt. średnie, 
księgowa. Rodzeństwo: Barbara (ur. 1951). Żona: 
Bożena (z d. Bierowiec), wykszt. wyższe, lekarz 
stomatolog. Dzieci: Wojciech (ur. 1970), Izabela 
(ur. 1972), Magdalena (ur. 1984). Miejsca za-
mieszkiwania: do 1979 roku w Katowicach, potem 
w Słopnicach koło Limanowej. 

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Katowicach  IV Liceum 
Ogólnokształcące w Katowicach (matura 1964) 
  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 
maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego 
(dyplom 1970).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek” w Ka-
towicach (1970-73 i 1975-79), stażysta (1970), 
dozorca maszyn podziemnych (1970-72), sztygar 
zmianowy (1972-73), sztygar objazdowy (1975-
-79)  Piotrowicka Fabryka Maszyn „Famur” 
– Zakład Doświadczalny w Katowicach (1973-
74), specjalista konstruktor-wdrażacz prototypów 
 Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych 

– Zakład Satelitarny w Limanowej (1979-83), 
mistrz montażu (1979-80), kierownik wydziału 
mechanicznego, pełniący obowiązki kierownika 
produkcji (1980), dyrektor zakładu (1981-82), 
specjalista technolog (1982-83)  bez etatowego 
zatrudnienia (1983-84)  Własna działalność go-
spodarcza: prywatny zakład fotografi czny w Słop-
nicach k. Limanowej (1984-89), właściciel  Miej-
skie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Limanowej (1989-90), dyrek-
tor  Gmina Tymbark (1990-97), wójt  Gmina 
Słopnice (1997-99), wójt  Małopolski Urząd 
Wojewódzki w Krakowie (V.1999-2001), wice-
wojewoda małopolski  Sejm RP (od 2001), poseł 
zawodowy. Wyjazdy zagraniczne o charakterze 
zawodowym: brak. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Porozumienie Centrum 
(1991-93), członek  Stronnictwo Konserwatyw-
no-Ludowe (1998-2001), prezes koła w gminie 
Słopnice  Platforma Obywatelska (od 2001), 
członek. Inne organizacje społeczne: NSZZ „So-
lidarność” (od 1980), członek komisji zakładowej 
w Mera-KFAP w Limanowej (1980-81). Udział 
w przedstawicielskich organach władzy: radny 
Rady Powiatu Limanowskiego, kaden. 1998-2002, 
lista wyborcza Akcji Wyborczej „Solidarność”, 
klub AWS  poseł na Sejm RP, kaden. 2001-
2005, lista wyborcza PO, klub parlamentarny PO, 
członek Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa. Osiągnięcia w działal-
ności publicznej: jako wójt Tymbarku zakończenie 
budowy szkoły podstawowej i gimnazjum w Słop-
nicach oraz zapoczątkowanie budowy drugiej 
szkoły i wybudowanie jej w 70 proc. w ciągu 18 
miesięcy w latach 1998-99. Inne fakty z życiorysu 
polit.: w grudniu 1981 odmowa podpisania tzw. 
deklaracji lojalności wobec władz PRL, w związku 
z czym zwolniony ze stanowiska dyrektora zakładu 
satelitarnego „Mera-KFAP” w Limanowej; za od-
mowę podpisania „lojalki” oraz za w pełni legalną 
próbę usamodzielnienia zakładu, co nastąpiło 10 
lat później, po przymusowym trzymiesięcznym 
Urlopie zwolniony z obowiązku wykonywania 
pracy, przyjęty ponownie na podrzędne stano-
wisko odszedł po roku na własną prośbę, przez 
następny rok bezrobotny, a następnie własna 
działalność gospodarcza; kandydat do Sejmu 
RP w 1991 roku z listy Porozumienia Centrum 
w województwie nowosądeckim (ok. 4 tys. 
głosów); w czerwcu 1990 jako członek Komi-
tetu Obywatelskiego „Solidarność” wybrany na 
wójta gminy Tymbark, funkcję pełnił do 1997, 
tj. do momentu podziału tejże gminy na Tymbark 
i Słopnice, wójt Słopnic w latach 1997-98 (wy-
bierany czterokrotnie w 1990, 1994, 1997 i 1998), 
wicewojewoda małopolski rekomendowany przez 
SKL; w wyborach parlamentarnych 23 września 
2001 roku poseł z nowosądeckiej listy PO, okr. 
wyb. nr 14, trzecie miejsce na liście, 4.926 głosów, 
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drugi wynik na liście, 8. wynik w okręgu. Sympatie 
polityczne: prawicowe; antypatia do nieuczciwych 
działań w polityce niezależnie od przynależności 
partyjnej. Odznaczenia: Srebrny Medal „Za Za-
sługi dla Pożarnictwa” (1996).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 60 m kw., kwaterunkowe, Słopnice, od 
1979; dom jednorodzinny w budowie (od 1999). 
Samochód: renault laguna, rok prod. 1999. Podatek 
dochodowy: 1998 – I próg, 2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: w lecie turystyka, narciarstwo w zimie 
(ulubiony sposób spędzania weekendów). Urlop: 
samochodowe wędrówki z rodziną po Europie. 
Ulubione dzieła: Trylogia oraz cała twórczość 
H. Sienkiewicza. Maksyma życiowa: Jak najlepiej 
wykonywać powierzone obowiązki.
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie, ul. Jana 
Pawła II 5, 34-600 Limanowa     aktual.: 11.I.2002

PAWLAK Marcin
inżynier elektryk,
członek zarządu województwa małopolskiego
Ur. 22 października 1950 w Myślenicach, woj. 
krakowskie; żonaty (od 1973); wykszt. wyższe; 
inżynier elektryk. wyznanie: rzymskokat. Ojciec: 
Franciszek wykszt. podstawowe, rolnik. Matka: 
Maria (z d. Tokarz), wykszt. podst., przy mężu. 
Rodzeństwo: Stanisław (ur. 1939), Anna (ur. 
1949), Jan (ur. 1952), Józef (ur. 1954). Żona: 
Maria Halina (z d. Nykiel), wykszt. średnie, 
technik elektryk. Dzieci: Agnieszka (ur. 1977), 
Adam (ur. 1980), Bogdan (ur. 1984). Tradycje 
rodzinne: rodzina chłopska; dziadek krawiec, 
ojciec „chłopo-robotnik”. Życiowe autorytety: 
pod względem moralnym – ojciec; papież Jan 
Paweł II. Miejsca zamieszkiwania: do 1964 roku 
w Wiśniowej, w latach 1964-69 w Dobczycach, 
1969-73 w Krakowie, 1973-77 w Liszkach koło 
Krakowa, od 1977 w Dobczycach.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Wiśniowej, woj. krakow-
skie  Technikum Elektryczne w Dobczycach, 
woj. krakowskie (matura 1969)   Akademia 
Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Elektro-
techniki, Elektroniki i Automatyki (dyplom 1979) 
 Uniwersytet w Lille we Francji, kurs zarządzania 
i komunikacji prowadzony we Francji i w Polsce 
(1992-93); Program Unii Europejskiej THERM, 
kurs zarządzania w oświacie (1997-98); kurs ko-
munikacja społeczna i rozwiązywanie konfl iktów 
w ochronie środowiska prowadzony w Polsce 
przez jeden z uniwersytetów amerykańskich 
(1997); kurs dla kandydatów na członków rad nad-
zorczych spółek Skarbu Państwa – bez egzaminu 
końcowego (1997); Szkolenie Unii Europejskiej 
na temat przystąpienia Polski do UE z uwzględ-
nieniem problemów wsi i rolnictwa (2000-2001); 
seminarium szkoleniowo-warsztatowe „Perso-
nalny i interpersonalny trening przywództwa” 

prowadzone przez o. Herberta Schneidera z Filipin, 
zorganizowane przez Stowarzyszenie Centrum 
Formacji i Kultury Chrześcijańskiej w Nowym 
Tagu (V.2001).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Kra-
kowie (1969-70), stażysta  Służba wojskowa 
(1970-72)  Huta im. Lenina w Krakowie Nowej 
Hucie (1972-73), elektromonter  Unitra – Tel-
pod (1973-83), kierownik sekcji energetycznej 
 Zakład Instalacji Elektrycznych w Dobczycach, 
właściciel  Miasto i Gmina Dobczyce (1990-
98), burmistrz  Województwo Małopolskie (od 
XI.1998), członek Zarządu. Ponadto: członek 
Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Krakowie, 
członek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska w Krakowie (1994-
-98), współzałożyciel i wiceprzewodniczący 
zarządu Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby 
i Krakowa (1995-98). Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: wyjazdy w latach 1991-97 
związane z edukacją w zarządzaniu samorządami 
do Francji (kilkakrotnie), Niemiec, Austrii, Włoch 
i USA (dwutygodniowe szkolenie dotyczące sys-
temu ochrony zbiorników wodnych); jako członek 
zarządu województwa małopolskiego wyjazdy 
związane ze współpracą w zakresie rolnictwa, 
ochrony środowiska i przystąpieniem Polski do 
Unii Europejskiej – Dania (1999-2001), Belgia 
(2000), Holandia (2000), Niemcy (2000), Francja 
(2001), Ukraina (2001). Nagrody i wyróżnienia: 
Nagroda Samorządowa Sejmiku Województwa 
Krakowskiego – wyróżnienie za rok 1995 (1996).

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Krakowski Komitet Oby-
watelski „Solidarność” w Dobczycach (1989-93), 
przewodniczący  Stronnictwo Konserwatywno-
-Ludowe (od 1999), prezes zarządu powiatowego 
w Myślenicach (od 2000), delegat województwa 
małopolskiego na kongres krajowy (2000). Inne 
organizacje społeczne: Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze (od 1969 z przerwą 
w latach 1970-97), prezes oddziału w Dobczy-
cach (1997-III.2001)  Stowarzyszenie Wójtów 
i Burmistrzów (1991-98), członek zarządu  Sto-
warzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” 
(1994-98) współzałożyciel, członek zarządu-skarb-
nik. Udział w przedstawicielskich organach wła-
dzy: radny Rady Miejskiej w Dobczycach, kaden. 
1990-94, lista wyborcza KKO „S” w Dobczycach, 
burmistrz; kaden. 1994-98, kandydatura własna 
w okręgu jednomandatowym, burmistrz; delegat 
gminy Dobczyce do Sejmiku Samorządowego 
Województwa Krakowskiego, członek prezydium 
Sejmiku.Osiągnięcia w działalności publicznej: 
podczas pełnienia funkcji burmistrza Dobczyc 
w latach 1990-98 aktywizacja mieszkańców 
w celu zbudowania infrastruktury technicznej 
dla poniesienia poziomu życia w gminie, dzięki 
czemu zrealizowano następujące przedsięwzięcia 
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– budowa od podstaw infrastruktury wodnej, 
gazowej, telefonizacyjnej i kanalizacyjnej, rozbu-
dowa oczyszczalni ścieków „Dobczyce”, budowa 
szkół w Stanikach i Brzączowicach (I etap) oraz 
modernizacja pozostałych obiektów szkolnych 
w gminie, budowa i rozbudowa strażnic Ochotni-
czej Straży Pożarnej w gminie, modernizacja i bu-
dowa dróg, powołanie liceum ogólnokształcącego 
w Dobczycach, opracowanie programu ochrony 
ekologicznej zbiornika wodnego w Dobczycach; 
w latach 1998-2001 podczas pełnienia funkcji 
członka zarządu województwa małopolskiego 
współorganizator przedsięwzięć województwa 
z zakresu infrastruktury drogowej i ochrony 
środowiska, w tym modernizacja drogi Kraków–
Wolbrom (1999-2001), rozpoczęcie budowy 
mostu przez Wisłę Górka–Sokołowice, inicjator 
modernizacji dróg i budowy chodników podjętych 
wspólnie z województwem małopolskim przez 
ponad 60 gmin, stworzenie wieloletniego pro-
gramu modernizacji dróg w województwie oraz 
programu ochrony środowiska na lata 2000-2015, 
w 2001 roku jeden z koordynatorów usuwania 
zniszczeń po powodzi w infrastrukturze drogowej 
i wodnokanalizacyjnej w województwie mało-
polskim. Sympatie polityczne: partie prawicowe. 
Odznaczenia: Złoty Medal „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa” (1992), Brązowy Medal „Za Zasługi 
w Obronności Kraju” (1996), Honorowa Odznaka 
„Za Zasługi dla Województwa Krakowskiego” 
(1997), Zasłużony Działacz Ludowych Zespołów 
Sportowych (1997), Medal Komisji Edukacji 
Narodowej (1997), Honorowy Strażak (1998).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 130 m kw., własny dom jednorodzin-
ny, Dobczyce od 1997. Samochód: mercedes 240, 
rok prod. 1982. Podatek dochodowy: 2000 – II 
próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: turystyka górska – Beskid Wyspowy, 
Pieniny, Bieszczady; poezja klasyczna. Urlop: 
w ruchu – wędrówki po całej Polsce połączone 
z systematycznym zwiedzaniem obiektów zabyt-
kowych ważnych dla historii, kultury i przyrody 
danego obszaru. Ulubione dzieła: poezje Norwida, 
ks. Malińskiego, ks. Tischnera i ks. Twardowskie-
go; Nowy Testament jako dzieło, do którego się 
zagląda w poszukiwaniu recepty na życie; Kempes 
– zbiór myśli. Maksyma życiowa: Nie wstydzić się 
swoich czynów i zachowań – przekazana przez 
ojca.                      aktual.: 29.X.2001

PAWLIK Stanisław 
fi zyk, dyrektor szkoły, burmistrz 
Ur. 14 kwietnia 1947 w Makowie Podhalańskim; 
żonaty (od 1974); wykszt. wyższe; magister fi zyki; 
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Antoni, wykszt. 
podstawowe, konserwator maszyn, rolnik. Matka: 
Helena (z d. Lasa), wykszt. zawodowe, krawco-
wa, rolnik. Rodzeństwo: Józef (ur. 1946), Jan (ur. 

1949), Maria (ur. 1953), Kazimierz (ur. 1959). 
Żona: Jadwiga (z d. Kaczmarczyk), wykszt. wyż-
sze, zawód – brak odp. Dzieci: Tomasz (ur. 1975), 
Przemysław (ur. 1982). Miejsca zamieszkiwania: 
od urodzenia w Makowie Podhalańskim.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Ma-
kowie Podhalańskim   Technikum Kolejowe 
w Krakowie (matura 1966)  Uniwersytet Ja-
gielloński, fi zyka (dyplom 1971)  nauczyciel 
dyplomowany (od 2001).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Huta Żelaza „Zawiercie” w Zawierciu (1972), staż 
 Technikum Mechaniczne w Suchej Beskidzkiej 
(1972-73), nauczyciel  Zespół Szkół Zawodo-
wych w Makowie Podhalańskim (1973-96), na-
uczyciel (1973-87), dyrektor (1987-96)  Liceum 
Ogólnokształcące w Makowie Podhalańskim (od 
1996), nauczyciel, dyrektor, Urlop bezpłatny (od 
2000)  Miasto i Gmina Maków Podhalański (od 
2000), burmistrz. Wyjazdy zagraniczne o charak-
terze zawodowym: brak. Nagrody i wyróżnienia: 
Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania (1979). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak odp. Inne organi-
zacje społeczne: brak. Udział w przedstawiciel-
skich organach władzy: radny Rady Miejskiej 
w Makowie Podhalańskim, kaden. 1998-2002, 
lista wyborcza Komitetu Wyborczego „Twój 
Maków”, klub radnych – brak w radzie, członek 
Zarządu (1998-2000), przewodniczący Zarządu – 
burmistrz (od 2000). Osiągnięcia w działalności 
publicznej: pozyskanie środków finansowych 
z Banku Światowego na dokończenie budowy 
szkoły podstawowej w Grzechyni, gmina Maków 
Podhalański (2000); poprawa bazy i reorganizacja 
funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
i Gimnazjum w Makowie Podhalańskim, na skutek 
czego obniżył się koszt kształcenia jednego ucznia 
(2001); pozyskanie znaczących środków fi nan-
sowych z Ekofunduszu, Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i od pełnomocnika ds. usu-
wania skutków powodzi z Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów (2001); jako członek Zarządu Zawiązku 
Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba w Suchej 
Beskidzkiej współinicjator rozpoczęcia budowy 
międzygminnego wysypiska śmieci w Suchej 
Beskidzkiej (zakończenie budowy planowane na 
2002 rok). Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi 
(1996), Odznaka „Za Zasługi dla Województwa 
Bielskiego” (1996).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 240 m kw., własny dom jednorodzin-
ny, Maków Podhalański, od 1947. Samochód: opel 
astra, rok prod. 2000. Podatek dochodowy: 2000 
– II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: jazda na rowerze, praca w ogródku. Urlop: 
wyjazd nad morze, najchętniej nad Bałtyk oraz nad 
jeziora, najchętniej nad Balaton na Węgry. Ulubio-
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ne dzieła: powieści historyczne, fi lmy historyczne 
i przygodowe; pejzaże. Maksyma życiowa: Idź do 
przodu, czyniąc dobro.

aktual.: 10.XII.2001

PĘK Bogdan Marek
zootechnik, menedżer, poseł
Ur. 8 kwietnia 1953 w Krakowie; żonaty (od 1975); 
wykszt. wyższe; magister inżynier zootechnik; 
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Józef, wykszt. śred-
nie, handlowiec. Matka: Felicja (z d. Olszówka) 
wykszt. średnie, pielęgniarka. Rodzeństwo: Adam 
(ur. 1954), Elżbieta (ur. 1958). Żona: Barbara (z 
d. Krygowska), wykszt. wyższe, architekt. Dzieci: 
Marek (ur. 1975), mgr prawa UJ; Anna (ur. 1984), 
uczennica liceum. Miejsca zamieszkiwania: od 
urodzenia w Krakowie, oprócz okresu nauki 
w Czernichowie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 36 w Krakowie  Techni-
kum Rolnicze w Czernichowie, woj. krakowskie 
(matura 1974)  Akademia Rolnicza w Krakowie, 
zootechnika (dyplom 1979)  studia doktoranckie: 
AR (przerwane w 1981 roku)  kurs dla członków 
rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (egzamin 
1996).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego 
w Krakowie (1979-85), inspektor działu rewizji 
gospodarczej, kierownik Tuczarni w Tomaszo-
wicach pod Krakowem (1980-85), wiceprze-
wodniczący Rady Pracowniczej  Spółdzielnia 
Kółek Rolniczych w Zielonkach (1985-90), prezes 
Zarządu  Polskie Stronnictwo Ludowe, etatowy 
sekretarz Zarządu Wojewódzkiego (1990-93), 
prezes  Sejm RP (od 1993), poseł zawodowy. 
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: 
jako poseł do Brukseli, Monachium i Londynu. 
Ważniejsze osiągnięcia: dobre wyniki produkcyjne 
w podległych jednostkach (przyrosty dzienne 
w tuczarni dochodzące do 700 g).

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Zjednoczone Stronnic-
two Ludowe (1985-89), członek  Polskie Stron-
nictwo Ludowe (od 1989), członek Rady Naczel-
nej, członek Zarządu Wojewódzkiego w Krakowie, 
sekretarz Zarządu Wojewódzkiego w Krakowie 
(1990-91), prezes Zarządu Wojewódzkiego w Kra-
kowie (1991-97), wiceprezes PSL (1996-97). Inne 
organizacje społeczne: Polski Związek Wędkarski 
(od 1974)  NSZZ „Solidarność” (1980-85), zało-
życiel i wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej 
„S” w Okręgowym Przedsiębiorstwie Przemysłu 
Mięsnego w Krakowie (1980). Udział w przed-
stawicielskich organach władzy: radny Gminnej 
Rady Narodowej w Zielonkach, kaden. 1988-90, 
rekomendacja ZSL  poseł na Sejm RP, kaden. 
1993-97, lista wyborcza PSL, klub parlamentar-
ny PSL, przewodniczący Komisji Przekształceń 
Własnościowych (1993-95), przewodniczący 

Komisji Nadzwyczajnej ds. ustawy o komercja-
lizacji i prywatyzacji, przewodniczący Komisji 
ds. ustawy lustracyjnej; kaden. 1997-2001, lista 
wyborcza PSL, klub parlamentarny PSL, wiceprze-
wodniczący klubu, wiceprzewodniczący Komisji 
Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji, 
wiceprzewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. 
Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, prze-
wodniczący Komisji Etyki Poselskiej (rotacja co 
3 miesiące); kaden. 2001-2005, lista wyborcza 
PSL, klub parlamentarny PSL, członek prezy-
dium klubu, członek Komisji Skarbu Państwa 
i Komisji Europejskiej. Osiągnięcia w działal-
ności publicznej: trafne prognozy co do nega-
tywnych skutków prywatyzacji przedsiębiorstw 
państwowych przez Narodowe Fundusze In-
westycyjne, prywatyzacji banków, przemysłu 
tytoniowego, itd.; jeden z czołowych mówców 
sejmowych – ok. 300 wystąpień w poprzedniej 
kadencji. Inne fakty z życiorysu polit.: w 1995 
roku odwołanie głosami SLD i UW z funkcji 
przewodniczącego sejmowej Komisji Przekształ-
ceń Własnościowych z powodu próby rozliczenia 
prywatyzacyjnych nadużyć; w wyborach parla-
mentarnych 1997 roku poseł z listy krajowej PSL; 
w wyborach parlamentarnych 23 września 2001 
roku poseł z krakowskiej listy PSL, okr. wyb. 
nr 13, pierwsze miejsce na liście, 8.113 głosów, 
pierwszy wynik na liście, 12. wynik w okręgu. 
Odznaczenia: Złota Odznaka Ligi Obrony Kraju 
(lata 60.), Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej (poł. 
lat 80.), Brązowy Krzyż Zasługi (1988), Medal 
Polskiej Racji Stanu nadany przez Instytut Spraw 
Społeczno-Gospodarczych (2000).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 45 m kw., własnościowe, Kraków, od 
1978. Samochód: daihatsu feroza, rok prod. 1991. 
Podatek dochodowy: 2000 – III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: wędkarstwo, łowiectwo, demaskowanie 
zawodowych kłamców. Urlop: w Polsce – lasy 
i rzeki. Ulubione dzieła: piosenki bluesowe, „Bole-
ro” Ravela, fi lm „Rejs”, Trylogia H. Sienkiewicza. 
Maksyma życiowa: Sprawiedliwość i prawda to dla 
mnie wszystko.
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie PSL, 
ul. Batorego 2, 31-135 Kraków, tel. 012 634-30-
-06                              aktual.: 4.III.2002

PODGÓRSKI Bogdan Leszek
magister turystyki i rekreacji, menedżer, poseł
Ur. 1950 w Krakowie; żonaty; wykszt. wyższe; 
magister turystyki i rekreacji; wyznanie – brak 
odp. Rodzina: brak odp. Żona: Zuzanna, wykszt. 
wyższe, anglistka. Dzieci: Michał (uczeń gimna-
zjum). Miejsca zamieszkiwania: brak odp.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa i średnia – brak odp.  Aka-
demia Wychowania Fizycznego w Krakowie, 
Wydział Turystyki i Rekreacji (dyplom 1979) 
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  Studium Ekonomii i Organizacji Turystyki 
w Krakowie (dyplom – brak odp.); Uniwersytet 
Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych 
i Politycznych, europeistyka (w trakcie studiów) 
 kurs maklerski, kurs doradców ubezpieczenio-
wych, kurs dla członków rad nadzorczych spółek 
Skarbu Państwa.

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Polskie Biuro Podróży „Orbis” (1979-90), przed-
stawiciel i pilot wycieczek zagranicznych  Ga-
leria Sztuki w Krakowie (pocz. lat 90.), kierownik 
 Dom Maklerski „Magnus” (lata 90.), współ-
właściciel i prezes zarządu  Firma „Vitroform”, 
współwłaściciel, wiceprezes. Wyjazdy zagraniczne 
o charakterze zawodowym: brak odp. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: dotychczas – brak odp., 
obecnie Sojusz Lewicy Demokratycznej (od 1999), 
przewodniczący Komisji Integracji Europejskiej 
oraz przewodniczący Komisji Etyki Małopolskiej 
Rady Wojewódzkiej. Inne organizacje społeczne: 
Małopolskie Forum Gospodarcze, przewodni-
czący. Udział w przedstawicielskich organach 
władzy: Senat RP, kaden. 2001-2005, lista wy-
borcza SLD-Unia Pracy, klub senacki SLD-UP, 
członek Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz 
Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Euro-
pejskiej. Inne fakty z życiorysu polit.: w wyborach 
parlamentarnych 23 września 2001 roku senator 
z krakowskiej listy koalicyjnego Komitetu Wybor-
czego SLD-UP, okr. wyb. nr 12, 142.513 głosów, 3. 
wynik w okręgu. Odznaczenia: Medal „Przyjaciel 
Dziecka”.

 STATUS MATERIALNY

– brak odp.
 ROZRYWKI I UPODOBANIA

– brak odp.
Adres do korespondencji: Biuro Senatorskie, al. 
Słowackiego 48, 31-018 Kraków, tel. 012 632-36- 
-95.                             aktual.: 27.II.2002

POTOCKI Stanisław
prawnik, adwokat, radny wojewódzki
Ur. 12 stycznia 1951 w Sieniawie, woj. rzeszow-
skie; żonaty (od 1974); wykszt. wyższe; magister 
prawa; wyznanie rzymskokat. Rodzina: brak odp. 
Żona: Ewa (z d. Grabowska), wykszt. wyższe, 
lekarz, dyrektor szpitala w Chrzanowie. Dzieci: 
Adam (ur. 1975), Piotr (ur. 1980). Życiowe au-
torytety: Winston Churchill – przykład jak z de-
terminacją reprezentować w trudnych sytuacjach 
interesy własnego kraju. Miejsca zamieszkiwania: 
w latach 1951-69 w Sieniawie, 1969-74 w Krako-
wie, od 1974 w Chrzanowie.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Sieniawie   Liceum 
Ogólnokształcące w Rymanowie (matura 1969) 
 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa (dy-
plom 1974).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Prokuratura Wojewódzka w Katowicach, apli-
kant, oddelegowany do Prokuratury Rejonowej 
w Chrzanowie (1974-80), pracownik prokuratury 
 Zakłady Surowców Ogniotrwałych w Trzebini 
(1980-84), radca prawny  Zespół Adwokacki 
nr 1 w Chrzanowie (1984-91), adwokat  Indy-
widualna kancelaria adwokacka w Chrzanowie 
(od 1991). Wyjazdy zagraniczne o charakterze 
zawodowym: brak odp. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Stronnictwo Demo-
kratyczne (1977-89), członek  Unia Wolności 
(1998-V.2001), przewodniczący Komisji Powia-
towej w Chrzanowie, członek Małopolskiej Rady 
Regionalnej. Inne organizacje społeczne: Rada 
Studencka Domu Studenckiego UJ „Żaczek” 
(1973-74), przewodniczący   Towarzystwo 
Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej (od 1995), 
członek. Udział w przedstawicielskich organach 
władzy: radny Rady Miejskiej w Chrzanowie, ka-
den. 1994-98, lista wyborcza Klub Samorządowy 
„Ziemia Chrzanowska”, klub radnych Chrzanow-
skiej Koalicji Samorządowej, członek Komisji 
Budżetu i Finansów oraz Komisji Statutowej, de-
legat do Sejmiku Samorządowego Województwa 
Katowickiego (1994-95)  radny Województwa 
Małopolskiego, kaden. 1998-2002, lista wyborcza 
UW, klub radnych UW (III.1999-V.2001), wice-
przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz członek 
Komisji Ochrony Zdrowia. Inne fakty z życiorysu 
polit.: współorganizator i szef Klubu Samorządo-
wego „Ziemia Chrzanowska”, którego radni po 
wyborach samorządowych 1994 roku weszli do 
Chrzanowskiej Koalicji Samorządowej powołu-
jącej Zarząd; szef sztabu wyborczego Unii Wol-
ności w Chrzanowie w wyborach samorządowych 
w 1998 roku. Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

– brak odp.
 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: czytanie książek o tematyce historycznej, 
spacery z psem. Urlop: wyjazdy w Bieszczady. 
Ulubione dzieła: Biblia, w której zawarte są od-
powiedzi na nurtujące człowieka pytania; piosenki 
w wykonaniu Ireny Santor; fi lmy z Charliem Cha-
plinem. Maksyma życiowa: Stawiać realne zadania, 
odpowiedzialnie i skutecznie je realizować.

aktual.: 28.XII.2001

PÓŁTORAK Ryszard 
zootechnik, inżynier ruchu drogowego,
wicewojewoda małopolski
Ur. 26 lipca 1952 w Skale k. Krakowa; żonaty; 
wykszt. wyższe; magister zootechniki, magister 
inżynier ruchu drogowego; wyznanie – brak odp. 
Rodzina: brak odp.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa i szkoła średnia: brak odp. 
 Akademia Rolnicza w Krakowie, zootechnika 
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(dyplom – brak odp.)  Politechnika Radomska, 
inżynieria ruchu drogowego (dyplom – brak odp).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  Gmina 
Tarnów (1984-94), naczelnik, wójt  Urząd Wo-
jewódzki w Tarnowie (1994-98), wicewojewoda 
tarnowski  Małopolski Ośrodek Ruchu Dro-
gowego w Tarnowie (1998-2001)  Małopolski 
Urząd Wojewódzki w Krakowie (od 2001), wi-
cewojewoda. Wyjazdy zagraniczne o charakterze 
zawodowym: brak odp. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak odp. Inne organi-
zacje społeczne: Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Dyrektorów Ośrodków Ruchu Drogowego, prezes. 
Udział w przedstawicielskich organach władzy: 
brak odp. Osiągnięcia w działalności publicznej: 
jako wicewojewoda tarnowski budowa obwodnicy 
Tarnowa, szpitala św. Łukasza, centrum admini-
stracyjnego w Tarnowie. Odznaczenia: brak odp.

 STATUS MATERIALNY

– brak odp.
 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: turystyka, wędrówki po górach i jazda 
na nartach. Urlop, Ulubione dzieła, Maksyma 
życiowa: brak odp.                    aktual.: 25.I.2002

PRAŻUCH Wacław 
elektrotechnik, ekonomista, wicestarosta 
Ur. 23 października 1956 w Tarnowie; żonaty 
(od 1985); wykszt. wyższe; magister inżynier 
elektrotechnik, dyplomowany ekonomista; 
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Albin, wykszt. 
wyższe, nauczyciel. Matka: Janina (z d. Pochroń), 
wykszt. wyższe, nauczyciel. Rodzeństwo: Halina 
(ur. 1954). Żona: Zuzanna (z d. Pachota), wykszt. 
wyższe, nauczyciel chemii. Dzieci: Anna (ur. 
1991), Paweł (ur. 1989). Życiowe autorytety: 
rodzice. Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia 
w Tarnowie, w czasie studiów w latach 1975-80 
w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 20 im. W. Broniewskiego 
w Tarnowie Mościcach  IV Liceum Ogólno-
kształcące im. S. Anioła w Tarnowie Mościcach 
(matura 1975)  Akademia Górniczo-Hutnicza 
w Krakowie, automatyka (dyplom 1980)  Aka-
demia Ekonomiczna w Krakowie, ekonomika 
i organizacja przemysłu (dyplom 1984)  Bay-
erische Beamtenfachhochschule w Hof, Niemcy, 
letnia szkoła zarządzania fi nansami publicznymi 
w krajach Unii Europejskiej (2001).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Zakłady Mechaniczne w Tarnowie (1980-92), 
specjalista konstruktor  Urząd Miasta Tarno-
wa (1993-98), specjalista ds. komputeryzacji 
 Starostwo Powiatowe w Tarnowie (od 1998), 
wicestarosta. Wyjazdy zagraniczne o charakterze 
zawodowym: sympozjum z zakresu programowa-
nia systemów CNC w obrabiarkach zorganizowane 

przez fi rmę włoską Marposs SA w Bolonii we 
Włoszech (1985), wyjazd studialny z zakresu 
komputeryzacji administracji publicznej zorgani-
zowany przez francuską fi rmę Bull SA do Zury-
chu i Paryża (1994), wyjazd studialny z zakresu 
zarządzania w administracji publicznej zorgani-
zowany przez Ost-West Management Training 
– Bayerisches Zentrum do Monachium (1999). 
Ważniejsze osiągnięcia: projekt sterowania szli-
fi erką zadaniową ROPA 16A (nagroda Naczelnej 
Organizacji Technicznej, 1987), projekt sterowania 
numerycznego szlifi erki RUP 28 CNC (złoty me-
dal na Międzynarodowych Targach Poznańskich, 
1985), projekt komputeryzacji Urzędu Miasta 
Tarnowa (1994-96). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Partia Chrześcijańskich 
Demokratów (1991-2000), członek. Inne orga-
nizacje społeczne: Stowarzyszenie Elektryków 
Polskich (1980-90), członek  Akcja Katolicka 
Diecezji Tarnowskiej (od 1998), prezes. Udział 
w przedstawicielskich organach władzy: radny 
Rady Miasta Tarnowa, kaden. 1990-94, lista wybor-
cza Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, klub 
radnych Komitet Obywatelski „S”, członek Zarzą-
du Miasta Tarnowa. Osiągnięcia w działalności pu-
blicznej: w latach 1998-2001 jako członek Zarządu 
Powiatu Tarnowskiego starania o wykonanie no-
wych nawierzchni na 100 km dróg powiatowych, 
prywatyzacja szpitala powiatowego w Tucho-
wie, budowa nowego liceum w Ciężkowicach 
i Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu, 
budowa czterech sal gimnastycznych w szkołach 
średnich powiatu, nawiązanie kontaktów part-
nerskich z powiatami w Bawarii, na Słowacji 
i na Węgrzech. Inne fakty z życiorysu polit.: 
wicestarosta powiatu tarnowskiego desygnowa-
ny przez klub radnych Akcji Wyborczej „Soli-
darność”. Sympatie polityczne: Lech Wałęsa, 
Jarosław Kaczyński, Maciej Płażyński; antypatia 
do Leszka Millera, Józefa Oleksego, Jarosława 
Kalinowskiego. Odznaczenia: Wielki Krzyż 
Chwały Austriackiego Czarnego Krzyża nada-
ny za działania na rzecz renowacji cmentarzy 
z okresu I wojny światowej (2001).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 110 m kw., własny dom jednorodzin-
ny, Tarnów, od 1985. Samochód: renault megane 
1,9 Tdi, rok prod. 1997. Podatek dochodowy: 
2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: turystyka zagraniczna – jako pilot wycie-
czek zagranicznych najchętniej do Azji i Ameryki 
Południowej. Urlop: w ustronnym miejscu na Ka-
szubach z całą rodziną. Ulubione dzieła: literatura 
– klasyka francuska, rosyjska i polska. Maksyma 
życiowa: Don’t worry, be happy.

aktual.: 20.VIII.2001
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PRZEWŁOCKI Krystian Andrzej
technik mechanik, prywatny przedsiębiorca, 
radny wojewódzki
Ur. 11 września 1952 w Krakowie; wolny; wykszt. 
średnie; technik mechanik; wyznanie rzymskokat. 
Ojciec: Jakub, wykszt. wyższe, inżynier budownic-
twa. Matka: Irena (z d. Rąpała), wykszt. średnie, 
pracownik umysłowy. Rodzeństwo: brak. Dzieci: 
Daria (ur. 1973), Ilona (ur. 1984), Jakub (ur. 1999). 
Tradycje rodzinne: ojciec inżynier budowlany, 
więzień obozu w Oświęcimiu, gdzie zetknął się 
z Józefem Cyrankiewiczem organizującym ruch 
oporu w obozie, potem wywieziony do Rzeszy, 
wrócił w 1945 roku; matka po wojnie kadrowa 
w krakowskim MPO. Życiowe autorytety: Jan 
Paweł II, ks. Henryk Jankowski, kard. Stefan 
Wyszyński, Jan Ignacy Paderewski. Miejsca za-
mieszkiwania: od urodzenia w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 29 w Krakowie  Tech-
nikum Mechaniczne w Krakowie (matura 1973).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Spółdzielnia Pracy „Rymarzy” (1973-86), technik 
mechanik  Chłodnia Krakowska, zastępca kie-
rownika handlu i usług (1976-80)  Firma City 
Food w Chicago (1980-83), pracownik chłodni 
  Firma „Przewłocki i Spółka” w Krakowie 
(od 15.II.1984), współwłaściciel  Delikatesy 
„Oczko” w Krakowie (od 1990), współwłaściciel. 
Ponadto: prezes zarządu Rady Inicjatyw Społecz-
nych i Gospodarczych pod patronatem przewodni-
czącego NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska 
(od 1998), członek Rady Nadzorczej Regionalnej 
Małopolskiej Kasy Chorych (1998-2000). Wyjazdy 
zagraniczne o charakterze zawodowym: brak. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Ruch Społeczny AWS (od 
1998), członek. Inne organizacje społeczne: Fun-
dacja „Wyspiański 2000”, prezes zarządu (od 2001) 
 Okręgowy Związek Kajakowy w Krakowie, 
członek Zarządu (1990-94), zawodnik sekcji kaja-
kowej klubu „Nadwiślan” (1965-73), wielokrotny 
mistrz okręgu krakowskiego  Zrzeszenie Sporto-
we „Start”, wielokrotny mistrz Polski, medalista 
międzynarodowych zawodów kajakowych w Bel-
gradzie (1969, 1970, 1971), Budapeszcie, Dreźnie 
i Magdeburgu (przełom lat 60. i 70.). Udział 
w przedstawicielskich organach władzy: radny 
Województwa Małopolskiego, kaden. 1998-2002, 
lista wyborcza AWS, klub radnych AWS (1998-
-2001), klub radnych Akcji Wyborczej Solidarność 
Prawicy (od 2001), członek Komisji Budżetu i Mie-
nia oraz Komisji Rozwoju Regionu i Współpracy 
z Zagranicą. Osiągnięcia w działalności publicz-
nej: zorganizowanie w 2000 roku Złocistego Zlotu 
Śladami Jana Pawła II, który w 2001 roku miał ok. 
1000 uczestników; zorganizowanie obchodów 90. 
rocznicy odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego 
w Krakowie oraz 140. rocznicy urodzin Ignacego 
Paderewskiego, uczczone okolicznościowym 

albumem (VII.2000); organizacja obchodów 
roku Paderewskiego w Krakowie – koncert na 
Wawelu, regaty na Wiśle o fortepian Paderew-
skiego, konkurs dla młodzieży licealnej na esej 
o Paderewskim; jako przewodniczący Rady 
Inicjatyw Społecznych przeprowadzenie w 2001 
roku szkoleń dla 300 bezrobotnych, z tego 100 
rozpoczęło potem własną działalność gospo-
darczą; zorganizowanie w kościele Arka Pana 
w Nowej Hucie koncertu pamięci ks. Popiełuszki 
(2001); jako prezes Fundacji „Wyspiański 2000” 
nadzorowanie prac nad sporządzeniem dokumen-
tacji budynku Centrum Informacji Kulturalnej 
i Turystycznej przy pl. Wszystkich Świętych 
w Krakowie, gdzie eksponowane będą 3 witraże 
Wyspiańskiego; rozwijanie turystyki kajakowej 
w Krakowie przez organizowanie regat i łowienie 
złotej rybki na Wiśle – zawody dla wędkarzy 
(2001). Inne fakty z życiorysu polit.: wszystkie 
funkcje publiczne pełnione nieodpłatnie. Sympatie 
polityczne: centroprawica, wolny rynek, wejście 
Polski do Unii Europejskiej. Odznaczenia: Złota 
Odznaka „Zasłużony dla Miasta Krakowa” (1988), 
Złota Odznaka Polskiego Związku Kajakowego 
(1996, 1998).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: własny dom jednorodzinny w Krako-
wie oraz 32 m kw., mieszkanie, Kraków, od 1952. 
Samochód: volvo v40 t4, rok prod. 1999. Podatek 
dochodowy: 2000 – III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: sporty wodne, turystyka, zabytki i hi-
storia Krakowa. Urlop: łodzią na Mazury oraz 
aktywna turystyka zagraniczna – żeglowanie, 
pływanie kajakiem. Ulubione dzieła: „Przed-
wiośnie” S. Żeromskiego, Trylogia i „W pustyni 
i w puszczy” H. Sienkiewicza; fi lm „Pan Tadeusz” 
i „Ogniem i mieczem”. Maksyma życiowa: „...
pracować będę z zapałem, z miłością dla sztuki 
i kraju, którego nie chcę być najgorszym synem” 
(z listu młodego Ignacego Paderewskiego do ojca).

aktual.: 7.II.200

PTAK Stanisław 
technik chemik, 
przewodniczący rady miejskiej 
Ur. 22 czerwca 1939 w Woli Batorskiej, woj. 
krakowskie; żonaty (od 1969); wykszt. średnie; 
technik chemik; wyznanie rzymskokat. Ojciec: 
Władysław, wykszt. podstawowe, mistrz beto-
niarski. Matka: Helena (z d. Kukała), wykszt. 
podstawowe, rolnik. Rodzeństwo: Kazimierz (ur. 
1927), Władysław (ur. 1928), Jan (ur. 1929), Zofi a 
(ur. 1931). Żona: Helena (z d. Mleko), wykszt. 
zawodowe, rolnik. Dzieci: Małgorzata (ur. 1970), 
Elżbieta (ur. 1973). Tradycje rodzinne: pradziadek 
Kazimierz Bisztyga był w latach 1869-1877 burmi-
strzem Niepołomic i autorem pierwszej „Kroniki 
miasta Niepołomice”. Miejsca zamieszkiwania: od 
urodzenia w Woli Batorskiej, gmina Niepołomice, 
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powiat wielicki.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Woli Batorskiej  Liceum 
Ogólnokształcące w Niepołomicach (matura 
1957)  Technikum Chemiczne w Krakowie (rok 
ukończenia 1960).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Instytut Technologii Nafty w Krakowie (od 1959), 
technik chemik (1959-91), zastępca kierowni-
ka działu pracowniczego (od 1991). Ponadto: 
członek Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni 
w Niepołomicach (od 1997). Wyjazdy zagraniczne 
o charakterze zawodowym: brak. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Zjednoczone Stron-
nictwo Ludowe (1963-90), prezes koła w Woli 
Batorskiej   Polskie Stronnictwo Ludowe 
(od 1990), zastępca prezesa zarządu miejsko-
-gminnego w Niepołomicach (od 1997). Inne 
organizacje społeczne: Związek Zawodowy 
Chemików (1968-80), prezes  Związek Zawo-
dowy Pracowników Instytutu Technologii Nafty 
(od 1985), sekretarz zarządu  Naczelna Orga-
nizacja Techniczna (od 1991), członek. Udział 
w przedstawicielskich organach władzy: radny 
Rady Miejskiej w Niepołomicach, kaden. 1990-
-94, wybór z okręgu jednomandatowego; kaden. 
1994-98, wybór z okręgu jednomandatowego, 
przewodniczący Rady; kaden. 1998-2002, lista 
wyborcza „Nasza Gmina Naszym Domem”, 
klub radnych „Nasza Gmina Naszym Domem”, 
przewodniczący Rady. Ponadto: przewodniczący 
Społecznego Komitetu Budowy Szkoły Podstawo-
wej w Woli Batorskiej (1969-75), przewodniczący 
Społecznego Komitetu Gazyfi kacji Gminy i Wsi 
(1972-92), przewodniczący Społecznego Komitetu 
Wodociągowego (1994-97), członek Społecznego 
Komitetu Telefonizacji Wsi, przewodniczący 
Stowarzyszenia Rozbudowy Szkoły w Woli Ba-
torskiej (od 1998), członek Społecznego Komitetu 
Kanalizacji w Woli Batorskiej (od 1999). Sympatie 
polityczne: Polskie Stronnictwo Ludowe. Odzna-
czenia: Złoty Krzyż Zasługi (1981), Złota Odznaka 
za „Zasługi dla Ziemi Krakowskiej” (1981), Złota 
Odznaka „Za Zasługi dla Przemysłu Chemiczne-
go” (1984), Złota Odznaka „Za Pracę Społeczną 
dla Miasta Krakowa” (1988).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 170 m kw., własny dom jednoro-
dzinny, Wola Batorska, od urodzenia. Samochód: 
polonez, rok prod. 1992. Podatek dochodowy: 
1999 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: relaks poprzez codzienną pracę fi zyczną. 
Urlop: wycieczki do różnych krajów świata, m.in. 
na Białoruś i Ukrainę, do Japonii, Włoch, Austrii, 
Szwajcarii, na Węgry, do Czech i Niemiec oraz 
praca w domu i gospodarstwie rolnym. Ulubione 
dzieła: operetki i opery („Halka”, „Straszny dwór”, 
„Baron cygański”, „Księżniczka czardasza”, 

„Kraina uśmiechu”, „Wesoła wdówka”). Maksyma 
życiowa: iść aktywnie przez całe życie, pracować 
na rzecz środowiska i mieszkańców.
Adres do korespondencji: 32-006 Wola Batorska 
438a, tel. domowy 012 281-60-95, tel. służbowy 
012 617-75-23.                aktual.: 10.XII.2000
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R
ROKITA Jan Maria
prawnik, polityk, poseł
Ur. 18 czerwca 1959 w Krakowie; żonaty (od 
1994); wykszt. wyższe; magister prawa; wyznanie 
rzymskokat. Ojciec: Tadeusz, wykszt. wyższe, 
prawnik. Matka: Adela (z d. Wajdowiczówna), 
wykszt. wyższe, prawnik. Rodzeństwo: brak. Żona: 
Nelli (z d. Arnold), z rodziny Niemców repatrian-
tów z Rosji, wykszt. wyższe, fi lolog słowiański. 
Tradycje rodzinne: rodzina matki pochodzi 
z Przemyśla, gdzie w okresie międzywojennym 
jej przodkowie byli szanowanymi i wpływowymi 
obywatelami, dziadek Władysław Wajdowicz, 
przedsiębiorca budowlany, był zagorzałym na-
rodowym demokratą oraz fundatorem ołtarzy 
i witraży w przemyskich kościołach. Miejsca za-
mieszkiwania: od urodzenia w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 7 w Krakowie  V Liceum 
Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Kra-
kowie (matura 1973)  Uniwersytet Jagielloński, 
prawo (dyplom 1983), fi lozofi a (1980-84, bez 
dyplomu)   Papieska Akademia Teologiczna 
w Krakowie, historia Kościoła (1983-85, bez 
dyplomu).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Zespół Adwokacki w Krakowie (1987), sekretarz 
 Sejm RP, poseł zawodowy (od 1989)  Urząd 
Rady Ministrów w Warszawie (VII.1992-X.93), 
minister, szef Urzędu  Instytut Spraw Publicz-
nych w Warszawie (1994-2001), dyrektor pro-
gramu reformy administracji publicznej. Wyjazdy 
zagraniczne o charakterze zawodowym: liczne 
po 1989 roku. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA 

Przynależność partyjna: Ruch Obywatelski Akcja 
Demokratyczna (1990), współzałożyciel, członek 
 Unia Demokratyczna (1991-94), członek pre-
zydium, przewodniczący Regionu Krakowsko-Są-
deckiego (1991-92 i 1993-94)  Unia Wolności 
(1994-97), członek prezydium, przewodniczący 
Regionu Krakowskiego (1994-96)   Stron-
nictwo Konserwatywno-Ludowe (od I.1997), 
wiceprezes (I.1997-2000), prezes (2000-2002), 
prezes Oddziału Wojewódzkiego w Krakowie 
(XII.1997--98), prezes Oddziału Małopolskiego 
(1999-2000)  Platforma Obywatelska (od 2001), 
wiceprzewodniczący. Inne organizacje społeczne: 

Niezależne Zrzeszenie Studentów (1980-82), 
członek prezydium, przewodniczący NZS na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, przewodniczący 
Komitetu Strajkowego NZS Uczelni Krakowskich 
(jesień 1981)  Ruch Wolność i Pokój (1985-89), 
założyciel i uczestnik  Komitet Obywatelski przy 
Lechu Wałęsie (XII.1988-91), członek  Krakow-
ski Komitet Obywatelski „Solidarność” (1988-91), 
członek  Klub Inteligencji Katolickiej w Krako-
wie (od początku lat 90.), członek  Akcja Wy-
borcza „Solidarność” w Krakowie (1997-II.2001), 
członek zespołu koordynacyjnego. Udział w przed-
stawicielskich organach władzy: poseł na Sejm 
RP, kaden. 1989-91, lista wyborcza Krakowskiego 
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, Obywa-
telski Klub Parlamentarny, wiceprzewodniczący 
klubu, przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej 
do Zbadania Działalności Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych; kaden. 1991-93, lista wyborcza 
Unii Demokratycznej, klub parlamentarny UD, 
wiceprzewodniczący klubu, przewodniczący 
Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych 
(1991-VII.92); kaden. 1993-97, lista wyborcza 
Unii Demokratycznej, klub parlamentarny UD 
(1993-94), wiceprzewodniczący klubu, klub 
parlamentarny Unii Wolności (1994-97), wice-
przewodniczący klubu (1994-I.97), Koło Poselskie 
Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego (1997); 
kaden. 1997-2001, lista wyborcza Akcji Wyborczej 
„Solidarność” w Krakowie, klub parlamentarny 
AWS, przewodniczący Komisji Administracji 
i Spraw Wewnętrznych (rezygnacja z przewodni-
czenia VII.2001), przewodniczący Komisji Nad-
zwyczajnej ds. Reformy Administracji Publicznej; 
kaden. 2001-2005, lista wyborcza PO, klub 
parlamentarny PO, wiceprzewodniczący klubu, 
członek Komisji Administracji i Spraw Wewnętrz-
nych. Osiągnięcia w działalności publicznej: 
w połowie lat 80. laureat nagrody Polkul Foun-
dation – australijskiej Fundacji Kulturalnej za 
publikacje w „Tygodniku Powszechnym”; zorga-
nizowanie w 1988 roku międzynarodowej kon-
ferencji w Krakowie poświęconej prawom czło-
wieka; raport o działalności Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych w okresie stanu wojennego (1989-
-91); przygotowanie koncepcji reformy admini-
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stracji publicznej w części dotyczącej samorządu 
wojewódzkiego, wprowadzonej od stycznia 1999 
roku. Inne fakty z życiorysu polit.: szykanowany 
i represjonowany przez władze PRL, jeden z przy-
wódców ogólnopolskiego strajku studenckiego 
w jesieni 1981 roku, w latach 1982-88 pozbawiony 
prawa do paszportu i pracy; 13-krotna odmo-
wa wydania paszportu przez ówczesne władze 
i pomimo zajęcia pierwszej lokaty w konkursie 
na aplikację adwokacką w 1985 roku decyzja 
ówczesnego ministra sprawiedliwości zakazująca 
wykonywania zawodu z powodu „braku rękoj-
mi wykonywania zawodu zgodnie z zasadami 
ustroju socjalistycznego” (decyzja bezskutecznie 
zaskarżona do Sądu Najwyższego przez mec. 
Jana Olszewskiego); współpracownik „Tygodnika 
Powszechnego” w latach 80.; współzałożyciel (ze 
Zbigniewem Fijakiem i Stanisławem Handzlikiem) 
Małopolskiej Komisji Interwencyjnej, działa-
jącej w latach 1986-89, afi liowanej przy Tajnej 
Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” 
i przekazującej pieniądze m.in. strajkującym 
w 1988 roku w ówczesnej Hucie im. Lenina 
– obecnie im. T. Sendzimira; współorganizator (ze 
Zbigniewem Romaszewskim) Międzynarodowej 
Konferencji Praw Obywatelskich w kościele 
w Mistrzejowicach u ks. Kazimierza Jancarza 
w sierpniu 1988 roku – największej na świecie 
imprezy tego typu zorganizowanej przez nieofi -
cjalne ugrupowania zwalczane przez monopoli-
styczne państwo, w latach 80. współpracownik 
podziemnego pisma „Arka” i współzałożyciel 
tygodnika „Świat” (1988-89), a następnie w 1990 
roku (z Janem Polkowskim) „Czasu Krakow-
skiego”, pierwszego krakowskiego dziennika 
wychodzącego poza PRL-owskim wydawnictwem 
prasowym RSW „Prasa-Książka-Ruch”; w 1989 
roku uczestnik Okrągłego Stołu po stronie „So-
lidarności” przy „podstoliku” młodzieżowym; 
w wyborach do Sejmu kontraktowego z 4 czerwca 
1989 wystawiony przez Krakowski Komitet Oby-
watelski „Solidarność” jako kandydat w okręgu 
Podgórze-Krowodrza, rywalizował z Leszkiem 
Moczulskim, którego pokonał, osiągając bar-
dzo dobry wynik; tuż przed wyborami inicjator 
i uczestnik pierwszej po wojnie publicznej debaty 
wyborczej (z Moczulskim) na Uniwersytecie 
Jagiellońskim; w latach 1992-93 po objęciu sta-
nowiska szefa Urzędu Rady Ministrów w rządzie 
Hanny Suchockiej rezygnacja z funkcji sejmowych 
i z funkcji przewodniczącego Regionu Krakow-
sko-Sądeckiego Unii Demokratycznej; w wy-
borach sejmowych 1997 roku największa liczba 
głosów oddanych na kandydata krakowskiego; 
w styczniu 1997 roku opuszcza Unię Wolności 
i wstępuje do nowo powołanego Stronnictwa Kon-
serwatywno-Ludowego, które w wyborach parla-
mentarnych w 2001 roku wystawia wspólne z PO 
listy kandydatów; w wyborach parlamentarnych 
23 września 2001 roku poseł z krakowskiej listy 

PO, okr. wyb. nr 13, piąte miejsce na liście, 20.251 
głosów, pierwszy wynik na liście, 5. wynik w okrę-
gu. Sympatie polityczne: partie konserwatywne, 
chrześcijańsko-demokratyczne i republikańskie na 
Zachodzie, prawica polityczna w Polsce i Europie; 
antypatia do komunistów, lewaków, pacyfi stów. 
Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 76 m kw., kamienica czynszowa, 
Śródmieście, od urodzenia. Samochód: brak. Po-
datek dochodowy: 1997 – III próg, 2000 – III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: muzyka, teatr, fi lozofi a. Urlop: w Biesz-
czadach – spacery i książka. Ulubione dzieła: 
najważniejsza książka w życiu „Etyka nikoma-
chejska” Arystotelesa, ponadto dzieła T. Manna 
i F. Dostojewskiego. Maksyma życiowa: brak.
Adres do korespondencji: ul. Basztowa 15/10, 31-
-143 Kraków, tel. 012 430-01-86. 

aktual.: 25.I.2002

ROMANOWSKI Robert Paweł
ekonomista, menedżer
Ur. 14 października 1957 w Krakowie; żonaty 
(od 1988); wykszt. wyższe; magister ekonomii; 
wyznanie rzymskokat. (praktykujący). Ojciec: 
Aleksander, wykszt. wyższe, doktor nauk tech-
nicznych. Matka: Helena (z d. Latawiec), wykszt. 
niepełne wyższe, nauczycielka. Rodzeństwo: Re-
nata (ur. 1956). Żona: Lucyna Elżbieta (z d. Pytko), 
wykszt. średnie, technik elektryk. Dzieci: Natalia 
(ur. 1991), Aleksander (ur. 1998). Tradycje ro-
dzinne: dziadek Świętosław Romanowski – do 
1970 roku profesor matematyki na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, Akademii Górniczo-Hutniczej 
i Akademii Rolniczej (po nim odziedziczone za-
miłowanie do statystyki i przedmiotów ścisłych), 
babka Ellen Santerre-Romanowska – Francuzka, 
nauczycielka gry na fortepianie (po niej odzie-
dziczone zamiłowanie do muzyki); próba upo-
rządkowania tradycji rodzinnych potwierdziła, że 
ojciec jest herbu Jelita (Koźlarogi), matka herbu 
Korona. Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia 
w Krakowie, w latach 1988-91 w Zakopanem.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 14 w Krakowie  VIII Li-
ceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiań-
skiego w Krakowie (matura 1978)  Akademia 
Ekonomiczna w Krakowie, handel (dyplom 1988) 
 studia podypl.: Wyższa Szkoła Zarządzania 
i Bankowości w Krakowie, nowoczesne techniki 
zarządzania gminą (dyplom 1998); Uniwersytet 
Jagielloński, zarządzanie rozwojem regionalnym 
w procesie integracji (dyplom 2000)  certyfi kat 
likwidatorów przedsiębiorstw państwowych Mi-
nisterstwa Przemysłu i Handlu (1992); kurs dla 
członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa 
(egzamin 2001).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Spółdzielnia „Komuna Paryska” w Krakowie (1982-
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-86), kierownik magazynu surowców  Spół-
dzielnia „Manifest Lipcowy” w Krakowie (1986-
-88), specjalista ds. informatyki  Polskie Towa-
rzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Schronisko 
„Ornak” w Zakopanem (1987-88), zastępca kie-
rownika  RSW „Prasa-Książka-Ruch” w Kra-
kowie (1988-91), dyrektor oddziału w Zakopanem 
 Urząd Miasta Krakowa (1992-98), zastępca 
dyrektora Wydziału Gospodarki i Turystyki (1992-
93), zastępca dyrektora Wydziału Handlu i Usług 
(1993-98), przedstawiciel gminy Kraków w Ra-
dzie Nadzorczej Spółki „Hotel Luna” (1992-93) 
 Agencja Rozwoju Regionu Krakowskiego SA 
– obecnie Małopolska Agencja Rozwoju Regionu 
SA w Krakowie (od XI.1998), prezes zarządu 
(druga kadencja od VI.2001). Wyjazdy zagraniczne 
o charakterze zawodowym: kurs językowy w Ro-
thenburgu w Niemczech (Goethe Institut, 1992); 
wyjazd do Leuvenw Belgii jako jeden z przed-
stawicieli gminy Kraków realizujących umowy 
między miastami partnerskimi Leuven–Kraków 
(1992); współorganizator ze strony Gminy Kraków 
i uczestnik targów turystycznych w Berlinie (1994); 
promocja Małopolski w Antwerpii we współpracy 
z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie (1999); 
współpraca przy organizacji Targów Nierucho-
mości (MIPM) w Cannes we Francji z udziałem 
Województwa Małopolskiego (2000). Ważniejsze 
osiągnięcia: współudział w tworzeniu Centrum 
Administracyjnego Urzędu Miasta Krakowa 
przy al. Powstania Warszawskiego (1997-98); 
współuczestniczenie w realizacji polityki rozwoju 
samorządowego województwa małopolskiego; 
w latach 1998--2001 współudziałw budowaniu 
strategii województwa małopolskiego na lata 2001-
2006. Nagrody i wyróżnienia: liczne nagrody przy-
znane przez prezydenta Krakowa za całokształt pracy
w Urzędzie Miasta Krakowa (od 1993 roku).

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Unia Wolności (od 1994), 
członek Małopolskiej Rady Regionalnej (od 1998). 
Inne organizacje społeczne: brak. Udział w przed-
stawicielskich organach władzy: brak. Sympatie 
polityczne: wiara w odbudowę i odnowę szerokiej 
koalicji prawicowej. Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 63 m kw., spółdzielcze własnościowe, 
Kraków Podgórze, od 1995. Samochód: fi at punto, 
rok prod. 2000; samochód żony prowadzącej dzia-
łalność gospodarczą – honda civic, rok prod. 1998. 
Podatek dochodowy: 1998 – II próg (rozliczenie 
z żoną), 2000 – III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: sport (narty, żeglarstwo, wspinaczka 
górska), zainteresowanie statystyką jako nauką, 
muzyka (gra na fortepianie i gitarze). Urlop: z ro-
dziną, najchętniej poza Krakowem – góry i morze. 
Ulubione dzieła: entuzjasta Trylogii H. Sienkie-
wicza; malarstwo Kossaków. Maksyma życiowa: 
Rozumne poznanie dobra prowadzi człowieka do 

zadowolenia i pogody ducha (Demokryt). 
aktual.: 4.I.2002

RUMIAN Antoni Paweł
inżynier melioracji wodnych,
pracownik samorządowy
Ur. 19 czerwca 1963 w Krakowie; żonaty (od 
1987); wykszt. wyższe; magister inżynier me-
lioracji wodnych; wyznanie rzymskokat. Ojciec: 
Tadeusz, wykszt. wyższe, inżynier budownictwa 
wodnego, projektant. Matka: Kazimiera (z d. Ra-
pacz), wykszt. średnie, przy mężu. Rodzeństwo: 
Mieczysław (ur. 1959), Krzysztof (ur. 1961). Żona: 
Grażyna (z d. Kociołek), wykszt. wyższe. Dzieci: 
Wojciech (ur. 1989), Maria (ur. 1991). Miejsca 
zamieszkiwania: od urodzenia w Raciborowicach, 
gmina Michałowice.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza w Ra-
ciborowicach  X Liceum Ogólnokształcące im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (matura 
1982)  Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział 
Melioracji Wodnych (dyplom 1989).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Akademia Rolnicza w Krakowie (1988-94), 
asystent naukowo-dydaktyczny  Urząd Gminy 
Michałowice (1993-95), zastępca wójta  Urząd 
Gminy Biskupice z siedzibą Trąbkach (1995-99), 
komisarz rządowy (1995-97), wójt (1997-99) 
 Urząd Marszałkowski w Krakowie (od 1999), 
dyrektor Departamentu Gospodarki, Rolnictwa 
i Infrastruktury. Wyjazdy zagraniczne o charakte-
rze zawodowym: brak odp. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak. Inne organizacje 
społeczne: brak. Udział w przedstawicielskich or-
ganach władzy: radny Rady Gminy Michałowice, 
kaden. 1990-94, lista wyborcza Komitetu Oby-
watelskiego „Solidarność”, klub radnych – brak 
odp., członek Zarządu Gminy, delegat do Sejmiku 
Samorządowego Województwa Krakowskiego. 
Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: w domu rodzinnym, Raciborowice, 
od 1963. Samochód: fi at palio, rok prod. 1998. 
Podatek dochodowy: 2000 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: piesze wędrówki po Tatrach i Beskidach, 
narciarstwo zjazdowe. Urlop: z rodziną w górach 
lub nad morzem, najchętniej w Polsce. Ulubione 
dzieła: brak odp. Maksyma życiowa: Im więcej 
dasz innym, tym więcej od nich otrzymasz.

aktual.: 15.I.2002

RUTKOWSKI Ryszard Jan
nauczyciel, pracownik samorządowy 
Ur. 2 kwietnia 1947 w Prandocinie, woj. krakow-
skie; żonaty (od 1969); wykszt. wyższe; wyznanie 
rzymskokat. Ojciec: Bogdan, wykszt. średnie, 
urzędnik. Matka: Sabina (z d. Gugała), wykszt. 
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średnie, pracownik umysłowy. Rodzeństwo: Marek 
(ur. 1945), Wanda (ur. 1949). Żona: Małgorzata 
(z d. Kornaś), wykszt. półwyższe, muzyk (na-
uczyciel gry na fortepianie). Dzieci: Witold (ur. 
1970). Tradycje rodzinne: rodzina ojca związana 
z Armią Krajową na Kielecczyźnie. Życiowe au-
torytety: Stanisław Pereświt-Sołtan – w latach 60. 
techmistrz w Krakowskim Klubie Szermierczym, 
Krzysztof Pakoński – wiceprezydent Krakowa 
w latach 1992-98. Miejsca zamieszkiwania: w la-
tach 1947-57 w Słomnikach, następnie w Kra-
kowie oprócz dwuletniego pobytu w Wiedniu 
w latach 1978-80. 

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 60 w Krakowie  II Liceum 
Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego 
w Krakowie (matura 1965)  Akademia Wycho-
wania Fizycznego w Krakowie (dyplom 1972) 
 studia podypl.: Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
w Krakowie, zarządzanie oświatą (dyplom 1979); 
Uniwersytet Jagielloński, biznes i zarządzanie (dy-
plom 1996)  półroczne szkolenie dla doradców 
inwestycyjnych (1994).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Szkoły Podstawowe nr 56, nr 112, nr 21, nr 32 
w Krakowie (1967-77), nauczyciel wf.  Krakow-
ski Klub Szermierczy (1967-77), trener  Instytut 
Biomechaniki Uniwersytetu Wiedeńskiego (1978-
79), pracownik i prowadzący badania, współpraca 
z Sportleistung i Fecht Union Moedling  bez-
robotny (I-VIII.1980)   Szkoła Podstawowa 
nr 31 w Krakowie (IX.1980-1990), zastępca 
dyrektora  Urząd Miasta Krakowa (1990--98), 
dyrektor Wydziału Edukacji (1990-94), Dyrektor 
Magistratu (1994-98)  Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego (od 1999), Dyrektor 
Urzędu. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: praca zawodowa w Wiedniu (1979-81). 
Ważniejsze osiągnięcia: publikacje na temat zarzą-
dzania kulturą fi zyczną w Austrii (Austria 1979), 
zarządzanie sportem i obiektami sportowymi; 
opracowanie modelu upowszechniania kultury fi -
zycznej w Krakowie (1990); opracowanie systemu 
zarządzania oświatą – model oświaty krakowskiej 
(1990); współpraca przy opracowaniu koncepcji 
zarządzania dużymi miastami (1995). Nagrody 
i wyróżnienia: w latach 1994-98 pięć nagród 
za pracę prezydenta miasta Krakowa, w latach 
1999-2001 dwie nagrody marszałka województwa 
małopolskiego. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA 

Przynależność partyjna: Koalicja Republikańska 
(1991-92), członek   Partia Chrześcijańskich 
Demokratów (1992-98), członek (od 1994 człon-
kostwo zawieszone ze względu na zajmowane 
stanowisko Dyrektora Magistratu)  Stronnictwo 
Konserwatywno-Ludowe (od 1998), członkostwo 
zawieszone ze względu na stanowisko dyrektorskie 
w Urzędzie Marszałkowskim. Inne organizacje 
społeczne: NSZZ „Solidarność” (1989-91), 

członek  Towarzystwo Urzędników Gminy Sto-
łeczno-Królewskiego Miasta Krakowa (od 1994), 
członek. Udział w przedstawicielskich organach 
władzy: brak. Inne fakty z życiorysu polit.: w 1980 
roku bezrobotny przez 8 miesięcy z powodu wcze-
śniejszego, dwuletniego pobytu w Austrii; kandy-
dat na posła z listy Katolickiej Koalicji Wyborczej 
„Ojczyzna” w Krakowie w 1993 roku. Sympatie 
polityczne: do ugrupowań centro-prawicowych. 
Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 72 m kw., spółdzielcze, Śródmieście, 
od 1998. Samochód: opel astra, rok prod. 1997. 
Podatek dochodowy: 1994 – I próg, 1995 – I próg, 
1996 – II próg, 1997 – II próg, 2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: szermierka, wędrówki po górach. Urlop: 
wycieczki piesze. Ulubione dzieła: książka i fi lm 
„Grek Zorba”. Maksyma życiowa: Mieć w sobie 
radość życia. Problemy są po to, aby je wspólnie 
z innymi rozwiązywać.          aktual.: 12.I.2002

RYBAK Stanisław
prawnik, urzędnik, wójt 
Ur. 17 listopada 1950 w Krakowie; żonaty (od 
1980); wykszt. wyższe; magister prawa; wyznanie 
– brak odp. Ojciec: Piotr, wykszt. podstawowe, 
rolnik. Matka: Zofi a (z d. Magiera), wykszt. pod-
stawowe, rolnik. Rodzeństwo: Barbara (ur. 1956). 
Żona: Halina (z d. Jurek), wykszt. wyższe, na-
uczycielka. Dzieci: Tomasz (ur. 1981), Wojciech 
(ur. 1992). Miejsca zamieszkiwania: do 1990 roku 
w Koszycach, potem we Włostowicach w gminie 
Koszyce w obecnym powiecie proszowickim.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Koszycach  Liceum Ogól-
nokształcące im. H. Kołłątaja w Pińczowie (matura 
1968)  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa 
(dyplom 1972)  studia podypl.: UJ, administracja 
rolnictwa (dyplom 1978).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ka-
zimierzy Wielkiej (1972-73), referent prawny 
 Urząd Miejski w Kazimierzy Wielkiej (1973-
74), sekretarz miejski  Urząd Gminy w Ko-
szycach, (1974-81 i 1987-90), naczelnik gminy 
 Urząd Gminy w Opatowcu (1981-87), sekretarz 
gminy  Gmina Koszyce (od 1990), wójt. Wyjazdy 
zagraniczne o charakterze zawodowym: brak. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza (1974-89), członek. Inne orga-
nizacje społeczne: Zrzeszenie Prawników Polskich 
(od 1974), członek  Stowarzyszenie Inicjatyw 
Gospodarczych na Rzecz Rozwoju Gminy Ko-
szyce (od 1999), członek. Udział w przedstawi-
cielskich organach władzy: radny Rady Powiatu 
w Proszowicach, kaden. 1998-2002, lista wyborcza 
Gminy Koszyce 2000, klub radnych – brak odp., 
członek Komisji Rewizyjnej. Odznaczenia: Brą-
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zowy Krzyż Zasługi (1977), Srebrny Medal „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” (1979), Srebrny Krzyż 
Zasługi (1989), Złoty Medal „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa” (1994).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 215 m kw., własny dom jednoro-
dzinny, Włostowice, gmina Koszyce, pow. pro-
szowicki, woj. małopolskie, od 1990. Samochód: 
opel vectra, rok prod. 1999. Podatek dochodowy: 
1999 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

– brak odp.                     aktual.: 27.III.2001

RYDZEWSKI Jacek
archeolog, pracownik naukowy, 
dyrektor muzeum
Ur. 22 kwietnia 1946 w Gliwicach, woj. katowic-
kie; wolny; wykszt. wyższe; doktor archeologii, 
starszy kustosz; wyznanie rzymskokat. Ojciec: 
Szczęsny, wykszt. wyższe, inżynier. Matka: Zofi a 
(z d. Kadłuczka), wykszt. wyższe, romanistka. 
Rodzeństwo: Barbara (ur. 1954). Dzieci: Mikołaj 
(ur. 1974), Kinga (ur. 1979). 

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 85 w Krakowie   XI 
Liceum Ogólnokształcące w Krakowie (matura 
1963)  Uniwersytet Jagielloński, archeologia 
(dyplom 1968).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Polska Akademia Nauk w Krakowie, Instytut 
Historii Kultury Materialnej, Zakład Archeolo-
gii Małopolski (1968-81), asystent (1968-72), 
starszy asystent (1972-77), adiunkt (1977-81) 
  Muzeum Archeologiczne w Krakowie (od 
1981), kierownik oddziału w Nowej Hucie 
(1981-95), dyrektor (od 1995). Ponadto: członek 
Komisji Archeologicznej Oddziału PAN w Kra-
kowie (od 1984), członek International Council 
on Monuments and Sites ICOMOS (od 1996). 
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: 
3-miesięczne stypendium w NRD (1974); wyjazdy 
studyjne na Węgry (1979), na Słowację (1986), do 
Norwegii (1990) i RFN (1997); wykopaliskowe 
badania archeologiczne w Jugosławii (1980), 
RFN (1976-86) i na Ukrainie (1996-98). Waż-
niejsze osiągnięcia: „Przemiany stref zasiedlenia 
na wyżynach lessowych zachodniej Małopolski 
w epoce brązu i żelaza” (doktorat 1977); około 
50 publikacji. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak. Inne organizacje 
społeczne: Polskie Towarzystwo Archeologiczne 
i Numizmatyczne (1978-87), prezes Oddziału 
Krakowskiego (1981-84). Udział w przedstawi-
cielskich organach władzy: brak. Odznaczenia: 
Zasłużony Działacz Kultury (1983), Medal 40-
-lecia PRL (1984).

 STATUS MATERIALNY

– brak odp.
 ROZRYWKI I UPODOBANIA

– brak odp.                    aktual.: 17.XII.2001
RYDZOŃ Stanisław 
prawnik, radca prawny, poseł
Ur. 8 marca 1950 w Brzezince, woj. krakowskie; 
żonaty (od 1977); wykszt. wyższe; magister 
prawa; radca prawny; wyznanie rzymskokat. 
Ojciec: Walenty, wykszt. podstawowe, pracownik 
fi zyczny. Matka: Kunegunda (z d. Paszek), wykszt. 
podstawowe, pracownik fi zyczny. Rodzeństwo: 
Roman (ur. 1946), Andrzej (ur. 1953), Krystyna 
(ur. 1956), Zbigniew (ur. 1957). Żona: Danuta (z 
d. Nitka), wykszt. półwyższe, doradca podatkowy. 
Dzieci: Marcin (ur. 1978), Katarzyna (ur. 1981). 
Tradycje rodzinne: cała rodzina ze strony ojca, 
jak i matki, wywodzi się z rejonu Oświęcimia. 
Życiowe autorytety: Jan Paweł II. Miejsca zamiesz-
kiwania: w latach 1950-77 w Brzezince, 1978-79 
w Bielsku-Białej, 1979-89 w Oświęcimiu, od 1989 
w Grojcu, gmina Oświęcim.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Brzezince   Liceum 
Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego 
w Oświęcimiu (matura 1968)   Uniwersytet 
Jagielloński, prawo (dyplom 1972)  Okręgowa 
Komisja Arbitrażowa w Katowicach (1975-77), 
tytuł radcy prawnego (1977).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Sa-
mopomoc Chłopska” w Oświęcimiu (1972-74), 
referent prawny  Urząd Miejski w Oświęcimiu 
(1974-75), kierownik działu spraw wewnętrznych 
 Urząd Wojewódzki w Bielsku-Białej (1975-78), 
inspektor  Cech Rzemiosł Różnych w Oświę-
cimiu (1979-89), kierownik  Kancelaria Radcy 
Prawnego w Oświęcimiu (1989-2001), właściciel 
 Sejm RP (od 2001), poseł zawodowy. Wyjazdy 
zagraniczne o charakterze zawodowym: brak. 
Nagrody i wyróżnienia: tytuł „Biznesmen Ziemi 
Oświęcimskiej” nadany przez Kapitułę Gospodar-
czą Ziemi Oświęcimskiej za osiągnięcia gospodar-
cze na terenie gminy Oświęcim (2000). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Zjednoczone Stronnictwo 
Ludowe (1972-89), członek  Polskie Stronnictwo 
Ludowe (1989-97), członek  Sojusz Lewicy 
Demokratycznej (od 1999), wiceprzewodniczący 
Rady Powiatowej w Oświęcimiu. Inne organizacje 
społeczne: Okręgowa Izba Radców Prawnych 
w Katowicach (od 1980), członek  Stowarzysze-
nie Gospodarcze Ziemi Oświęcimskiej (od 1998), 
członek. Udział w przedstawicielskich organach 
władzy: radny Rady Gminy Oświęcim, kaden. 
1994-98, lista wyborcza – bezpartyjny, klub rad-
nych – brak, przewodniczący Rady Gminy  radny 
Rady Powiatu Oświęcimskiego, kaden. 1998-
-2002, lista wyborcza SLD, klub radnych SLD, 
członek Komisji Prawai Komisji Rolnictwa  po-
seł na Sejm RP, kaden. 2001-2005, lista wyborcza 
SLD-UP, klub parlamentarny SLD, członek Komi-
sji Ustawodawczej. Inne fakty z życiorysu polit.: 
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w wyborach parlamentarnych 23 września 2001 
roku poseł z chrzanowskiej listy SLD--UP, okr. 
wyb. nr 12, dziesiąte miejsce na liście, 9.914 gło-
sów, drugi wynik na liście, 10. wynik w okręgu. 
Sympatie polityczne: SLD; antypatia do partii 
ekstremistycznych i populistycznych. Odznacze-
nia: Srebrny Krzyż Zasługi (1988), Zasłużony dla 
Województwa Bielskiego (1988).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 300 m kw., własny dom jednorodzin-
ny, Grojec, od 1989. Samochód: opel omega, rok 

prod. 1998. Podatek dochodowy: 2000 – III próg.
 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: polityka i sport – hokej, siatkówka. Urlop: 
kraje śródziemnomorskie (opalanie, kąpiel, zwie-
dzanie, wypoczynek). Ulubione dzieła: twórczość 
Juliana Tuwima. Maksyma życiowa: uczciwość 
przede wszystkim.            
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie, ul. 
Sienkiewicza 5, 32-600 Oświęcim, tel. 033 844-
-41-31, faks 842-41-31       aktual.: 19.XII.2001
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S Ś
SALAMON Roman Mieczysław
prawnik, pracownik samorządowy,
radny wojewódzki
Ur. 1 sierpnia 1946 w Krakowie; żonaty (od 1971); 
wykszt. wyższe; magister prawa; wyznanie – brak 
odp. Ojciec: Stefan, wykszt. niepełne podstawowe, 
rolnik. Matka: Józefa (z d. Woźniak), wykszt. 
niepełne podstawowe, rolnik. Rodzeństwo: brak. 
Żona: Bożena (z d. Pisz), wykszt. wyższe, prawnik 
– pracownik Urzędu Kontroli Skarbowej. Dzieci: 
Tatiana (ur. 1972), Dorota (ur. 1974), Artur (ur. 
1977). Tradycje rodzinne: dziadek Wawrzyniec 
Salamon wyemigrował przed I wojną światową 
do USA, pochowany w Chicago, córka Tatiana od 
1992 roku we Włoszech po poślubieniu żołnierza 
włoskich sił specjalnych; wnuczka Sara Vento 
(ur. 2000). Miejsca zamieszkiwania: do 1964 roku 
Piotrowice, gmina Koszyce, woj. krakowskie; 
potem w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Przemykowie, woj. kielec-
kie  Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodow-
skiej-Curie w Kazimierzy Wielkiej, woj. kieleckie 
(matura 1964)  Uniwersytet Jagielloński, psycho-
logia (1964-68, studia przerwane na drugim roku), 
prawo (1968-73, dyplom 1985).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Kra-
ków-Śródmieście (1973-79), stażysta, referent, 
inspektor, zastępca kierownika Wydziału Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej (1979)  Rada 
Narodowa Miasta Krakowa (1979-90), inspektor 
wojewódzki, starszy inspektor wojewódzki, od-
delegowany do Komitetu Krakowskiego Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej – instruktor 
w Wydziale Społeczno-Prawnym (1988-90) 
 Urząd Miasta Krakowa (od 1990), Biuro Rady 
Miasta Krakowa – obecnie Kancelaria Rady Miasta 
i Dzielnic, kierownik referatu (od 1991). Wyjazdy 
zagraniczne o charakterze zawodowym: brak. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza (1970-90), członek Egzekutywy 
Podstawowej Organizacji Partyjnej na Wydziale 
Prawa UJ (1971-73), sekretarz POP Urzędu Dziel-
nicowego Kraków Śródmieście (1974-75), sekre-
tarz POP Komitetu Zakładowego Urzędu Miasta 
Krakowa (X.1980-II.1982)  Socjaldemokracja 

Rzeczpospolitej Polskiej (1990-99), członek pre-
zydium Rady Wojewódzkiej w Krakowie, członek 
Tymczasowej Małopolskiej Rady Regionalnej 
(1999)  Sojusz Lewicy Demokratycznej, (od 
1999), członek Małopolskiej Rady Wojewódzkiej. 
Inne organizacje społeczne: Zrzeszenie Studentów 
Polskich (1964-73), członek  Rada Samorządu 
Studenckiego, wiceprzewodniczący Rady Samo-
rządu II DS. „Żaczek” (1970-71)  Stowarzysze-
nie „Kuźnica” (od lat 70.), członek  Związek 
Zawodowy Pracowników Urzędu Miasta Krakowa 
(od 1998), współzałożyciel, wiceprzewodniczący. 
Udział w przedstawicielskich organach władzy: 
radny Województwa Małopolskiego, kaden. 
1998-2002, lista wyborcza SLD, klub radnych 
SLD, wiceprzewodniczący klubu, członek 
Komisji Głównej, Komisji Rozwoju Regionu, 
Promocji i Współpracy z Zagranicą, Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego i Obronności oraz 
doraźnej Komisji Statutowo-Prawnej. Osiągnięcia 
w działalności publicznej: przyczynienie się jako 
radny województwa do budowy mostu na Wiśle 
łączącego Sokołowice (gmina Koszyce) z Górką 
(gmina Szczurowa); doprowadzenie do ujawnienia 
i upublicznienia kontraktów zawieranych przez 
Małopolską Kasę Chorych na usługi medyczne 
z placówkami służby zdrowia, co zaszło w wyniku 
wniesienia przez klub SLD w maju 2001 roku 
projektu uchwały do Sejmiku Województwa Mało-
polskiego o odwołanie wszystkich członków Rady 
Nadzorczej Kasy. Inne fakty z życiorysu polit.: 
identyfi kowany jako człowiek lewicy uznawany 
za fachowca przez ludzi o odmiennych poglądach 
politycznych, pracujących w UMK i sejmiku 
województwa. Sympatie i antypatie polityczne: 
lewicowe, tolerancja dla ludzi o odmiennych po-
glądach. Odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi, 
Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka „Za Pracę 
Społeczną dla Miasta Krakowa”, Złota Odznaka 
„Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 66 m kw., spółdzielcze własnościowe, 
Kraków Krowodrza, od 1982; dom jednorodzinny 
w budowie, Hucisko. Samochód: volkswagen 
bora, rok prod. 1999. Podatek dochodowy: 2000 
– II próg.



110 KTO jest KIM w województwie ma³opolskim
 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: praca na działce, jeśli jest na to czas. 
Urlop: dacza na działce w Hucisku lub u córki we 
Włoszech. Ulubione dzieła: brak odp. Maksyma 
życiowa: Na próżno żyje ten, z którego nikt nie 
ma pożytku.              aktual.: 27.IX.2001

SAS Kazimierz 
nauczyciel elektrotechniki, pedagog, poseł
Ur. 4 września 1947 w Maniowach, woj. no-
wosądeckie; żonaty (od 1971); wykszt. wyższe; 
magister elektrotechniki; wyznanie rzymskokat. 
Ojciec: Stanisław, wykszt. i zawód – brak odp. (nie 
żyje od 1982). Matka: Stefania, wykszt. i zawód 
– brak odp. Rodzeństwo: cztery siostry. Tradycje 
rodzinne: spokojna robotniczo-chłopska rodzina, 
wychowana w duchu szacunku do tradycji dziadów 
i pradziadów. Żona: Wanda (z d. Górska), wykszt. 
– brak odp., pielęgniarka. Dzieci: Agnieszka (ur. 
1972), od 1998 roku w Anglii; Justyna (ur. 1979), 
studentka Europejskiej Akademii Sztuk w War-
szawie. Miejsca zamieszkiwania: w latach 1947-
-50 w Maniowach, 1950-71 Regulicach w gminie 
Alwernia, 1971-75 w Starym Sączu, od 1975 
w Nowym Sączu.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Regulicach  Technikum 
Elektroniczne w Chrzanowie (matura 1966) 
 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, 
elektrotechnika (dyplom 1971).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Technikum Elektryczne w Nowym Sączu (1971-
-75), nauczyciel przedmiotów zawodowych elek-
trycznych  Kuratorium Oświaty i Wychowania 
w Nowym Sączu (1975-76), wizytator metodyk 
 Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. 
gen. J. Kustronia w Nowym Sączu (1976-94), 
wicedyrektor (1976-82), dyrektor (1982-94) 
 Sejm RP (od 1993), poseł zawodowy. Wyjazdy 
zagraniczne o charakterze zawodowym: w latach 
1994--2000 wizyty parlamentarne w RFN, Holan-
dii, Anglii, na Ukrainie i Słowacji. Nagrody i wy-
różnienia: nagrody ministra edukacji narodowej, 
dyrektora szkoły, kuratora oświaty i wychowania.

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza (1974-89), członek  Socjal-
demokracja Rzeczpospolitej Polskiej (1996-99), 
przewodniczący Rady Wojewódzkiej w Nowym 
Sączu (1996-98), wiceprzewodniczący Rady 
Wojewódzkiej w Krakowie (1998-99)  Sojusz 
Lewicy Demokratycznej (od 1999), współza-
łożyciel, przewodniczący Rady Powiatowej 
w Nowym Sączu (od 1999), wiceprzewodniczący 
Małopolskiej Rady Wojewódzkiej w Krakowie (od 
1999), członek Rady Krajowej (od 1999). Inne 
organizacje społeczne: Związek Nauczycielstwa 
Polskiego (od 1972), członek  Klub Sportowy 
„Sandecja”, członek zarządu (1989-93), prezes 
(1993-98)  Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 

w Nowym Sączu (od 1996), przewodniczący Rady 
Regionalnej (od 1999), członek Rady Naczelnej 
(od 1999). Udział w przedstawicielskich orga-
nach władzy: radny Miejskiej Rady Narodowej 
w Nowym Sączu, kaden. 1988-90, lista wyborcza 
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego, klub 
radnych PZPR, przewodniczący Rady  radny 
Rady Miejskiej w Nowym Sączu, kaden. 1990-94, 
lista wyborcza – Lista Obywatelska, klub radnych 
– brak odp., członek Komisji Oświaty; kaden. 
1994-98, lista wyborcza SLD, klub radnych SLD, 
przewodniczący klubu, członek Komisji Oświaty 
i Komisji Budżetowej   radny Województwa 
Małopolskiego (1998-2001), kaden. 1998-2002, 
lista wyborcza SLD, klub radnych SLD, członek 
Komisji Oświaty i Komisji Rozwoju Regionalnego 
 poseł na Sejm RP, kaden. 1993-97, lista wybor-
cza SLD, klub poselski SLD, członek Komisji Edu-
kacji i Nauki oraz Komisji Samorządu Terytorial-
nego; kaden. 1997-2001, lista wyborcza SLD, klub 
poselski SLD, członek Komisji Edukacji, Nauki 
i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorial-
nego i Polityki Regionalnej; kaden. 2001-2005, 
lista wyborcza SLD-UP, klub poselski SLD-UP, 
członek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej. Inne fakty z życiorysu polit.: w 2001 
roku rezygnacja z mandatu radnego województwa 
po wyborze na posła; w wyborach parlamentarnych 
23 września 2001 roku poseł z nowosądeckiej listy 
SLD-UP, okr. wyb. nr 14, pierwsze miejsce na 
liście, 24.046 głosów, pierwszy wynik na liście, 
1. wynik w okręgu. Sympatie polityczne: wierność 
ideałom lewicy oraz pełna tolerancja dla poglądów 
różnych adwersarzy politycznych. Odznaczenia: 
Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji 
Narodowej, odznaczenia regionalne.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: własny dom jednorodzinny w sze-
regowej zabudowie, Nowy Sącz, od 1975. 
Samochód: ford fi esta, rok prod. 2000. Podatek 
dochodowy: 2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

– brak odp. 
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie, ul. 
Narutowicza 2, 33-300 Nowy Sącz

aktual.: 19.XII.2001

SASUŁA Andrzej Wojciech
fi zyk, nauczyciel,
wicemarszałek województwa małopolskiego
Ur. 23 kwietnia 1957 w Makowie Podhalańskim; 
żonaty (od 1978); wykszt. wyższe; magister fi zyki; 
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Marian, wykszt. 
zawodowe, piekarz. Matka: Irena (z d. Woźny), 
wykszt. średnie, referent administracyjny. Ro-
dzeństwo: Anna (ur. 1960), Barbara (ur. 1966). 
Żona: Teresa (z d. Horodecka), wykszt. wyższe, 
nauczyciel matematyki, informatyki i wychowania 
do życia w rodzinie w LO w Jordanowie. Dzieci: 
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Małgorzata (ur. 1987), Krzysztof (ur. 1993). 
Tradycje rodzinne: dziadek Julian Woźny był 
podczas wojny radnym w Makowie Podhalań-
skim. Życiowe autorytety: Karol Wojtyła. Miejsca 
zamieszkiwania: od urodzenia w Makowie Podha-
lańskim – najpierw z rodzicami w domu dziadka, 
następnie z żoną w domu rodziców, od 1987 
roku we własnym domu (wszystkie w odległości 
100 m od siebie przy tej samej ulicy).

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza 
w Makowie Podhalańskim  Liceum Ogólno-
kształcące im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie 
(matura 1976)  Uniwersytet Jagielloński, fi zyka 
stosowana (dyplom 1983)  przewodnik beskidzki 
– uprawnienia państwowe i uprawnienia przewod-
nika studenckiego (1979). 

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja 
w Jordanowie (1983-98), nauczyciel fi zyki  Gmi-
na Maków Podhalański (1992-98), wiceburmistrz 
 Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej (1998), 
kurator oświaty  Województwo Małopolskie 
(od 30.XI.1998), wiceprzewodniczący Zarządu, 
wicemarszałek województwa małopolskiego (po 
zmianie ustawy o samorządzie wojewódzkim 
w 2001 roku). Ponadto: członek Rady Muzeum 
Tatrzańskiego w Zakopanem (od 2000), członek 
Rady Muzeum Etnografi cznego w Krakowie (od 
2000). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodo-
wym: wizyta kontaktowa w Komitecie Regionów 
Unii Europejskiej w Brukseli (1999); dwukrotny 
wyjazd do Turyngii (1999); Toskania (1999), wi-
zyta dotycząca współpracy szpitali w Kopenhadze 
(2000), konferencja Microsoft w Londynie (2000). 
Nagrody i wyróżnienia: nagroda warszawskiego 
tygodnika „Wspólnota” za pamiętnik burmistrza 
I kadencji – publikacja w książce „Bal u burmi-
strza” (1995).

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Ruch Społeczny AWS 
(od 1998), członek zarządu Regionu Podbeski-
dzie (1998), przewodniczący koła w Makowie 
Podhalańskim (od 1998), członek zarządu Regionu 
Małopolska (od 1999). Inne organizacje społeczne: 
Ruchu „Światło - Życie” w Archidiecezji Krakow-
skiej (1970-76), ministrant, lektor, kantor, animator 
 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznaw-
cze (od 1977), członek  NSZZ „Solidarność” 
(od 1990), członek. Udział w przedstawicielskich 
organach władzy: radny Rady Miejskiej w Mako-
wie Podhalańskim, kaden. 1990-94, wiceburmistrz 
Makowa Podhalańskiego (1992-94)   radny 
Województwa Małopolskiego, kaden. 1998-
2002, lista wyborcza AWS, klub radnych AWS, 
sekretarz prezydium klubu, przewodniczący 
grupy radnych RS AWS, wicemarszałek woje-
wództwa. Osiągnięcia w działalności publicznej: 
podniesienie przez Zarząd Województwa Mało-
polskiego kilku szkół medycznych w wojewódz-

twie do poziomu licencjatu, udział w powołaniu 
Podhalańskiej Państwowej Szkoły Zawodowej 
w Nowym Targu. Inne fakty z życiorysu polit.: 
dwukrotny kandydat na posła do Sejmu RP z wo-
jewództwa bielskiego – Wyborcza Akcja Kato-
licka (1991), AWS (1997). Sympatie polityczne: 
prawicowe, co oznacza uznanie wyższości prawa 
naturalnego nad stanowionym, wyższości narodu 
nad państwem oraz wyższości własności prywat-
nej nad wspólną. Odznaczenia: Medal Komisji 
Edukacji Narodowej (2001).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 200 m kw., własny dom jednorodzin-
ny, Maków Podhalański, od urodzenia. Samochód: 
opel astra, rok prod. 1999. Podatek dochodowy: 
1997 – I próg, 1998 – I próg, 2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: taniec towarzyski (z żoną), wędrówki 
górskie, fotografi ka, komputer. Urlop: wyjazd pod 
namiot nad ciepłe morze z całą rodziną, wędrówki 
górskie (Beskidy). Ulubione dzieła: opowiadania 
Stanisława Lema; opowiadania Irvina Shawa; 
muzyka F. Chopina i E. Griega. Maksyma życiowa: 
Plus ratio quam vis.        aktual.: 3.XII.2001

SCHOEN Tomasz
socjolog, menedżer, radny wojewódzki
Ur. 7 października 1956 w Krakowie; rozwiedzio-
ny; wykszt. wyższe; magister socjologii; wyznanie 
rzymskokat. Ojciec: Henryk, wykszt. wyższe, 
konstruktor budowlany. Matka: Anna (z d. Taube), 
wykszt. wyższe, ekonomistka. Rodzeństwo: Anna 
(ur. 1949), Henryk (ur. 1951). Dzieci: Maria (ur. 
1980), Jan (ur. 1984), Helena (ur. 1988). Tradycje 
rodzinne: dziadek ze strony ojca Tadeusz Schoen 
był żołnierzem legionów Piłsudskiego, dziadek ze 
strony matki Karol Taube uczestniczył w wojnie 
polsko-bolszewickiej w 1920 roku, zginął w nie-
woli sowieckiej w 1940 roku; matka była w Sza-
rych Szeregach, ranna w Powstaniu Warszawskim; 
ojciec za działalność konspiracyjną podczas wojny 
trafi ł do obozu koncentracyjnego. Życiowe auto-
rytety: Jerzy Turowicz, Tadeusz Mazowiecki, Jan 
Nowak-Jeziorański. Miejsca zamieszkiwania: od 
urodzenia w Krakowie. 

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 72 im. T. Lenartowicza 
w Krakowie  VII Liceum Ogólnokształcące im. 
Z. Nałkowskiej w Krakowie (matura 1975)  Uni-
wersytet Jagielloński, socjologia (dyplom 1982) 
 studia podypl.: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 
historia  kurs dla członków rad nadzorczych 
spółek Skarbu Państwa (egzamin 1998).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

NSZZ „Solidarność” w Krakowie (1980-81), 
redaktor wydawnictwa informacyjnego „Goniec 
Małopolski”  Społeczny Instytut Wydawniczy 
„Znak” w Krakowie (1983-85), redaktor miesięcz-
nika „Znak”  River sp. z o.o. w Krakowie (1987-
-89), wiceprezes, były współwłaściciel  Firma 
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doradcza NBS (1989-91), prezes, były współwła-
ściciel  Komisja Likwidacyjna RSW „Prasa-
-Książka-Ruch” w Warszawie (1991-92), peł-
nomocnik w Krakowie   Firma „Wielopole” 
(1992--97), dyrektor  Firma Aspen sp. z o.o. (od 
1998), udziałowiec, prezes. Wyjazdy zagraniczne 
o charakterze zawodowym: staż i kurs zarządzania 
przedsiębiorstwami w Wielkiej Brytanii (1996).

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Forum Prawicy Demokra-
tycznej (1990-91), członek Rady Krajowej  Unia 
Demokratyczna (1991-94), członek prezydium 
Regionu Krakowsko-Sądeckiego  Unia Wolności 
(od 1994), przewodniczący Regionu Krakowskie-
go (1995-99). Inne organizacje społeczne: Komitet 
Obrony Podatnika (od 1996), przewodniczący. 
Udział w przedstawicielskich organach władzy: 
radny Rady Miasta Krakowa, kaden. 1990-94, lista 
wyborcza Krakowskiego Komitetu Obywatelskie-
go „Solidarność”, Demokratyczny Klub Radnych 
(1990-93), Klub Liberalno-Demokratyczny (1993-
94)  radny Województwa Małopolskiego, kaden. 
1998-2002, lista wyborcza Unii Wolności, klub 
radnych Unii Wolności, przewodniczący klubu, 
wiceprzewodniczący Komisji Głównej. Inne fakty 
z życiorysu polit.: internowany od 13 grudnia 1981 
do maja 1982. Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: dom na Woli Justowskiej. Samochód: 
brak odp. Podatek dochodowy: brak odp.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: narty, rower. Urlop: brak odp. Ulubione 
dzieła: książki Odojewskiego, Marqueza, Vargasa 
Llosy i Singera. Maksyma życiowa: brak odp.

aktual.: 5.II.2002

SEPIOŁ Janusz Marian
architekt, urbanista,
wicemarszałek województwa małopolskiego
Ur. 8 września 1955 w Gorlicach, woj. nowosą-
deckie; żonaty (od 1979); wykszt. wyższe, ma-
gister inżynier architekt; wyznanie rzymskokat. 
Ojciec: Michał, wykszt. wyższe, ekonomista, 
działacz kulturalny. Matka: Felicja (z d. Tar-
czyńska), wykszt. pomaturalne, laborantka RTG. 
Rodzeństwo: Joanna (ur. 1953). Żona: Justyna (z 
d. Ambroży), wykszt. wyższe, polonista, historyk 
sztuki. Dzieci: Olga – studentka italianistyki UJ 
(ur. 1979), Radosław – student Międzywydzia-
łowych Indywidualnych Studiów Historycznych 
UJ (ur. 1981). Tradycje rodzinne: ze strony ojca 
rodzina chłopska spod Jasła, ze strony matki 
– pradziadek Feliks Ślepowron Tarczyński bur-
mistrz Gorlic przed I wojną światową, dziadek 
Edward Tarczyński przedwojenny adwokat 
i przemysłowiec, ojciec, po wojnie, ekonomista 
i działacz kulturalny. Miejsca zamieszkiwania: 
w Gorlicach do 1974 roku, potem, od czasu stu-
diów, w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Gorlicach, woj. nowosą-
deckie  Liceum Ogólnokształcące im. Marcina 
Kromera w Gorlicach (matura 1974)  Politech-
nika Krakowska, Wydział Architektury (dyplom 
1980)  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filo-
zofi czno-Historyczny, historia sztuki (1977-82, 
bez dyplomu).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA 

Biuro Rozwoju Krakowa (1981-90), projektant 
 Urząd Wojewódzki w Krakowie (1990-94 i 1995-
-97), dyrektor Wydziału Polityki Regionalnej 
i Przestrzennej  Międzynarodowe Centrum Kul-
tury w Krakowie (1991-92), zastępca dyrektora 
 Bank Przemysłowo-Handlowy SA w Krakowie 
(1994-95), dyrektor biura zarządu  Urząd Miesz-
kalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie (1998), 
dyrektor Departamentu Gospodarki Przestrzennej 
 Województwo Małopolskie (od 30.XI.1998), 
wiceprzewodniczący zarządu, wicemarszałek 
województwa małopolskiego (po zmianie ustawy 
o samorządzie wojewódzkim w 2001 roku)  Wyż-
sza Szkoła Biznesu LNU – Luis National Univer-
sity w Nowym Sączu, (od 2001), wykładowca. 
Ponadto: przewodniczący Rady Nadzorczej 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (1993-94), członek Głównej 
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy 
ministrze budownictwa – obecnie przy Urzędzie 
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie 
(1995-2000), przewodniczący Państwowej Komi-
sji Kwalifi kacyjnej ds. uprawnień urbanistycznych 
(od 1998), członek Rady Nadzorczej Centrum Za-
awansowanych Technologii spółka z o.o. w Krako-
wie (1998-99), zastępca członka Komitetu Władz 
Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (od 1999), 
członek podkomisji ds. rozwoju regionalnego 
i polityki przestrzennej Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego (od 1999), przewod-
niczący Rady Nadzorczej Tarnowskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego SA (od 2000), członek 
Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architekto-
nicznej w Krakowie (od 2000), przewodniczący 
Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Archi-
tektonicznej województwa małopolskiego (od 
2001), polski koordynator projektu twinningowego 
Phare Małopolska-Madryt (od 2001). Wyjazdy 
zagraniczne o charakterze zawodowym: Goethe 
Institut w Mannheim – staż językowy (1991); 
seminaria dla urzędników z Europy Środkowej 
i Wschodniej prowadzone przez Harvard Uni-
versity w Warszawie (1993); uczestnik Salzburg 
Seminar w Austrii (1997), East/Center/West 
Summer School on Regional Development pod 
patronatem Zrzeszenia Regionów Europy (Kraków 
1997) oraz Intergovernmental Relation Study 
pod patronatem Kanadyjskiej Agencji Rozwoju 
Międzynarodowego (Ottawa, Vancouver, 1999). 
Ważniejsze osiągnięcia: kilkadziesiąt publikacji 
z dziedziny krytyki architektonicznej, planowania 
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przestrzennego i rozwoju regionalnego w pracach 
zbiorowych oraz pismach fachowych krajowych 
i zagranicznych, a także materiałach ONZ i In-
tenrnational Council on Monuments and Sites-I-
COMOS; kurator wystawy polskiej architektury 
współczesnej w Berlinie (1995). Nagrody i wy-
różnienia: pierwsze miejsce (zespołowo) w Mię-
dzynarodowym Konkursie Młodych Architektów 
w Wielkim Tyrnowie w Bułgarii (1982), nagroda 
ministerialna II stopnia za Miejscowy Plan Szcze-
gółowy dla Starego Miasta w Krakowie (1985), 
nagroda ministerialna I stopnia (zespołowo) za 
Założenia Planu Ogólnego Krakowa (1987), 
nagroda ministerialna I stopnia (zespołowo) 
za Plan Ogólny Krakowa (1988); kilka nagród 
w konkursach SARP, m.in. (w zespole z M.M. 
Włodarczykami) pierwsza nagroda za projekt na 
centrum miasta Tychy (1995), pierwsza nagroda 
za projekt fragmentu śródmieścia Tarnowa (1995), 
trzecia nagroda za projekt centrum miasta Skarży-
sko-Kamienna (1999); współprojektant rozbudowy 
Wyższej Szkoły Humanistycznej „Ignatianum” 
w Krakowie (1998-2000), rewaloryzacja dworku 
w Tomaszowicach pod Krakowem (1997-98); 
współautor (z żoną) miniprzewodników turystycz-
nych po Krakowie (1999); wpisany do „Złotej 
Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej” 
(2001).

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak. Inne organizacje 
społeczne: Stowarzyszenie Architektów Polskich 
(od 1984), członek zarządu Oddziału Krakowskie-
go (1987-89), członek kolegium sędziów konkur-
sowych (od 1993), wielokrotny juror oraz członek 
Rady Programowej Międzynarodowego Biennale 
Architektury w Krakowie  Towarzystwo Urba-
nistów Polskich (od 1998), członek  Społeczny 
Komitet Odnowy Zabytków Krakowa (od 1990), 
członek   Fundacja „Oświęcimskie Centrum 
Praw Człowieka” w Oświęcimiu, członek Rady. 
Udział w przedstawicielskich organach władzy: 
brak. Osiągnięcia w działalności publicznej: 
koordynacja prac nad „Strategią województwa 
małopolskiego 2001-2006”, przyjętą jednogłośnie 
przez sejmik województwa małopolskiego w 2000 
roku, a następnie wdrażanie tej strategii jako 
członek Komitetu Sterującego i Komitetu Monito-
rującego Kontrakt Wojewódzki dla Województwa 
Małopolskiego na lata 2001-2002; koordynacja 
projektu twinningowego Małopolska-Madryt 
mającego na celu przygotowanie województwa 
samorządowego do właściwego zagospodarowa-
nia funduszów przeznaczonych na rozwój regio-
nu. Sympatie polityczne: ruch konserwatywny. 
Odznaczenia: Brązowy Medal „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju” (1996), Srebrny Krzyż Za-
sługi (1997), Wyróżnienie „Za Pracę Społeczną 
w SARP” (1997).

 STATUS MATERIALNY 

Mieszkanie: 55 m kw., spółdzielcze własnościowe, 

Podgórze, od 1978. Samochód: fi at siena, rok prod. 
1997. Podatek dochodowy: 1994 – I próg, 1995 – II 
próg, 1996 – II próg, 1997 – II próg, 2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA 

Hobby: wydawnictwa o sztuce, zwłaszcza o archi-
tekturze współczesnej, kultura Włoch, fotografi a 
architektury – indywidualna wystawa „Materia 
architektury” na zamku w Niepołomicach (2001). 
Urlop: zwiedzanie historycznych miast europej-
skich. Ulubione dzieła: poezja Zbigniewa Herber-
ta, muzyka portugalskiego zespołu „Madredeus”.                          
aktual.: 4.II.2002

SIARKA Edward
historyk, nauczyciel, wójt 
Ur. 7 lipca 1963 w Rabce, woj. nowosądeckie; żo-
naty (od 1988); wykszt. wyższe; magister historii; 
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Edward, wykszt. 
podstawowe. Matka: Stefania (z d. Grzybacz), 
wykszt. podstawowe. Rodzeństwo: Maria, Józef, 
Monika. Żona: Danuta (z d. Żądlak), wykszt. wyż-
sze, nauczycielka, dyrektor szkoły podstawowej. 
Dzieci: Patrycja (ur. 1989), Mateusz (ur. 1991), 
Karol (ur. 1994). Życiowe autorytety: Jan Paweł 
II. Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia w Pod-
sarniu w gminie Raba Wyżna, powiat nowotarski.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Podsarniu   Liceum 
Ogólnokształcące w Jabłonce, woj. nowosądeckie 
(matura 1983)  Uniwersytet Jagielloński, historia 
(dyplom 1988).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Liceum Ogólnokształcące w Rabce (1989-90), 
nauczyciel historii  Szkoła podstawowa w Pod-
sarniu (1990-97), nauczyciel historii (1990-91), 
dyrektor (1991-97)   Urząd Gminy w Rabie 
Wyżnej (od 1998), pełniący obowiązki organów 
gminy – Zarządu i Rady Gminy (1998), wójt (od 
1998). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: brak. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Stronnictwo Konserwa-
tywno-Ludowe (od 1997), prezes Zarządu Powia-
towego w Nowym Targu (od 2000). Inne organiza-
cje społeczne: Stowarzyszenie Oświatowe „Echo” 
(od 1999), członek. Udział w przedstawicielskich 
organach władzy: radny Rady Powiatu Nowotar-
skiego, kaden. 1998-2002, lista wyborcza Akcji 
Wyborczej „Solidarność”, klub radnych AWS 
(1998-2001), przewodniczący klubu (1998--2001), 
klub radnych SKL (od 2001), przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej. Osiągnięcia w działalności 
publicznej: jako wójt gminy Raba Wyżna budowa 
strategii jej rozwoju (1998) – przyjęcie misji, celów 
i zadań do realizacji uchwałą Rady Gminy w 1999 
roku, oddanie do użytku budynku gimnazjum we 
wsi Skawa (1999), przygotowanie i rozpoczęcie 
budowy gimnazjum z salą gimnastyczną w Rabie 
Wyżnej (2000). Odznaczenia: brak.
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 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 150 m kw., własny dom jednorodzin-
ny, Podsarnie, od urodzenia. Samochód: opel, rok 
prod. 1996. Podatek dochodowy: 2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: pszczelarstwo, jazda na rowerze, praca 
w gospodarstwie rolnym. Urlop: brak odp. Ulubio-
ne dzieła: brak odp. Maksyma życiowa: Uczciwość 
i otwartość wystawią cię na ciosy. Bądź mimo to 
uczciwy i otwarty (Matka Teresa).

aktual.: 18.V.2001

SIEMEK Stanisław
inżynier rolnik,
pracownik administracji rządowej
Ur. 11 listopada 1949 w Szynwałdzie, woj. 
krakowskie; żonaty (od 1976); wykszt. wyższe; 
magister inżynier rolnik; wyznanie rzymskokat. 
Ojciec: Stanisław, wykszt. podstawowe, rolnik. 
Matka: Maria (z d. Czarnik), wykszt. podstawo-
we, przy mężu. Rodzeństwo: Roman (ur. 1953), 
Władysław (ur. 1954). Żona: Barbara (z d. Trela), 
wykszt. wyższe, nauczyciel akademicki. Dzieci: 
Jakub (ur. 1977), Marcin (ur. 1978). Miejsca za-
mieszkiwania: w latach 1949-63 w Szynwałdzie 
koło Tarnowa, 1963-68 w Tarnowie, od 1968 
w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Szynwałdzie  Technikum 
Mechanizacji Rolnictwa w Tarnowie (matura 
1968)  Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja 
w Krakowie, Wydział Rolniczy (dyplom 1974) 
 studia podypl.: Akademia Ekonomiczna w Kra-
kowie, administracja i zarządzanie (dyplom 1988); 
Polska Akademia Nauk w Warszawie, wspólna 
polityka rolna Unii Europejskiej (dyplom 1996).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych w Kra-
kowie (1974-89), stażysta, główny specjalista, 
kierownik działu mechanizacji rolnictwa (1983-
-89)  Urząd Wojewódzki w Krakowie (od 1990), 
starszy inspektor – kierownik oddziału produkcji 
rolnej (1991-94), zastępca dyrektora Wydziału 
Rolnictwa (1994-96), dyrektor Wydziału Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi (1996-99)  Małopolski Urząd 
Wojewódzki w Krakowie (od 1999), zastępca 
dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: 
wyjazdy studialne w latach 1994-2001 do Francji, 
Szwajcarii, Austrii, Niemiec w celu zapoznania się 
z obsługą i zarządzaniem rolnictwem oraz zasada-
mi wspólnej polityki rolnej i polityki strukturalnej 
krajów Unii Europejskiej i Szwajcarii. Ważniejsze 
osiągnięcia: artykuły i instrukcje dotyczące che-
mizacji rolnictwa i BHP w rolnictwie w wydaw-
nictwach Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego; udział w opracowaniu wielu programów 
branżowych i regionalnych, w tym Małopolskiego 
Programu Rozwoju Wsi i Rolnictwa zrealizowa-
nego w latach 1998-2001. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Zjednoczone Stronnictwo 
Ludowe (1983-89), członek  Polskie Stronnictwo 
Ludowe (1990-97), członek. Inne organizacje 
społeczne: Związek Zawodowy Pracowników 
Rolnictwa (1974-80), członek  Naczelna Orga-
nizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Rolnictwa (od 1974), członek, rze-
czoznawca (od 1985)   NSZZ „Solidarność” 
(1980-90), członek. Udział w przedstawicielskich 
organach władzy: brak. Odznaczenia: Odznaka 
„Za Zasługi dla Kółek Rolniczych” (1985), Za-
służony Pracownik Rolnictwa (1988), Złoty Krzyż 
Zasługi (1989).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 68 m kw., spółdzielcze własnościowe, 
Kraków, od 1968. Samochód: opel corsa, rok prod. 
1996. Podatek dochodowy: 2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: czytanie książek (filozofia, polityka, 
historia) i chodzenie po górach. Urlop: aktywny 
wypoczynek, wycieczki połączone ze zwiedza-
niem zabytków w Polsce, a także we Francji, 
w Hiszpanii i Grecji. Ulubione dzieła: twórczość 
H. Sienkiewicza, S. Kisielewskiego, W. Tatarkie-
wicza. Maksyma życiowa: Umieć cieszyć się nawet 
z drobnych sukcesów.       aktual.: 18.I.2002

SIENIAWSKA Krystyna Maria
prawnik, adwokat,
pracownik administracji publicznej
(z domu: Wierzbowska). Ur. 12 sierpnia 1941 
w Wilnie; zamężna (od 1965); wykszt. wyższe; 
adwokat; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Michał, 
wykszt. wyższe, nauczyciel. Matka: Władysła-
wa (z d. Kosal), wykszt. wyższe, nauczyciel. 
Rodzeństwo: brak. Mąż: Jerzy, wykszt. wyższe, 
fi zyk, radca Ambasady Polskiej w Moskwie i stały 
przedstawiciel Państwowej Agencji Atomistyki 
(1995-99). Dzieci: Wojciech (ur. 1966), Anna (ur. 
1967), Ewa (ur. 1968). Tradycje rodzinne: zawód 
prawnika, aktywność społeczna, silne więzy 
rodzinne. Miejsca zamieszkiwania: w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Krakowie   Liceum 
Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym 
Sączu (matura 1960)  Uniwersytet Jagielloński, 
Wydział Prawa (dyplom 1965)  aplikacja sądowa 
(1966-68), egzamin sędziowski (1968)  aplikacja 
adwokacka (1969-71), egzamin adwokacki (1972).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA 

Zespół Adwokacki nr 2 w Krakowie (1972-92), ad-
wokat  Kolegium Odwoławcze przy Sejmiku Sa-
morządowym Województwa Krakowskiego (1990-
95), przewodnicząca  Indywidualna Kancelaria 
Adwokacka (od 1992), właściciel  Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze w Krakowie (od 1995), 
przewodnicząca, prezes. Ponadto: przewodnicząca 
Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kole-
giów Odwoławczych w Polsce (od 1990), doradca 
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sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego 
(od 1991), doradca sejmowej Komisji Finansów 
Publicznych (od 1991), doradca Zgromadzenia 
Konstytucyjnego w sprawach samorządowych, 
ekspert w komitecie przy prezydencie Lechu Wałę-
sie (1991-95). Wyjazdy zagraniczne o charakterze 
zawodowym: do USA (1997). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA 

Przynależność partyjna: brak. Inne organizacje 
społeczne: Związek Harcerstwa Polskiego (1956-
-65), zastępca hufcowego Kraków Stare Miasto 
 Klub Inteligencji Katolickiej (od 1965), wice-
prezes (1981-87), przewodnicząca sekcji rodzin. 
Udział w przedstawicielskich organach władzy: 
radna Rady Miasta Krakowa, kaden. 1990-94, lista 
wyborcza Krakowskiego Komitetu Obywatelskie-
go „Solidarność”, Demokratyczny Klub Radnych, 
przewodnicząca Komisji Statutowej (1990-91). 
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski (2001).

 STATUS MATERIALNY 

Mieszkanie: własny dom jednorodzinny, Kraków 
Podgórze, od 1988. Samochód: volvo V40, rok 
prod. 1997. Podatek dochodowy: 1994 – II próg, 
1995 – III próg, 1996 – III próg, 1998 – III próg, 
2000 – III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA 

Hobby: czytanie, ogród. Urlop: turystyka nad-
morska, zwiedzanie. Ulubione dzieła: wszystkie 
utwory Grahama Greena. Maksyma życiowa: Bóg, 
Honor, Ojczyzna. Nikt ponad prawo.

aktual.: 1.II.2002

SKRZYŃSKI Andrzej Jan
technik rolnik, poseł
Ur. 17 listopada 1945 w Jankowej, woj. lubelskie; 
żonaty (od 1975); wykszt. średnie; technik rolnik; 
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Jerzy, wykszt. 
średnie, emeryt. Matka: Janina (z d. Sapiela), 
wykszt. średnie, emerytka. Rodzeństwo: Marek (ur. 
1948), Adam (ur. 1955), Jacek (ur. 1958), Paweł 
(ur. 1960). Żona: Maria (z d. Jaworska), wykszt. 
– studium nauczycielskie, nauczycielka. Dzieci: 
Monika (ur. 1969). Miejsca zamieszkiwania: do 
1965 roku w Opolu, potem w Tarnowie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 2 w Opolu  Technikum 
Rolnicze w Brenie (matura 1966)  Akademia 
Rolnicza w Krakowie, Wydział Zamiejscowy 
w Rzeszowie, ekonomika produkcji rolniczej 
(1976-79, bez dyplomu).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Służba wojskowa (1966-67)  Gminna Spółdziel-
nia w Łęgu Tarnowskim (1968-70), organizator 
obsługi rolnictwa  Związek Młodzieży Wiejskiej, 
Zarząd Powiatowy w Tarnowie (1970-75), etatowy 
przewodniczący  Rada Wojewódzka Federacji 
Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej 
w Tarnowie (1975-77), kierownik Wydziału 
Organizacyjnego  Wojewódzki Związek Kółek 

Rolniczych w Tarnowie (1977-78), kierownik 
wydziału administracyjnego   Wojewódzki 
Uniwersytet Robotniczy w Tarnowie (1979-82), 
zastępca dyrektora  Komitet Wojewódzki PZPR 
w Tarnowie (1982-90), zastępca kierownika 
wydziału organizacyjnego, kierownik kancelarii 
I sekretarza KW PZPR   Rada Wojewódzka 
Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej 
w Tarnowie (1990-98), przewodniczący  Sejm 
RP (1993-97), poseł zawodowy   Kancelaria 
Sejmu RP, Biuro Poselskie SLD w Tarnowie (od 
1997), kierownik biura. Wyjazdy zagraniczne 
o charakterze zawodowym: brak. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza (1966-90), kierownik kancelarii 
I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego w Tarnowie 
(1982-90)  Socjaldemokracja RP, przewodni-
czący Rady Wojewódzkiej w Tarnowie (1990-
-98)   Sojusz Lewicy Demokratycznej (od 
1999), przewodniczący Rady Miejskiej SLD 
w Tarnowie, wiceprzewodniczący Rady Wo-
jewódzkiej w Krakowie, członek Rady Kra-
jowej (od 2000). Inne organizacje społeczne: 
Związek Młodzieży Wiejskiej (1968-76), prze-
wodniczący Zarządu Powiatu Tarnowskiego 
(1970-75). Udział w przedstawicielskich orga-
nach władzy: poseł na Sejm RP, kaden. 1993-
-97, lista wyborcza Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej, klub parlamentarny SLD, członek 
Komisji Rolnictwa i Komisji Odpowiedzialności 
Konstytucyjnej, kaden. 2001-2005, lista wybor-
cza SLD-UP, klub parlamentarny SLD, członek 
Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich 
oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  rad-
ny Województwa Małopolskiego (1998-2001), 
kaden. 1998-2002, lista wyborcza SLD, klub 
radnych SLD, przewodniczący klubu, członek 
Komisji Głównej, Komisji Rolnictwa oraz Ko-
misji Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego. 
Osiągnięcia w działalności publicznej: jako 
poseł udział w przygotowaniu projektów ustaw 
– prawo wodne, o wielkich miastach, o powołaniu 
Banku Gospodarki Żywnościowej – Banki Regio-
nalne, o powołaniu Agencji Rozwoju i Moderniza-
cji Rolnictwa; działalność na rzecz rozwoju samo-
rządów – praca w zespole Rady Krajowej SLD ds. 
samorządów lokalnych, udział w opracowaniu stra-
tegii rozwoju województwa małopolskiego; pomoc 
charytatywna (Dom Dziecka w Tarnowie, Dom 
Dziecka w Jasieniu Brzeskim, dzieci z Ośrodków 
Specjalnej Troski – ośrodki kuratorskie, powo-
dzianie), sekretarz Stowarzyszenia Wspierającego 
Leczenie Dzieci Chorych w Tarnowie. Inne fakty 
z życiorysu polit.: w 2001 roku rezygnacja z man-
datu radnego województwa po wyborze na posła; 
w wyborach parlamentarnych 23 września 2001 
roku poseł z tarnowskiej listy SLD-UP, okr. wyb. 
nr 15, drugie miejsce na liście, 3.910 głosów, drugi 
wynik na liście, 10. wynik w okręgu. Odznaczenia: 
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Złoty Krzyż Zasługi (1989), Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski (1997).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 48 m kw., spółdzielcze własnościowe, 
Tarnów, od 1965. Samochód: fi at siena, rok prod. 
1997. Podatek dochodowy: 2000 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: historia współczesna, statystyka, literatura 
polityczna – „Leksykon historii XX wieku” (wyd. 
Opal), „Polityka regionalna Unii Europejskiej 
(wyd. PWN), „Problemy transformacji ustrojowej 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej”. Urlop: 
rzadko, jeżeli już to w rodzinnym gronie. Ulubione 
dzieła: polskie seriale i polscy twórcy. Maksyma 
życiowa: spokój i szczęście w rodzinie.
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie, ul. 
Drużbackiej 3, 33-100 Tarnów, tel. 014 627-84-
-04, tel. komórkowy 0605 04-34-24

aktual.: 27.VII.2001

SKWORC Wiktor Paweł
teolog, historyk, biskup tarnowski
Ur. 19 maja 1948 w Rudzie Śląskiej Bielszowi-
cach; wykszt. wyższe; licencjat teologii, doktor 
historii; biskup tarnowski. Ojciec: Jerzy, wykszt. 
zawodowe, pracownik kopalni „Bielszowice”. 
Matka: Anna (z d. Nandzik), przy mężu. Rodzeń-
stwo: Renata (zm. 1995). Życiowe autorytety: 
ojciec, katecheta ze szkoły podstawowej i inni 
duszpasterze. 

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Rudzie Śląskiej Biel-
szowicach   Liceum Ogólnokształcące im. 
Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej (matura 
1966)  Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne 
w Krakowie (dyplom 1973); Akademia Teologii 
Katolickiej w Warszawie, licencjat z teologii 
(1979)  studia doktoranckie: ATK w Warszawie, 
historia (doktorat 1992).

 ŚWIÊCENIA I GODNOŚCI KOŚCIELNE

Diakonat (Katowice, 1972)  Prezbiterat (Kato-
wice, 19.IV.1973)  Kanonik honorowy Kapituły 
Katedralnej, prałat honorowy Jego Świątobliwości 
(1992)  nominacja biskupia (13.XII.1997), świę-
cenia biskupie w Rzymie z rąk Ojca Świętego Jana 
Pawła II (6.I.1998), ingres do Bazyliki Katedralnej 
w Tarnowie (25.I.1998). 

 PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA

Kopalnia Węgla Kamiennego „Walenty-Wawel” 
w Rudzie Śląskiej (1970-71), staż jako górnik 
 Duszpasterz Polaków w Dreźnie (1972-73) 
  Parafia pw św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Katowicach (1973-75), wikariusz   Kuria 
Archidiecezjalna w Katowicach, sekretarz i ka-
pelan biskupa katowickiego Herberta Bednorza 
(1975-80), notariusz kurii (1975-85), kanclerz 
(1985-92), wikariusz generalny i ekonom (1992-
97)  Kuria diecezjalna w Tarnowie (od 1997), 
biskup tarnowski  Episkopat Polski, przewod-
niczący Rady Ekonomicznej (od 1998), delegat 

ds. „Ruchu Światło-Życie” (od 1999), przewod-
niczący Komisji Misyjnej (od 2001). Ponadto: 
wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki 
Producenckiej Plus (1998-2001). Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze duszpasterskim: do Drezna 
(1972-73), wielokrotnie do Rosji (1990-97), na 
Ukrainę (2000), do Niemiec (2000), Peru (XII.
2000-I.2001) i Stanów Zjednoczonych (V.2001). 
Ważniejsze dzieła: „Budownictwo kościołów 
w diecezji katowickiej w latach 1945-89” (doktorat 
1992, wydany drukiem 1995). 

 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Przynależność do organizacji społecznych: brak. 
Ponadto: w latach 1982-87 udział w pracach 
Biskupiego Komitetu Pomocy Więźniom i Inter-
nowanym w Katowicach; w latach 80. mediacje 
pomiędzy strajkującymi a władzami państwowy-
mi – kopalnia XXX-lecia w Jastrzębiu (1987), 
kopalnia Andaluzja w Piekarach Śląskich (1988); 
promowanie społecznego zaangażowania Kościoła 
i działalności Caritas – inicjator powstania sieci 
centrów edukacji dla młodzieży „Kana” w Kato-
wicach, Żorach, Tarnowie i Mielcu, promowanie 
idei parafi alnych świetlic dla dzieci i młodzieży, 
wspieranie powstawania hospicjów domowych, 
wspieranie młodzieży szkół średnich (stypendia 
na dojazdy do szkoły) w ramach działań Fundacji 
Arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Odznaczenia 
świeckie i kościelne: Honorowy Obywatel Kato-
wic (1988).

 STATUS MATERIALNY

Kuria diecezjalna w Tarnowie.
 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: wędrówki górskie, pływanie, rower, 
muzyka klasyczna. Urlop: brak odp. Ulubione 
dzieła: socjologia religii, współczesna historia, 
pamiętniki. Maksyma życiowa: In Spiritu Sancto 
(W Duchu Świętym).                   aktual.: 5.II.2002

SONIK Bogusław
prawnik, pracownik samorządowy
Ur. 3 grudnia 1953 w Krakowie; żonaty (od 1979); 
wykszt. wyższe; magister prawa; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Walenty, wykszt. podstawowe, 
robotnik. Matka: Janina (z d. Zając), wykszt. 
podstawowe, krawiec. Rodzeństwo: Jerzy (ur. 
1951). Żona: Liliana (z d. Batko), wykszt. wyższe. 
Dzieci: Jacek (ur. 1980), Janina (ur. 1986). Trady-
cje rodzinne: matka pochodzi z tradycyjnej rodziny 
góralskiej. Miejsca zamieszkiwania: w Krakowie 
do 1983 roku, potem w Paryżu, a następnie od 1996 
roku z powrotem w Krakowie. 

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 21 w Krakowie  X Li-
ceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie (matura 1972)  Uniwer-
sytet Jagielloński, prawo (dyplom 1978)  studia 
podypl.: Instytut Nauk Politycznych w Paryżu 
(1985-86, bez dyplomu).
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 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych 
w Krakowie (1978-81), inspektor ds. prawnych 
 Radio Wolna Europa w Paryżu (1980-90), ko-
respondent  Wydawnictwo „Znak” w Krakowie 
(1983), redaktor  Radio France Internationale 
w Paryżu (1984-90), dziennikarz  BBC w Paryżu 
(1984-90), korespondent  Ministerstwo Spraw 
zagranicznych RP, Ambasada Polska w Paryżu 
(1990-96), minister pełnomocny, Instytut Polski 
w Paryżu (1990-96), dyrektor  Gmina Kraków, 
Biuro Festiwalowe Kraków 2000 (od 1996), dy-
rektor. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: kilkanaście wyjazdów w ramach programu 
Europejskich Stolic Kultury oraz jako przed-
stawiciel Województwa Małopolskiego w ARE 
– Stowarzyszenie Regionów Europy (od 2000). 
Ważniejsze osiągnięcia: w latach 1996-2000 przy-
gotowania i organizacja imprez Festiwalu Kraków 
2000, m.in. Rok Poezji pod patronatem Czesława 
Miłosza i Wisławy Szymborskiej (1997), rok 
Krzysztofa Pendereckiego (1998), Festiwal L. van 
Beethovena (2000), Misteria i Inicjacje (2000), 
Spotkanie Poetów (2000), Rozstaje – Festiwal 
muzyki tradycyjnej środkowej Europy; pomysło-
dawca i inicjator corocznych Małopolskich Dni 
Dziedzictwa Kulturowego (od 1999).

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Stronnictwo Konser-
watywno-Ludowe (od 1999-2001), członek 
Rady Województwa Małopolskiego  Platforma 
Obywatelska (od 2002), członek małopolskiego 
zarządu wojewódzkiego. Inne organizacje społecz-
ne: Studencki Komitet Solidarności w Krakowie 
(1977-80), współzałożyciel, rzecznik (1977) 
 NSZZ „Solidarność” (1980-83), współzałoży-
ciel Międzyzakładowego Komitetu Założyciel-
skiego „Solidarność” Małopolska w Krakowie 
(1980), wiceprzewodniczący Zarządu Regionu 
Małopolska (1980-81), delegat na I Krajowy Zjazd 
NSZZ „Solidarność” (1981)  Stowarzyszenie 
Europejskich Stolic Kultury (od 1997), członek 
zarządu (od XII.2001)  Stowarzyszenie Polskich 
Lekarzy we Francji, członek honorowy (od 1996) 
 Honorowy Komitet Ratowania Kopca Kościusz-
ki (od X.2000), założyciel. Udział w przedstawi-
cielskich organach władzy: radny Województwa 
Małopolskiego, kaden. 1998-2002, lista wyborcza 
Akcji Wyborczej „Solidarność”, klub radnych 
AWS, przewodniczący Sejmiku Województwa 
Małopolskiego, przedstawiciel województwa 
w Stowarzyszeniu Regionów Europy (ARE). 
Inne fakty z życiorysu polit.: działacz krakowskiej 
demokratycznej opozycji z lat 70., współpracow-
nik Komitetu Obrony Robotników (od 1976), 
założyciel Studenckiego Komitetu Solidarności 
powołanego 15.V.1977 w Krakowie po śmierci 
Stanisława Pyjasa; internowany 13 grudnia 1981 
do listopada 1982, w latach 1983-96 pobyt w Pa-
ryżu, w latach 1983-90 współpraca z paryskimi 

ośrodkami polskiej emigracji politycznej („Kon-
takt”, „Kultura”, Wolna Europa, Misja Polska we 
Francji), po powstaniu rządu T. Mazowieckiego 
praca w dyplomacji – minister pełnomocny am-
basady RP w Paryżu (1990-96); kandydat Klubu 
Radnych na rzecz AWS na prezydenta miasta 
Krakowa (V.1998). Odznaczenia: Order Sztuki 
i Literatury – odznaczenie francuskiego Ministra 
Kultury (1993), Zasłużony Działacz Kultury – 
odznaczenie ministra kultury i sztuki RP (1999).

 STATUS MATERIALNY

– brak odp.
 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: książka. Urlop: narty w zimie, nad cie-
płymi morzami. Ulubione dzieła: brak. Maksyma 
życiowa: brak odp.              aktual.: 25.II.2002

STECH Grzegorz 
inżynier mechanik, menedżer,
pracownik samorządowy
Ur. 14 sierpnia 1960 w Bytomiu, woj. katowic-
kie; żonaty (od 1982); wykszt. wyższe; magister 
inżynier mechanik; wyznanie rzymskokat. Ojciec: 
Jerzy, wykszt. średnie, planista. Matka: Zofia 
(z d. Osioł), wykszt. średnie, księgowa. Rodzeń-
stwo: Joanna (ur. 1962). Żona: brak odp. Dzieci: 
Anna (ur. 1983), Małgorzata (ur. 1987). Tradycje 
rodzinne: inteligenckie; wg genealogii opracowa-
nej przez jednego z członków rodziny przodkiem 
rodu był malarz Andrzej Stech, działający na Po-
morzu w czasach króla Jana III Sobieskiego – prace 
w katedrze w Kamieniu Pomorskim i w Gdańsku. 
Życiowe autorytety: Jan Paweł II. Miejsca zamiesz-
kiwania: do 1966 w Bytomiu, w latach 1967--79 
w Gorlicach, potem w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 4 w Gorlicach  Liceum 
Ogólnokształcące im. M. Kromera w Gorlicach 
(matura 1979)  Politechnika Krakowska, me-
chanika (dyplom 1985)  studia podypl.: Aka-
demia Ekonomiczna w Krakowie, zarządzanie 
przedsiębiorstwem (dyplom 1991)   kurs dla 
członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa 
(egzamin 1994).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Rejon Dróg Publicznych w Krakowie (1984-96), 
referent, specjalista, kierownik (1984-91), dyrektor 
(1991-96)  Biuro Doradztwa Inwestycyjnego 
(1996-99), właściciel  „DM-TECH” sp. z o.o. 
(1991-99), współwłaściciel  „Va-Tech” sc (1997-
-99), współwłaściciel, dyrektor   „Stal-MB” 
Sp z o.o. w Krakowie (1998-2000), właściciel, 
prokurent  Województwo Małopolskie – Za-
rząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie (od 1999), 
dyrektor. Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: w latach 1991-99 wyjazdy w związku 
z działalnością gospodarczą i handlem do Austrii, 
Francji, Niemiec i na Słowację; współpraca sa-
morządów regionalnych – Francja (2001). Waż-
niejsze osiągnięcia: jako doradca „Solidarności” 



118 KTO jest KIM w województwie ma³opolskim
na szczeblu krajowym w latach 1989-92 czynny 
udział w pracach przekształceniowych drogow-
nictwa w Polsce – rozdzielenie wykonawstwa 
od zarządzania drogami i wdrożenia pierwszych 
zamówień publicznych, w połowie lat 90. współ-
twórca samorządu gospodarczego w polskim 
drogownictwie, współudział w tworzeniu nowego 
modelu zarządzania drogami przez samorząd woje-
wództwa małopolskiego – rozdział wykonawstwa 
od zarządzania drogami wojewódzkimi (od 1999).

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak. Inne organizacje 
społeczne: NSZZ „Solidarność” (1989-93), czło-
nek Sekcji Krajowej Drogownictwa (1990-92), 
doradca prezydium sekcji  Ogólnopolska Izba 
Gospodarcza Drogownictwa (od 1994), współ-
założyciel i prezes (1994-96)  Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników Komunikacji – Oddział 
Kraków (od 2000), przewodniczący koła drogow-
ców. Udział w przedstawicielskich organach wła-
dzy: brak. Sympatie polityczne: partie konserwa-
tywno-prawicowe. Odznaczenia: Srebrny Krzyż 
Zasługi (1999), Srebrna Odznaka SITK (2001).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 38 m kw., wolny najem, Kraków, od 
1994. Samochód: toyota tercel, rok prod. 1991. Po-
datek dochodowy: 2000 – II próg, 2001 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: sport, książki. Urlop: rower, pływanie, 
spacery, podróże po całym świecie. Ulubione 
dzieła: twórczość C. K. Norwida, P. Jasienicy, 
W. Łysiaka, U. Eco, G. G. Marqueza, J. Tischnera. 
Maksyma życiowa: Mądrość ludzi jest szaleństwem 
w oczach Boga. Jeśli posłuchamy głosu dziecka, 
które mieszka w naszej duszy, oczy nasze znowu 
nabiorą blasku.                   aktual.: 1.II.2002

SUŁKOWSKI Jan Ryszard
elektromonter, działacz związkowy,
radny wojewódzki
Ur. 15 lutego 1956 w Limanowej; żonaty (od 1976); 
wykszt. zasadnicze zawodowe; elektromonter 
z uprawnieniami (SEP); wyznanie rzymskokat. 
Ojciec: Ludwik, wykszt. – brak, rolnik. Matka: 
Antonina (z d. Mamak), wykszt. podstawowe, 
rolnik. Rodzeństwo: Stanisław (ur. 1959), Alek-
sandra (ur. 1962), Bogumiła (ur. 1965), Józef (ur. 
1968), Andrzej (ur. 1972), Bernadeta (ur. 1978). 
Żona: Wanda Jadwiga (z d. Sumisławska), wykszt. 
średnie ekonomiczne, technik ekonomista. Dzieci: 
Paweł (ur. 1983), Agata (ur. 1986), Joanna (ur. 
1996). Tradycje rodzinne: rolnicze, przodkowie 
mieli gospodarstwo rolne w miejscowości Lipowe 
koło Limanowej (1965-85), dziadek Józef posiadał 
10-hektarowe gospodarstwo we wsi Kisielówka 
i Pasierbiec (koło Limanowej); ludzie wierzący, 
praktykujący katolicy. Życiowe autorytety: Jan 
Paweł II oraz przodkowie, którzy przekazali 
swym dzieciom solidność, pracowitość, uczciwość 
i przygotowali do podjęcia wyboru, co jest w ży-

ciu najważniejsze, tj. najpierw być człowiekiem, 
a potem mieć. Miejsca zamieszkiwania: do 1976 
w miejscowości Lipowe, gmina Limanowa, potem 
w Limanowej.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej 
w Limanowej  Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla 
Pracujących w Limanowej (1973)  dwuletni kurs 
rolniczy uprawniający do przejęcia i prowadzenia 
gospodarstwa rolnego (egzamin państwowy 1974) 
 zawodowe prawo jazdy kat. B, C, E (1980) 
  szkolenia związkowe (od 1992): ogólnoz-
wiązkowe (cztery stopnie), ABC prywatyzacji, 
negocjacje, układy zbiorowe pracy, komisje BHP 
 szkolenia dla społecznych inspektorów pracy: 
Kodeks pracy, ustawa o związkach zawodowych, 
„Media i ty” (prowadzony przez dziennikarzy te-
lewizyjnych, prasowych i pracowników Instytutu 
Polityki Społecznej i Nauk Politycznych Wyższej 
Szkoły Biznesu Krzysztofa Pawłowskiego w No-
wym Sączu)  Liceum Ogólnokształcące dla Do-
rosłych w Limanowej uczeń-ekstern (od IX.2001).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej „Wodociągi” w Limanowej (od 1972), 
elektromonter, inkasent (1976-78)  Zasadnicza 
służba wojskowa (1978-80), jednostka wojskowa 
w Dęblinie – kierowca mechanik  NSZZ „Soli-
darność” Zarząd Regionu Małopolska, Delegatura 
w Limanowej (od 1992), przewodniczący Delega-
tury, członek Zarządu Regionu. Ponadto: członek 
Rady Nadzorczej Regionalnej Małopolskiej Kasy 
Chorych (IX.1999-VI.2001). Wyjazdy zagraniczne 
o charakterze zawodowym: brak. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Ruch Społeczny AWS (od 
1999), członek Zarządu Powiatu Limanowskiego. 
Inne organizacje społeczne: Komitet Obywatelski 
„Solidarność” w Limanowej (1988-90), wiceprze-
wodniczący w Limanowej (1989-90)  Fundacja 
Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” w Li-
manowej (od 1989), członek Zarządu  Polski 
Komitet Pomocy Społecznej w Limanowej (1989-
97), społeczny prezes oddziału w Limanowej. 
Udział w przedstawicielskich organach władzy: 
radny Województwa Małopolskiego, kaden. 
1998-2002, lista wyborcza AWS, klub radnych 
AWS, członek Komisji Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Komisji Rolnictwa 
i Modernizacji Terenów Wiejskich. Osiągnięcia 
w działalności publicznej: budowanie autorytetu 
prawicy w powiecie limanowskim. Inne fakty 
z życiorysu polit.: w latach 1992-98 szef wszyst-
kich kampanii wyborczych ugrupowań prawico-
wych i referendów, m.in. uwłaszczeniowego, na 
obszarze obecnego powiatu limanowskiego, gdzie 
prawica nigdy nie przegrała; w 1997 roku w wy-
borach parlamentarnych kandydat na posła z lima-
nowskiej listy AWS, okręg Nowy Sącz, czwarte 
miejsce na liście wyborczej, 6 tys. głosów; w wy-
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borach do Sejmiku Województwa Małopolskiego 
w 1998 roku 8 tys. głosów. Sympatie polityczne: 
centroprawica oraz do polityków szczerych, 
prawych, uczciwych, pracowitych – bez względu 
na przynależność partyjną; antypatia do skrajnej 
lewicy i liberałów, nienawiść do złodziei, cwania-
ków, oszustów, kombinatorów. Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: ok. 70 m kw., dom jednorodzinny 
teściowej, Limanowa, od 1976. Samochód: fi at 
126p, rok prod. 1988; renault clio, rok prod. 1995. 
Podatek dochodowy: 2000 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: spacery piesze i wycieczki rowerowe 
w miejscach zamieszkania, gotowanie, medytacje 
na łonie natury. Urlop: najczęściej pracując fi zycz-
nie (ostatnio na Urlopie z dziećmi w Kołobrzegu 
w 1998 roku). Ulubione dzieła: dobra muzyka 
(mało hałaśliwa, melodyjna), m.in. piosenki w wy-
konaniu Beaty Kozidrak i zespołu Bajm, Edyty 
Górniak, Ich Troje, Marillion, Erosa Ramazzottie-
go; walce Straussa, muzyka Vivaldiego, Chopina, 
J.S. Bacha, twórczość zespołów ludowych – „Li-
manowianie, „Gronicki”; fi lmy „Trujący bluszcz”, 
„Fortepian”, „Ogniem i mieczem”, „Titanic”, 
„Konwój”. Maksyma życiowa: Być człowiekiem 
– służyć ludziom. Bezinteresowna pomoc ludziom 
potrzebującym, ale nie cwaniakom i oszustom.                        
aktual.: 7.I.2002

SZCZYPIŃSKI Tomasz
matematyk, menedżer, poseł
Ur. 22 września 1953 w Krakowie; żonaty (od 
1979); wykszt. wyższe; doktor nauk matema-
tycznych; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Wiktor, 
wykszt. wyższe, magister prawa, radca prawny. 
Matka: Janina (z d. Gesing), wykszt. półwyższe, 
nauczycielka. Rodzeństwo: Maria (ur. 1944), 
lekarz pediatra. Żona: Lucyna (z d. Gugała), 
wykszt. wyższe, historyk. Dzieci: Wiktor (ur. 
1980), Kinga (ur. 1981), Filip (ur. 1991). Tradycje 
rodzinne: ojciec podczas okupacji ofi cer Armii 
Krajowej, przez pewien czas pełnił obowiązki do-
wódcy obwodu piotrkowskiego AK, organizował 
i prowadził tajne nauczanie na poziomie szkół 
średnich wraz z egzaminami maturalnymi, 
w latach 80. współpracownik „Solidarności” 
i doradca prawny ludzi działających w opozycji; 
dziadek ze strony matki Roman Gesing, przy-
jaciel Witosa i współtwórca ruchu ludowego 
w Galicji. Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia 
w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 7 w Krakowie  II Liceum 
Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego 
w Krakowie (matura 1972)  Uniwersytet Ja-
gielloński, matematyka (dyplom 1977)  studia 
podypl.: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 
podyplomowe studia bankowości (dyplom 1996) 
 studia doktoranckie: UJ, matematyka (dyplom 

1983)  egzamin dla kandydatów na członków 
rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (egzamin 
1997).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Uniwersytet Jagielloński (1977-92), asystent 
(1977-80), starszy asystent (1980-83), adiunkt 
(1983-92)   Izba Przemysłowo-Handlowa 
w Krakowie (od 1989), wiceprezydent (1991-94), 
prezydent (1994-III.2001)  Metrum Consulting 
w Krakowie (1990-98), fi rma żony – pełnomocnik 
 Gmina Kraków, wiceprezydent miasta Krakowa 
(XI.1998-XI.2001)  Sejm RP (od 2001), poseł 
zawodowy. Ponadto: członek Rady Nadzorczej 
Agencji Rozwoju Regionu Krakowskiego (1993-
96), członek Rady Nadzorczej Małopolskiej 
Giełdy Towarowej (1995-97), członek prezydium 
Krajowej Izby Gospodarczej (1997-VI.2001), 
przewodniczący Komitetu Finansów Publicznych 
i Budżetu Państwa (1997-98), członek Rady 
Nadzorczej Huty Tadeusza Sendzimira (XII.2000-
-VII.2001), członek Komitetu Polityki Regionalnej 
Państwa przy premierze RP (od 2001). Wyjazdy 
zagraniczne o charakterze zawodowym: kurs 
Business Management Course w Tokio (1993); 
udział w Seminar of Foreign Trade w Londynie 
(1993); udział w programie – University of Hum-
berside, International Business School w Hull 
w Anglii (1994); 5-tygodniowa praktyka w centrali 
banku Morgan Grenfell & Co.Limited w Lon-
dynie (1994); udział w seminarium bankowym 
w siedzibie Dresdner Bank AG we Frankfurcie 
(1995); 5-tygodniowy pobyt w Stanach Zjedno-
czonych zorganizowany przez US Information 
Agency (1995). Ważniejsze osiągnięcia: „Miary 
operatorowe i reprezentacje operatorów nieli-
niowych określonych na przestrzeniach funkcji 
mierzalnych” (doktorat 1983). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Kongres Liberalno-De-
mokratyczny (1993-94), członek  Unia Wolności 
(1994-I.2001), członek zarządu Regionu Kra-
kowskiego (1994-97)  Platforma Obywatelska 
(od I.2001), przewodniczący w Krakowie (od 
XI.2001). Inne organizacje społeczne: Zrzeszenie 
Studentów Polskich – po zmianie nazwy w 1973 
roku Socjalistyczny Związek Studentów Polskich 
(1972-78), przewodniczący Rady Uczelnianej UJ 
(1976-78)  NSZZ „Solidarność” (1980-92), czło-
nek  Stowarzyszenie Willa Decjusza (od 1996), 
członek założyciel. Udział w przedstawicielskich 
organach władzy: brak. Ponadto: członek Rady 
Gospodarczej przy wojewodzie krakowskim 
(1996-98). Osiągnięcia w działalności publicznej: 
od 1989 współdziałanie w odrodzeniu samorządu 
gospodarczego, w tym Izby Przemysłowo-Han-
dlowej, reaktywowanej w 1989 roku z inspiracji 
Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego, 
członek pierwszej Rady Izby, od 1994 roku pre-
zydent Izby, której działalność doprowadziła do 
integracji środowisk gospodarczych, dzięki cze-
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mu w Krakowie, inaczej niż w pozostałej części 
kraju, powstała jedna izba regionalna skupiająca 
wiodące podmioty gospodarcze z Krakowa i jego 
okolic, Izba zorganizowała skuteczny system 
kontaktów zagranicznych, nawiązano kontakty 
z czołowymi izbami europejskimi, głównie 
z Niemiec i Francji, powstał Ośrodek Euro-Info, 
kojarzący partnerów do wspólnych przedsię-
wzięć gospodarczych oraz informujący o prawie 
gospodarczym Unii Europejskiej, reaktywowano 
przedwojenne „Wiadomości Gospodarcze” – pi-
smo Izby, powołano Krakowską Szkołę Handlową, 
w kontaktach z władzami Izbę zaczęto uznawać za 
liczącego się partnera, a jej przedstawiciele weszli 
do wielu ciał konsultacyjnych; wiceprezydent 
miasta Krakowa odpowiedzialny za przygotowanie 
planów inwestycyjnych, fi nansowych i budżet mia-
sta, współuczestniczący w kreowaniu i realizacji 
polityki inwestycyjnej, która istotnie zmieniła 
układ komunikacyjny miasta (1998-2001). Udział 
w przedstawicielskich organach władzy: poseł na 
Sejm RP, kaden. 2001-2005, lista wyborcza PO, 
klub poselski PO, członek Komisji Gospodarki. 
Inne fakty z życiorysu polit.: kandydat na posła 
w wyborach parlamentarnych w 1997 roku z listy 
krakowskiej Unii Wolności (3 tys. głosów, szósty 
wynik w okręgu), w wyborach parlamentarnych 
23 września 2001 roku poseł z krakowskiej listy 
PO, okr. wyb. nr 13, trzecie miejsce na liście, 9.631 
głosów, trzeci wynik na liście, 10. wynik w okręgu. 
Sympatie polityczne: zgodnie z przynależnością. 
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski (2000).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: własny dom jednorodzinny, Krowod-
rza, od 1986. Samochód: citroen xara picasso, rok 
prod. 2000. Podatek dochodowy: 1998 – III próg, 
2000 – III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: brydż, książki historyczne – wspomnienia, 
biografi e itp. z różnych okresów historycznych. 
Urlop: przeważnie nad jeziorami kaszubskimi. 
Ulubione dzieła: brak odp. Maksyma życiowa: 
brak odp.
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie, ul. 
Basztowa 15/10, 31-143 Kraków. aktual.: 14.I.2002

SZKARADEK Andrzej Antoni
mechanik urządzeń dźwigowych,
radny wojewódzki
Ur. 6 lipca 1948 w Chełmcu k. Nowego Sącza; 
żonaty (od 1973); wykszt. średnie ogólnokształ-
cące; mechanik urządzeń dźwigowych; wyznanie 
rzymskokat. Ojciec: Andrzej, wykszt. podstawo-
we, rolnik. Matka: Waleria (z d. Mróz), wykszt. 
podstawowe, rolnik. Rodzeństwo: Stanisława, 
Zofi a, Halina, Czesław, Antoni. Żona: Alicja (z 
d. Postawa), wykszt. średnie, technik ekonomi-
sta. Dzieci: Iwona (ur. 1973), Barbara (ur. 1976). 
Tradycje rodzinne: rodzina chłopska, dziadek 

Mróz był przed wojną wójtem w Radziostowie 
k. Nowego Sącza. Życiowe autorytety: J. Piłsud-
ski. Miejsca zamieszkiwania: w latach 1948-73 
w Chełmcu, potem w Nowym Sączu.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Chełmcu k. Nowego Sącza 
 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnic-
kiej w Nowym Sączu (matura 1968)  kurs dla 
członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa 
(egzamin 1999).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Nowosądeckie Zakłady Przemysłu Terenowego 
– obecnie Nowosądecka Fabryka Urządzeń Gór-
niczych „Nowomag” SA w Nowym Sączu (1965-
-84 i od 1989), mechanik urządzeń dźwigowych, 
brygadzista   Prywatne zakłady budowlane 
w Nowym Sączu i okolicy (1984-89), robotnik 
budowlany  Zarząd Regionu Małopolska NSZZ 
„Solidarność” w Krakowie (1989-98), etatowy 
wiceprzewodniczący zarządu (1989-95), etatowy 
przewodniczący (1995-98)  Sejm RP (1997-
-2001), poseł zawodowy. Wyjazdy zagraniczne 
o charakterze zawodowym: szkolenie związkowe 
w Paryżu (1992).

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Porozumienie Centrum 
(1990-93), członek   Ruch Społeczny AWS 
(od 1997), członek Rady Politycznej (od 1998). 
Inne organizacje społeczne: Związek Zawodowy 
Pracowników Przemysłu Terenowego (1965-80), 
członek  NSZZ „Solidarność” (od 1980), członek 
Komisji Krajowej (1990-92 i 1995-98), przewod-
niczący zarządu Regionu Małopolska (1995--98) 
 Komitet Obywatelski „Solidarność” Wojewódz-
twa Nowosądeckiego (1989-91), przewodniczący. 
Udział w przedstawicielskich organach władzy: 
radny Rady Miasta Nowy Sącz, kaden. 1994-98, 
lista wyborcza Sądeckiej Koalicji Samorządowej 
„Mała Ojczyzna”, klub – koalicja „Małej Oj-
czyzny” i Sądeckiego Forum Samorządowego, 
współzałożyciel i przewodniczący klubu, członek 
Komisji Infrastruktury i Praworządności, członek 
Komisji Rewizyjnej  poseł na Sejm RP, kaden. 
1997-2001, lista wyborcza Akcji Wyborczej „So-
lidarność”, klub AWS, członek prezydium klubu, 
sekretarz ds. dyscypliny klubu, członek Komisji 
Administracji i Spraw Wewnętrznych  radny 
Województwa Małopolskiego, kaden. 1998--2002, 
lista wyborcza Akcji Wyborczej „Solidarność”, 
klub AWS, wiceprzewodniczący klubu, wice-
przewodniczący Sejmiku Województwa Mało-
polskiego. Osiągnięcia w działalności publicznej: 
nieprzerwana aktywność społeczna i wierność 
ideałom „Solidarności”, co zaowocowało man-
datem zaufania lokalnych społeczności w wybo-
rach do Rady Gminy Nowego Sącza, parlamentu 
i samorządu wojewódzkiego; udział w tworzeniu 
Ruchu Społecznego AWS – partii, która politycz-
nie kontynuuje dzieło „Solidarności”. Inne fakty 
z życiorysu polit.: internowany 13 grudnia 1981 
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(do 19 listopada 1982), aresztowany 6 marca 1984 
za podziemną działalność związkową, zwolniony 
1 sierpnia 1984 (amnestia), później działalność 
w strukturach podziemnych – Regionalna Komisja 
„Solidarności” Małopolska, organizowanie dzia-
łalności podziemnej związku, druk i kolportaż 
wydawnictw podziemnych oraz pomoc więzio-
nym działaczom podziemia; zwolniony z pracy 
z chwilą aresztowania, w 1989 roku przywrócony 
na mocy ustawy o powrocie zwolnionych działaczy 
„Solidarności” do macierzystych zakładów pracy; 
w kampanii prezydenckiej 2000 roku pełnomocnik 
Komitetu Wyborczego Mariana Krzaklewskiego; 
w wyborach parlamentarnych 23 września 2001 
roku kandydat na posła z nowosądeckiej listy 
AWS Prawicy, okr. wyb. nr 14, pierwsze miejsce 
na liście, 6.143 głosy, drugi wynik na liście, 6. 
wynik w okręgu. Sympatie polityczne: model bi-
blijnego sądu ostatecznego – sympatia na prawo; 
antypatia na lewo. Odznaczenia: Srebrny Krzyż 
Zasługi nadany przez ówczesnego Prezydenta RP 
na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego (1987).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 50 m kw., spółdzielcze własnościowe, 
Nowy Sącz, od 1976. Samochód: brak. Podatek 
dochodowy: 1997 – I próg, 1998 – II próg, 2000 
– II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: sport – gry zespołowe, zwłaszcza piłka 
nożna i boks (kiedyś czynny piłkarz). Urlop: naj-
częściej w domu z najbliższymi. Ulubione dzieła: 
książki Mariana Brandysa; fi lmy Krzysztofa Kie-
ślowskiego. Maksyma życiowa: Cokolwiek robisz, 
robisz nie tylko dla siebie. Wolę mniej mówić, 
a więcej robić.                   aktual.: 28.I.2002

SZTORC Józef
technik energetyk, menedżer, senator
Ur. 24 sierpnia 1950 w Woli Rzędzińskiej, woj. 
tarnowskie; żonaty (od 1972); wykszt. średnie; 
technik elektroenergetyk; wyznanie rzymskokat. 
Rodzina: brak odp. Żona: Kazimiera (z d. Stach), 
wykszt. średnie. Dzieci: Jarosław (ur. 1973), 
Marcin (ur. 1976), Jadwiga (ur. 1984), Andrzej (ur. 
1984). Życiowe autorytety: Jan Paweł II, Wincenty 
Witos, Eugeniusz Kwiatkowski. Miejsca zamiesz-
kiwania: od urodzenia w Woli Rzędzińskiej, gmina 
Tarnów.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli Rzędzińskiej 
 Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkow-
skiego w Tarnowie (matura 1969).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Tarnowskie Zakłady Ceramiki Budowlanej 
w Woli Rzędzińskiej (1969-74), starszy technik 
działu głównego energetyka  Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Elpol” 
w Woli Rzędzińskiej (1974-97), właściciel  Tar-
nowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „Tarel” 
(1997-2000), właściciel  Senat RP (od 2001), 

senator zawodowy. Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: do Niemiec, na Ukrainę, do 
Rosji i Czech (2000). Nagrody i wyróżnienia: tytuł 
Człowiek Roku 1999 nadany przez „Gazetę Kra-
kowską” za profesjonalizm w zarządzaniu fi rmą. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Zjednoczone Stronnictwo 
Ludowe (1968-89), członek  Polskie Stronnic-
two Ludowe (od 1989), członek Zarządu Powiatu 
Ziemskiego w Tarnowie (od 1999). Inne organi-
zacje społeczne: Związek Młodzieży Wiejskiej 
(1968-71), członek  Ludowe Zespoły Sportowe 
(od 1982), członek Rady Wojewódzkiej (od 1999) 
 Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej 
w Tarnowie (od 1982), wiceprezes (od 2000) 
 Ludowy Klub Sportowy „Wolania” (od 1988), 
prezes  Zrzeszenie Ludowych Zespołów Spor-
towych (od 1999), wiceprezes Rady Powiatowej 
w Tarnowie  Stowarzyszenie Kulturalno-Oświa-
towe im. Wincentego Witosa „Piast” (od 2000), 
prezes  Stowarzyszenie Producentów Osprzętu 
do Linii Napowietrznych SPIN w Poznaniu (od 
1997), prezes. Udział w przedstawicielskich or-
ganach władzy: radny Gminnej Rady Narodowej 
w Tarnowie, kaden. 1984-88, rekomendacja ZSL, 
klub radnych ZSL; kaden. 1988-90, rekomenda-
cja ZSL, klub radnych ZSL; radny Rady Gminy 
Tarnów, kaden. 1990-94, lista wyborcza PSL, klub 
radnych PSL, członek Zarządu Gminy; kaden. 
1994-98, lista wyborcza PSL, klub radnych PSL, 
członek Zarządu Gminy  radny Rady Powiatu 
Ziemskiego Tarnowskiego (1998-2001), kaden. 
1998-2002, lista wyborcza PSL, klub PSL, prze-
wodniczący klubu  Senat RP, kaden. 2001-2005, 
lista wyborcza PSL, klub parlamentarny PSL, 
członek Komisji Skarbu Państwa, przewodniczący 
koła senatorów ludowych i niezależnych. Ponadto: 
członek sądu koleżeńskiego Izby Przemysłowo-
-Handlowej w Tarnowie (od 2001), członek Izby 
Rzemieślniczej w Tarnowie (od 1994). Inne fakty 
z życiorysu polit.: w wyborach parlamentarnych 
23 września 2001 roku senator z tarnowskiej listy 
PSL, okr. wyb. nr 14, 10. miejsce na liście, 55.846 
głosów, 1. wynik w okręgu. Sympatie polityczne: 
brak niechęci do przeciwników, z nimi też na-
leży rozmawiać. Odznaczenia: Złota Odznaka 
„Zasłużony dla Pożarnictwa” (1994), Zasłużony 
dla Województwa Tarnowskiego (1995), Srebrny 
Krzyż Zasługi (2000), Medal 50-lecia LZS (2000). 

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 110 m kw., własny dom jednorodzin-
ny, Wola Rzędzińska, od 1950. Samochód: merce-
des 500 SE, rok prod. 1992. Podatek dochodowy: 
2000 – III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: myślistwo, sport – piłka nożna (kibic). 
Urlop: wypoczynek czynny w górach i nad mo-
rzem, rehabilitacja zdrowotna. Ulubione dzieła: 
„Chłopi” S. Reymonta i pieśń „Rota”. Maksyma 
życiowa: Nie oszukuj samego siebie.
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Adres do korespondencji: ul. Kaczkowskiego 7, 
33-100 Tarnów, tel. 014 628-68-90, 628-68-92

aktual.: 4.II.2002

SZUKAŁA Tadeusz 
technik budowlany, rolnik, poseł
Ur. 9 sierpnia 1948 w Dębicy; żonaty (od 1973); 
wykszt. średnie; technik budowlany; wyznanie 
rzymskokat. Ojciec: Jan, wykszt. podstawowe, 
rolnik. Matka: Franciszka (z d. Pietrzyk), wykszt. 
podstawowe, przy mężu. Rodzeństwo: Stanisław 
(ur. 1930), Władysław (ur. 1930), Edward (ur. 
1932), Helena (ur. 1934), Józef (ur. 1938), Piotr 
(ur. 1940), Maria (ur. 1942), Celina (ur. 1944), 
Kazimierz (ur. 1946). Żona: Maria (z d. Kusibab), 
wykszt. średnie, technik chemik. Dzieci: Stanisław 
(ur. 1983), Rafał (ur. 1974), Sławomir (ur. 1976), 
Sylwester (ur. 1977), Tomasz (ur. 1978), Karol 
(ur. 1987). Tradycje rodzinne: przodkowie żyli 
i pracowali na wsi, wszyscy byli rolnikami. 
Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia w Dębicy, 
w latach 1965-71 w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa im. Józefa Olechowskiego 
w Pustyni, woj. podkarpackie  Technikum Bu-
dowlane w Krakowie (matura 1969).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Gospodarstwo rolne w Kozłowie koło Dębicy (od 
1971), właściciel, hodowca indyków. Ponadto: 
delegat Izby Rolniczej Województwa Podkarpac-
kiego (od 1996). Wyjazdy zagraniczne o charakte-
rze zawodowym: kurs rolniczy Unii Europejskiej 
we Francji (1997), szkolenie Izby Rolniczej 
w Tarnowie (2001). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Samoobrona RP (od 1996), 
członek. Inne organizacje społeczne: Związek 
Hodowców Drobiu (od 1976), członek. Udział 
w przedstawicielskich organach władzy: poseł na 
Sejm RP, kaden. 2001-2005, lista wyborcza Komi-
tetu Wyborczego Samoobrona RP (okręg wyborczy 
w Nowym Sączu), klub parlamentarny Samoobrona 
RP, członek Komisji Rolnictwa. Ponadto: prze-
wodniczący budowy domu strażaka w Kozłowie, 
powiat dębicki (1990-96). Osiągnięcia w działal-
ności publicznej: nadzór budowy fundamentów hali 
sportowej szkoły podstawowej w Pustyni. Inne fakty 
z życiorysu polit.: w wyborach parlamentarnych 23 
września 2001 roku poseł z nowosądeckiej listy 
Samoobrony, okr. wyb. nr 14, pierwsze miejsce 
na liście, 4.884 głosy, pierwszy wynik na liście, 9. 
wynik w okręgu. Antypatie polityczne: do partii li-
beralno-masonarskich. Odznaczenia: Złota Odznaka 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie (1996).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 70 m kw., własny dom jednorodzinny, 
Dębica, od 1948. Samochód: polonez, rok prod. 
1996. Podatek dochodowy: 2000 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: spacery, pływanie. Urlop: spacery górskie, 

kąpiele morskie. Ulubione dzieła: utwory A. Mic-
kiewicza, H. Sienkiewicza. Maksyma życiowa: Nie 
ma tak źle, jakoby gorzej być nie mogło.
Adres do korespondencji: Kozłów 28, 39-200 
Dębica, tel./faks 014 677-00-05

aktual.: 14.XI.2001

ŚLESAK Janusz Andrzej
pedagog, emeryt, radny wojewódzki
Ur. 30 marca 1947 w Lutomii, woj. wrocławskie; 
żonaty (od 1969); wykszt. wyższe; magister 
pedagogiki; wyznanie – brak odp. Ojciec: Józef, 
wykszt. zawodowe, sprzedawca, handlowiec. 
Matka: Stanisława (z d. Sordyl), wykszt. zawodo-
we, przy mężu. Rodzeństwo: Edward (ur. 1943), 
Czesława (ur. 1945), Marek (ur. 1949). Żona: Ma-
rianna (z d. Trojak), wykszt. wyższe, nauczyciel. 
Dzieci: Ireneusz (ur. 1970), Magda (ur. 1972). 
Życiowe autorytety: prof. Tadeusz Kotarbiński 
i prof. Janina Kotarbińska. Miejsca zamieszkiwa-
nia: od 1948 w Andrychowie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościusz-
ki w Andrychowie  Technikum Mechaniczne 
w Andrychowie (matura 1967)  Uniwersytet 
Jagielloński, pedagogika (dyplom 1976)  studia 
podypl.: UJ, kierunek fi lozofi czno-religioznawczy 
(dyplom 1984).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Cho-
rągwi im. T. Kościuszki w Krakowie (1967-73), 
zastępca komendanta hufca   Zespół Szkół 
Technicznych im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego 
w Andrychowie (1973-89), nauczyciel (1973-
-81), wicedyrektor (1981-89)  Liceum Ogólno-
kształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Andry-
chowie (1989-99), dyrektor  emeryt (od 1999). 
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: 
kurs Yad Vashem (Instytutu Pamięci Męczenników 
i Bohaterów Holocaustu) w Jerozolimie, Izrael 
(1998). Nagrody i wyróżnienia: nagroda specjalna 
ministra oświaty i wychowania za wybitne osią-
gnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej 
(1985).

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza (1969-90), zastępca członka 
Komitetu Powiatowego w Wadowicach (1971-
-73)  Sojusz Lewicy Demokratycznej (od 2001), 
członek. Inne organizacje społeczne: Związek 
Nauczycielstwa Polskiego (od 1967), członek. 
Udział w przedstawicielskich organach władzy: 
poseł na Sejm RP (1996-97), kaden. 1993-97, 
lista wyborcza SLD, klub parlamentarny SLD, 
członek Komisji Samorządu Terytorialnego 
oraz Komisji Zdrowia  radny Województwa 
Małopolskiego, kaden. 1998-2002, lista wybor-
cza SLD, klub radnych SLD, członek Komisji 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
Komisji Kultury. Sympatie polityczne: H. Kubiak, 
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A. Michnik, M. Borowski, T. Mazowiecki. Inne 
fakty z życiorysu polit.: objęcie mandatu posła 
w 1996 roku po Ewie Spychalskiej. Odznaczenia: 
Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” (1973), Srebrny 
Krzyż Zasługi (1981), Medal Komisji Edukacji 
Narodowej (1995).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 55 m kw., spółdzielcze własnościowe, 
Andrychów, od 1948. Samochód: brak. Podatek 
dochodowy: 2000 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: pszczelarstwo, fotografia, turystyka. 

Urlop: na łonie natury. Ulubione dzieła: twórczość 
W. Szymborskiej, A. De Mello, E. Zegadłowicza; 
fi lmy F. Coppoli; muzyka J. S. Bacha, F. Chopi-
na; malarstwo J. Fałata. Maksyma życiowa: Nie 
wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym 
(Heraklit).                           aktual.: 16.I.2002
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T
TALAGA Halina
ekonomistka, rencistka, posłanka
Ur. 1948 w Zagórzu gm. Mucharz; stan cywilny 
– brak odp.; wykszt. średnie; ekonomistka; wy-
znanie – brak odp. Rodzina: brak odp. Miejsca 
zamieszkiwania: od 40 lat związana z ziemią 
wadowicką.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa i średnia – brak odp.
 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Spółdzielnia Usług Wielobranżowych w Wado-
wicach  Państwowa Komunikacja Samocho-
dowa w Wadowicach  Spółdzielnia „Przewóz” 
w Wadowicach  Dyrekcja Zabudowy Kaskady 
Górnej Wisły w Oświęcimiu (1985-89)  rencistka 
(od 1989). Wyjazdy zagraniczne o charakterze 
zawodowym: brak odp. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza (1966-81) Sojusz Lewicy 
Demokratycznej (od 1999), wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatowej w Wadowicach. Inne organiza-
cje społeczne: Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Wadowickiej, członek Zarządu. Udział w przed-
stawicielskich organach władzy: poseł na Sejm 
RP, kaden. 2001-2005, lista wyborcza SLD-UP, 
klub poselski SLD, członek Komisji Ochrony Śro-
dowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz 
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Inne fakty 
z życiorysu polit.: w wyborach parlamentarnych 23 
września 2001 roku posłanka z chrzanowskiej listy 
SLD-UP, okr. wyb. nr 12, piąte miejsce na liście, 
7.580 głosów, trzeci wynik na liście, 5. wynik 
w okręgu. Odznaczenia: brak odp.

 STATUS MATERIALNY

– brak odp.
 ROZRYWKI I UPODOBANIA

niezależna fi nansowo.  
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie, al. 
Matki Boskiej Fatimskiej 39, 34-100 Wadowice, 
tel./faks 033 872-07-40         aktual.: 5.XII.2001

TĘCZAR Kazimierz Jan
inżynier transportu, nauczyciel, starosta 
Ur. 21 czerwca 1960 w Szczucinie, woj. tarnow-
skie; żonaty (od 1984); wykszt. wyższe; magister 
inżynier transportu; wyznanie rzymskokat. Ojciec: 
Zygmunt, wykszt. podstawowe, rolnik. Matka: 

Janina (z d. Stochlińska), wykszt. podstawowe, 
rolnik, emerytka. Rodzeństwo: Leszek (ur. 1962), 
Ryszard (ur. 1972). Żona: Lucyna (z d. Dynaro-
wicz), wykszt. średnie, pielęgniarka. Dzieci: Mag-
dalena (ur. 1985), Maciej (ur. 1986), Katarzyna (ur. 
1993). Życiowe autorytety: papież Jan Paweł II. 
Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia w Słupcu, 
gmina Szczucin, powiat dąbrowski.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Słupcu   Technikum 
Mechanizacji Rolnictwa w Tarnowie (matura 
1980)   Politechnika Krakowska, transport 
(dyplom 1986)  studia podypl.: Studium Peda-
gogiczne w Tarnowie (dyplom 1989); Akademia 
Ekonomiczna, Małopolska Szkoła Administracji 
Publicznej (dyplom 2000)  szkolenie wojskowe 
 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Tarnowie, 
pomiar dydaktyczny (1995) oraz ratownictwo 
w sytuacjach zagrożenia życia (1997, 1998); kurs 
obsługi komputerów (1997); kurs dla członków rad 
nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (egzamin 
1998); Akademia Obrony Narodowej w Warsza-
wie, Wyższe Kursy Obronne (1999).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Zespół Szkół Zawodowych w Szczucinie (1986-
-98), nauczyciel przedmiotów zawodowych 
(technologia samochodowa i technologia ogólna) 
 Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej 
(od 1999), starosta. Wyjazdy zagraniczne o charak-
terze zawodowym: zorganizowane przez Sejmik 
Samorządowy Województwa Tarnowskiego oraz 
szkołę do Egeru i Budapesztu na Węgrzech (1997, 
1999, 2000, 2001). Nagrody i wyróżnienia: na-
grody dyrektora ZSZ w Szczucinie (1995, 1998), 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Ruch Społeczny AWS (od 
2000), członek. Inne organizacje społeczne: NSZZ 
„Solidarność” (od 1986), przewodniczący Komisji 
Zakładowej przy Zespole Szkół Zawodowych 
w Szczucinie (1994-97). Udział w przedstawi-
cielskich organach władzy: radny Rady Gminy 
Szczucin, kaden. 1990-94, lista wyborcza Komite-
tu Obywatelskiego „Solidarność”, przewodniczący 
Komisji Oświaty, członek Zarządu Gminy; kaden. 
1994-98, Komitet Wyborczy „Tęcza”, członek 
Zarządu Gminy (1994-97), przewodniczący Rady 
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Gminy (1997-98). Ponadto: sołtys wsi Słupiec 
(1990-98), przewodniczący Gminnego Komitetu 
Telefonizacji (1992-96), przewodniczący zespołu 
nauczycieli przedmiotów zawodowych przy ZSZ 
w Szczucinie. Osiągnięcia w działalności publicz-
nej: jako radny i sołtys budowa wodociągu we wsi 
Słupiec (1992-94), telefonizacja gminy Szczucin 
(1992-96), budowa domu strażaka (1993-94), 
rozbudowa szkoły podstawowej w Słupcu (1995), 
budowa 5 km drogi asfaltowej w Słupcu (1995-97); 
jako starosta budowa hali sportowej przy Liceum 
Ogólnokształcącym w Dąbrowie Tarnowskiej, wy-
miana kotłowni na gazową w Zespole Szkół Zawo-
dowych w Dąbrowie Tarnowskiej, Zespole Szkół 
Zawodowych w Szczucinie, Domu Dziecka w Dą-
browie Tarnowskiej, Liceum Ogólnokształcącym 
w Dąbrowie Tarnowskiej, utworzenie Powia-
towego Punktu Informacji o Unii Europejskiej, 
powołanie Stowarzyszenia Samorządów Powiatu 
Dąbrowskiego, organizacja Targów Gospodar-
czych Gmin Powiatu Dąbrowskiego, inwestycje 
w Zakładzie Opieki Zdrowotnej – utworzenie ZOP, 
modernizacja centralnej sterylizatorni, remont 
oddziału płucnego (łącznie około 1,4 mln zł), pod-
pisanie umowy o współpracy z samorządem XVIII 
dzielnicy Budapesztu (1.IX.2000). Inne fakty 
z życiorysu polit.: udział w strajkach studenckich 
Politechniki Krakowskiej (1980-81). Sympatie 
polityczne: partie prawicowe; antypatia do partii 
postkomunistycznych i ich liderów. Odznaczenia: 
Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
(1995).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 140 m kw., własny dom jednorodzin-
ny, Słupiec, gmina Szczucin, powiat dąbrowski, 
od 1960. Samochód: fi at brava, rok prod. 2001. 
Podatek dochodowy: 2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: sport, turystyka górska. Urlop: z rodziną 
najczęściej w górach lub nad wodą. Ulubione 
dzieła: książki H. Sienkiewicza i ich adaptacje 
fi lmowe. Maksyma życiowa: Lepiej być niż mieć.
Adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe 
w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. B. Joselewicza 5, 
33--200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 014 642-24-31
               aktual.: 18.VI.2001

TRZMIEL Tadeusz
elektroenergetyk, inżynier mechanik,
pracownik administracji rządowej
Ur. 11 sierpnia 1945 w Krakowie; żonaty (od 
1969); wykszt. wyższe; inżynier elektroenergetyk, 
magister inżynier mechanik; wyznanie rzymsko-
kat. Ojciec: Antoni, wykszt. zawodowe, ślusarz. 
Matka: Stefania (z d. Płaneta), wykszt. podstawo-
we, przy mężu (nie żyje). Rodzeństwo: Anna (ur. 
1932). Żona: Maria (z d. Ożóg), wykszt. wyższe, 
nauczycielka. Dzieci: Dariusz (ur. 1969), Joanna 
(ur. 1970), Monika (ur. 1970). Tradycje rodzinne: 
27 lat pracy w Miejskim Przedsiębiorstwie Ko-

munikacyjnym w Krakowie zgodnie z rodzinną 
tradycją, zapoczątkowaną przez ojca (ponad 50 
lat pracy) oraz córkę i jej męża, którzy od wielu 
lat pracują w krakowskich tramwajach. Miejsca 
zamieszkiwania: od urodzenia w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 24 im. T. Kościuszki 
w Krakowie  Technikum Energetyczne w Krako-
wie (matura 1964)  Akademia Górniczo-Hutnicza 
w Krakowie, elektroenergetyka (dyplom 1970); 
Politechnika Krakowska, mechanika (dyplom 
1978).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Kra-
kowie (1964-90), technik laborant (1964-68), 
zastępca dyrektora (1976-81), dyrektor naczelny 
(1981-90)  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„Firmest” sp. z o.o. w Krakowie (1991-99), prezes 
zarządu  Urząd Wojewódzki w Krakowie (1996-
98), dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego 
(1996-98), zastępca dyrektora wydziału (1998) 
 Urząd Marszałkowski w Krakowie (1999-2002), 
zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki, 
Rolnictwa i Infrastruktury  Małopolski Urząd 
Wojewódzki (od II.2002), dyrektor Wydziału 
Komunikacji i Infrastruktury, dyrektor generalny 
(od 21.II.2002). Wyjazdy zagraniczne o charakte-
rze zawodowym: staż zawodowy w Budapeszcie 
(1979); seminarium dla pracowników admini-
stracji publicznej we Francji (1996). Ważniejsze 
osiągnięcia: artykuły i referaty w Zeszytach 
Naukowych Politechniki Krakowskiej na temat 
niezawodności pojazdów szynowych; referaty 
na temat komunikacji miejskiej w Zeszytach 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ko-
munikacji, projektant wzoru użytkowego – ka-
sownika biletów komunikacji miejskiej (1981) 
oraz tramwaju tyrystorowego (1985), inicjator 
zastosowania w Krakowie technologii płyty 
monolitycznej budowy torowisk tramwajowych; 
jako wieloletni dyrektor MPK rozbudowanie 
komunikacji miejskiej Krakowa w latach 80. na 
miarę potrzeb miasta; jako dyrektor Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego Urzędu Wojewódzkiego 
opracowanie koncepcji i projektu Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej ustanowionej w 1997 w Krakowie; 
zainicjowanie Małopolskiej Nagrody Jakości 
– pierwsza edycja w 1998 roku pod patronatem 
Małopolskiej Rady Regionalnej, a następnie 
przyznawana przez marszałka województwa 
małopolskiego. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza (1969-89), członek. Inne orga-
nizacje społeczne: Związek Harcerstwa Polskiego 
(od 1955), zastępca komendanta Hufca Kraków 
Podgórze (poł. lat 60.)  Związek Zawodowy 
Pracowników Komunikacji Miejskiej (od 1964), 
członek  Ochotnicza Straż Pożarna (1981-90), 
wiceprezes oddziału Kraków Śródmieście (1984-
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86)  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Komunikacji, wiceprezes oddziału w Krakowie (od 
1995) i przewodniczący sekcji komunikacji miej-
skiej (1997-2000). Udział w przedstawicielskich 
organach władzy: radny Rady Miasta Krakowa, 
kaden. 1994-98, lista wyborcza Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej, klub radnych SLD, wiceprze-
wodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej; 
kaden. 1998-2002, lista wyborcza SLD, klub 
radnych SLD, wiceprzewodniczący Komisji Infra-
struktury Komunalnej. Osiągnięcia w działalności 
publicznej: współautor opracowania projektu 
komunikacji trolejbusowej dla Zakopanego na 
pocz. lat 90., jako radny miejski inicjator utwo-
rzenia w Krakowie Muzeum Inżynierii Miejskiej 
– poparcie dla uchwały rady miasta i zapewnie-
nie nowej placówce odpowiednich warunków 
organizacyjno-technicznych (1998). Inne fakty 
z życiorysu polit.: kandydat na posła w wyborach 
parlamentarnych w 1997 roku z krakowskiej listy 
SLD. Sympatie polityczne: centrolewica. Odzna-
czenia: Brązowy Krzyż Zasługi (1975), Złoty 
Krzyż Zasługi (1983), Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski (1988), Krzyż Ofi cerski Orderu 
Odrodzenia Polski (2001).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 65 m kw., spółdzielcze lokatorskie, 
Podgórze, od 1945. Samochód: brak. Podatek 
dochodowy: 1997 – II próg, 1998 – II próg, 2000 
– II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: turystyka i sport (pływanie). Urlop: tury-
styka międzynarodowa. Ulubione dzieła: Trylogia 
H. Sienkiewicza; malarstwo Jana Matejki. Mak-
syma życiowa: Praca zawodowa i służenie innym.                           
aktual.: 8.II.2002

TRZCIONKA Piotr 
historyk, nauczyciel, 
przewodniczący rady gminy
Ur. 2 sierpnia 1966 w Krakowie; żonaty (od 1994); 
wykszt. wyższe; magister historii; wyznanie 
rzymskokat. Ojciec: Paweł, wykszt. podstawowe, 
rolnik. Matka: Janina (z d. Srebnicka), wykszt. 
niepełne średnie, rolnik. Rodzeństwo: Agnieszka 
(ur. 1979). Żona: Krystyna (z d. Domagalska), 
wykszt. średnie, technik ekonomista. Dzieci: Ka-
rolina (ur. 1995), Michał (ur. 1997). Tradycje ro-
dzinne: wzmianki o rodzinie Trzcionków pochodzą 
z początków XIX wieku, kiedy przodek Mateusz 
osiedlił się w Grodzisku koło Skały, jego potomko-
wie zajmowali się, podobnie jak on, pracą na roli; 
obecnie wszyscy Trzcionkowie zamieszkujący 
w Skale wywodzą się od jednego przodka, co poka-
zuje rodzinne drzewo genealogiczne, wielu z nich 
zamieszkuje również w innych częściach Polski. 
Życiowe autorytety: papież Jan Paweł II, prof. UJ 
Antoni Podraza – promotor pracy magisterskiej. 
Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia w Skale, 
powiat krakowski.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka 
w Skale  Liceum Ogólnokształcące im. Włady-
sława Łokietka w Skale (matura 1985)  Uniwer-
sytet Jagielloński, historia (dyplom 1990).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Ło-
kietka w Skale (1990-92), nauczyciel historii 
i wiedzy o społeczeństwie, wychowawca w inter-
nacie LO  Szkoła Podstawowa im. Władysława 
Łokietka w Skale (1990-96), nauczyciel historii 
i wiedzy o społeczeństwie  Szkoła podstawowa 
w Zielonkach (1996-99), nauczyciel historii i wie-
dzy o społeczeństwie  Zakład Wędliniarsko-Gar-
mażeryjny w Skale (od 1999), kierownik zakładu. 
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: 
brak. Ważniejsze osiągnięcia: monografi a „Skała 
– zarys dziejów miasta” (1994), liczne artykuły 
historyczno-publicystyczne drukowane od 1994 
roku w lokalnym miesięczniku „Kronika Gminy 
i Miasta Skała”, m.in. „Skała w powstaniu stycz-
niowym”, „Piłsudski był w Skale”, „Smardzowice 
– dzieje wsi i parafi i”. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Zjednoczone Stronnictwo 
Ludowe (1984-89), członek  Polskie Stronnictwo 
Ludowe (od 1990), członek. Inne organizacje 
społeczne: brak. Udział w przedstawicielskich 
organach władzy: radny Rady Miejskiej w Skale, 
kaden. 1990-94, (mandat uzyskany w 1991 roku 
w powtórzonych wyborach), kandydat niezależny, 
radny niezależny; kaden. 1994-98, lista wyborcza 
PSL, członek Zarządu Gminy; kaden. 1998-2002, 
lista wyborcza PSL, przewodniczący Rady Gmi-
ny. Sympatie polityczne: do partii o charakterze 
niepodległościowym, narodowym, ludowym; an-
typatia do partii lewicowych. Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 120 m kw., u teściów, Skała, powiat 
krakowski, od 1966. Samochód: ford, rok 1999. 
Podatek dochodowy: brak odp.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: piłka nożna, wycieczki turystyczne. Urlop: 
wycieczki po Ojcowskim Parku Narodowym, 
wyjazdy do Zakopanego, zwiedzanie Jury Kra-
kowsko-Częstochowskiej. Ulubione dzieła: fi lmy 
K. Kieślowskiego i J. Stuhra. Maksyma życiowa: 
Dla dobra ogółu (Pro publico bono).

aktual.: 24.X.2000

TYLEK Marta Anna
prawnik, pracownik samorządowy
Ur. 27 kwietnia 1965 w Myślenicach; stan cywilny 
– wolny; wykszt. wyższe; magister administracji; 
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Leon, wykszt. 
zawodowe, prywatny przedsiębiorca. Matka: 
Zofi a (z d. Kataś), wykszt. podstawowe, przy 
mężu. Rodzeństwo: Tomasz (ur. 1974). Mąż: brak 
odp. Dzieci: Andrzej Jasicki (ur. 2000). Miejsca 
zamieszkiwania: od 1984 roku w Sieprawiu, woj. 
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krakowskie.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Olszowicach i we Włosani 
k. Krakowa  Zespół Szkół Ekonomicznych nr 
1 w Krakowie (matura 1984)  Uniwersytet Ja-
gielloński, administracja (dyplom 1990)  studia 
podypl.: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 
rachunkowość i fi nanse (studentka od 2001).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Urząd Wojewódzki w Krakowie (do 1993), in-
spektor wojewódzki w Wydziale Finansowym 
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 
(1993-97), zastępca naczelnika Wydziału Kontroli 
 Urząd Miasta Krakowa (1997-99), zastępca 
dyrektora Biura Budżetu  Województwo Mało-
polskie (od 1999), skarbnik województwa. Wyjazdy 

zagraniczne o charakterze zawodowym: brak odp. 
 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak. Inne organizacje 
społeczne: brak odp. Udział w przedstawicielskich 
organach władzy: brak. Odznaczenia: brak odp. 

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 50 m kw., spółdzielcze własnościowe, 
Siepraw, od 1984. Samochód: opel, rok prod. 1992. 
Podatek dochodowy: 2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: górskie wędrówki. Urlop: wyjazdy nad 
ciepłe morze. Ulubione dzieła: Trylogia H. Sien-
kiewicza, „Imię róży” Umberto Eco; fi lm „Seks-
misja” J. Machulskiego. Maksyma życiowa: brak 
odp.                              aktual.: 1.I.2002



129KTO jest KIM w województwie ma³opolskim

U W
URBANIAK Stanisława
pedagog, nauczyciel, radna
(z domu: Wąsik). Ur. 6 maja 1940 w Dubiu, woj. 
krakowskie; zamężna (od 1967); wykszt. wyż-
sze; magister pedagogiki; wyznanie rzymskokat. 
Ojciec: Władysław, wykszt. średnie, ślusarz. Mat-
ka: Stanisława (z d. Mirek), wykszt. zawodowe, 
krawcowa. Rodzeństwo: Zbigniew (ur. 1943). 
Mąż: Stanisław, wykszt. wyższe, nauczyciel, od 
1991 roku pracuje we Francji. Dzieci: Piotr Karol 
(ur. 1967), Krzysztof Paweł (ur. 1971). Tradycje 
rodzinne: robotnicze. Życiowe autorytety: prof. 
Maria Grzegorzewska, prof. Aleksander Ka-
miński, prof. Helena Radlińska – profesorowie 
pedagogiki z Uniwersytetu Łódzkiego, św. Adam 
Chmielowski. Miejsca zamieszkiwania: w latach 
1945-50 w Prudniku, woj. opolskie, 1951-53 
w Skawinie, od 1953 w Nowej Hucie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 81 w Nowej Hucie  XI 
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Hucie (matura 
1957)  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krako-
wie, pedagogika specjalna (dyplom 1967).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Szkoła Podstawowa nr 87 w Krakowie (1960-64), 
higienistka  Przedsiębiorstwo Instalacji Prze-
mysłowych w Krakowie (1964-68), pracownik 
biurowy  Szkoła Policealna Pracowników Służb 
Społecznych (od 1968), nauczyciel, kierownik 
szkolenia (1971-76), dyrektor (od 1976). Ponad-
to: członkini Rady ds. Pomocy Społecznej przy 
ministrze pracy i polityki społecznej (1991-94). 
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: 
wyjazdy w celu poznania systemu pomocy spo-
łecznej w Jugosławii (1978), systemu rehabilitacji 
w Finlandii (1980) oraz systemu kształcenia socjal-
nego w Europie (Paryż 1993 i 1996). Ważniejsze 
osiągnięcia: w latach 70. i 80. współautorka 
wszystkich ministerialnych programów kształcenia 
w zawodzie pracownik socjalny; współautorka 
programu policealnej szkoły pracowników służb 
społecznych o dwuipółletnim cyklu kształcenia 
(1989-92). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza (1970-90), członek. Inne 
organizacje społeczne: Polski Komitet Pomocy 
Społecznej (od 1976), członek zarządu (1976-

80)  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (od 1976), 
członek  Towarzystwo do Walki z Kalectwem 
(od 1978), członek zarządu (1981-86)  Polskie 
Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej (od 1990), 
członek. Udział w przedstawicielskich organach 
władzy: radna Dzielnicowej Rady Narodowej Kra-
ków Nowa Huta, kaden. 1980-84, lista wyborcza 
Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, 
przewodnicząca Komisji Oświaty; kaden. 1984-
-88, lista wyborcza Patriotycznego Ruchu Odro-
dzenia Narodowego, wiceprzewodnicząca Rady, 
przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Fi-
zycznej  radna Rady Miasta Krakowa, kaden. 
1994-98, lista wyborcza Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej, klub radnych SLD; kaden. 1998-2002, 
lista wyborcza SLD, klub radnych SLD. Sympatie 
polityczne: do każdego zdrowo myślącego bez 
względu na przekonania polityczne. Odznaczenia: 
Odznaka „Zasłużona dla Ziemi Krakowskiej” 
(1980), Złota Odznaka Towarzystwa Walki 
z Kalectwem (1985), Złota Odznaka Polskiego 
Związku Emerytów i Rencistów (1998), Złoty 
Krzyż Zasługi (2000).

 STATUS MATERIALNY 

Mieszkanie 60 m kw., spółdzielcze własnościowe, 
Nowa Huta, od 1993 oraz dom jednorodzinny 
w budowie. Samochód: skoda felicia, rok prod. 
1996. Podatek dochodowy: 1994 – I próg, 1995 
– I próg, 1996 – I próg, 1997 – I próg, 2000 
– I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA 

Hobby: siatkówka, turystyka, śpiew, taniec, teatr. 
Urlop: turystyka górska, uprawa działki, podróże. 
Ulubione dzieła: dramaty Ibsena. Maksyma życio-
wa: Pomagaj i nie oczekuj podziękowania.

aktual.: 6.II.2002

WAKSMUNDZKI Bogusław 
inżynier rolnik mechanizator rolnictwa, wójt 
Ur. 23 stycznia 1962 w Nowym Targu, woj. 
małopolskie; żonaty (od 1992); wykszt. wyż-
sze; magister inżynier mechanizator rolnictwa; 
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Michał, wykszt. 
podstawowe, ślusarz. Matka: Stanisława (z 
d. Nowaczyk), wykszt. półwyższe, nauczycielka, 
emerytka. Rodzeństwo: Bożena (ur. 1963). Żona: 
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Krystyna (z d. Dyda), wykszt. średnie, gastronom. 
Dzieci: Dawid (ur. 1993), Sabina (ur. 1995), Se-
weryn (ur. 1998). Życiowe autorytety: papież Jan 
Paweł II. Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia 
w Grywałdzie, gmina Krościenko nad Dunajcem, 
powiat nowotarski, w latach 1982-97 w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy 
w Grywałdzie  Technikum Mechaniczne im. 
S. Staszica w Nowym Targu (matura 1982)  Aka-
demia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie, 
mechanizacja rolnictwa (dyplom 1988)  studia 
podypl.: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krako-
wie, informatyka (dyplom 1995).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Szkoła podstawowa w Grywałdzie (1990-98), 
nauczyciel  Urząd Gminy Krościenko nad Du-
najcem (od 1998), zastępca wójta (1998-99), wójt 
(od 2000). Wyjazdy zagraniczne o charakterze 
zawodowym: wyjazd na obóz ekologiczny do Ein-
dhoven w Holandii w celu wymiany doświadczeń 
w edukacji ekologicznej, zorganizowany przez 
Ligę Ochrony Przyrody Oddział w Nowym Sączu 
(1993). Ważniejsze osiągnięcia: dwie publikacje 
w czasopiśmie „Fizyka w szkole” (1995). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Stronnictwo Konserwa-
tywno-Ludowe (od 1999), członek. Inne organiza-
cje społeczne: brak. Udział w przedstawicielskich 
organach władzy: radny Rady Gminy Krościenko 
nad Dunajcem, kaden. 1998-2002, lista wyborcza 
„Twoja Gmina”, klub radnych – brak odp., za-
stępca wójta (1998-99), wójt (od 2000). Antypatie 
polityczne: Lepper, Wilecki. Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: własny dom jednorodzinny, Grywałd, 
gmina Krościenko nad Dunajcem, powiat nowotar-
ski, od 1962. Samochód: fi at 126p, rok prod. 1994. 
Podatek dochodowy: 1999 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: turystyka, piłka nożna. Urlop: praca 
wokół domu, różne prace fi zyczne, aby odpocząć 
psychicznie. Ulubione dzieła: powieści sensacyj-
ne, m.in. Fleminga, Ludluma. Maksyma życiowa: 
Zachowaj spokój, aby problemów nie przybyło.

aktual.: 21.X.2000

WAŁĘGA Jerzy Sylwester
historyk, nauczyciel, wójt 
Ur. 28 grudnia 1967 w Gorlicach, woj. małopol-
skie; żonaty (od 1991); wykszt. wyższe; magister 
historii; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Stanisław, 
wykszt. zawodowe, rzemieślnik. Matka: Zofi a 
(z d. Turek), wykszt. zawodowe, rolnik. Rodzeń-
stwo: Leopold (ur. 1959), Bartłomiej (ur. 1975), 
Marek (ur. 1961). Żona: Halina (z d. Stępień), 
wykszt. wyższe, bibliotekarz. Dzieci: Judyta (ur. 
1992), Martyna (ur. 1996). Tradycje rodzinne: 
rodzina chłopska od kilku wieków związana 
z Moszczenicą. Życiowe autorytety: papież Jan 

Paweł II. Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia 
w Moszczenicy, powiat gorlicki, województwo 
małopolskie.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Moszczenicy  Liceum 
Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gor-
licach (matura 1986)  Wyższa Szkoła Peda-
gogiczna w Krakowie, historia (dyplom 1991) 
 I stopień specjalizacji zawodowej – nauczyciel 
historii (1998).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Szkoła podstawowa w Moszczenicy (1991-98), 
nauczyciel historii  Szkoła podstawowa w Stasz-
kówce (1991-98), nauczyciel historii  Gmina 
Moszczenica (od 1998), wójt. Wyjazdy zagraniczne 
o charakterze zawodowym: do Niemiec, na Sło-
wację i Węgry. Ważniejsze osiągnięcia: współ-
autor opracowania historycznego „Moszczenica. 
Zarys dziejów” (1998), artykuł „Teren Gminy 
Moszczenica w czasie bitwy gorlickiej 1915 r.” 
(„Zeszyty Regionalne” Wojewódzki Ośrodek 
Metodyczny w Nowym Sączu, 1997). Nagrody 
i wyróżnienia: Nagroda Kuratora Oświaty w No-
wym Sączu za przygotowanie uczniów do konkur-
su historycznego na szczeblu centralnym (1997).

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak. Inne organizacje 
społeczne: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju 
Gminy Moszczenica (od 1998), wiceprezes. 
Udział w przedstawicielskich organach władzy: 
radny Rady Gminy Moszczenica, kaden. 1994-
-98, lista wyborcza – brak, przewodniczący Komi-
sji Rewizyjnej; kaden. 1998-2002, lista wyborcza 
Komitetu Wyborczego „Wspólnota”, wójt gminy. 
Ponadto: w latach 1993-98 praca w trzech ko-
mitetach społecznych – budowy dróg gminnych 
i telefonizacji gminy. Osiągnięcia w działalności 
publicznej: realizacja inwestycji pilotowanych 
przez komitety społeczne budowy dróg gminnych 
i telefonizacji w Moszczenicy (telefonizacja przy-
siółka Potoki w Moszczenicy, modernizacja dróg 
Średnie i Wiatrówki w Moszczenicy). Sympatie 
polityczne: apolityczny z wyraźnymi sympatiami 
centroprawicowymi, bez utożsamiania się z kon-
kretną partią polityczną. Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 150 m kw., własny dom jednorodzin-
ny, Moszczenica, powiat gorlicki, województwo 
małopolskie, od 1967. Samochód: skoda, rok prod. 
2000. Podatek dochodowy: 1999 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: podróże, szczególnie z rodziną; historia 
regionalna. Urlop: praca w domu i na działce. 
Ulubione dzieła: twórczość Ericha von Dänikena. 
Maksyma życiowa: Zdrowie nie jest wszystkim, ale 
bez zdrowia wszystko jest niczym.
Adres do korespondencji: 38-321 Moszczenica 
818, tel. 354-13-15.             aktual.: 27.X.2000
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WASSERMANN Zbigniew Franciszek
prawnik, prokurator, poseł
Ur. 17 września 1949 w Krakowie; żonaty (od 
1972); wykszt. wyższe; magister prawa; wyzna-
nie rzymskokat. Ojciec: Mieczysław, wykszt. 
średnie techniczne, kolejarz. Matka: Janina (z 
d. Wojtas), wykszt. podstawowe, przy mężu. 
Rodzeństwo: Jerzy (ur. 1952). Tradycje rodzin-
ne: rodzina kolejarska co najmniej od dwóch 
pokoleń. Żona: Halina (z d. Kijowska), wykszt. 
wyższe ekonomiczne, informatyk, projektant, 
programista. Dzieci: Agata – germanistka po 
UJ (ur. 1975), Małgorzata – studentka V roku 
prawa UJ (ur. 1978), Wojciech – maturzysta I LO 
w Krakowie (ur. 1983). Życiowe autorytety: pa-
pież Jan Paweł II, kard. Stefan Wyszyński, Józef 
Piłsudski. Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia
w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 17 i 21 w Krakowie  
I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie oraz IX 
Liceum Ogólnokształcące w Krakowie (matura 
1968)  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa 
i Administracji (dyplom 1972)  studia pody-
plomowe: UJ, Studium Podyplomowe Wymiaru 
Sprawiedliwości (dyplom 1988).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Prokuratura Powiatowa w Chrzanowie, aplikant 
(1972-73)  Prokuratura Powiatowa w Jaworznie 
(1975), asesor  Prokuratura Rejonowa w Brze-
sku (1975-84), podprokurator   Prokuratura 
Rejonowa dla Krakowa Krowodrzy (1984-89), 
podprokurator, oddelegowany do Prokuratury 
Krajowej (III-VIII.1993)  Prokuratura Woje-
wódzka w Krakowie (1989-91), zastępca szefa 
prokuratury  Prokuratura Okręgowa w Krakowie 
(1991-93), prokurator  Prokuratura Apelacyjna 
w Krakowie (1993-2000), prokurator, rzecz-
nik prasowy Prokuratura Krajowa (X.2000-
-19.X.2001), p.o. Prokuratora Krajowego, pro-
kurator, Urlop na czas kampanii wyborczej (VI-
-IX.2001)  Sejm RP (od X.2001), poseł zawo-
dowy. Ponadto: członek Komisji Wojewódzkiej 
w Krakowie ds. Weryfi kacji Pracowników Służby 
Bezpieczeństwa (1990), członek Rady ds. Rodziny 
przy Wojewodzie Małopolskim (od 1992). Wyjazdy 
zagraniczne o charakterze zawodowym: szkole-
nie prokuratorów w mieście Trier w Niemczech 
(1999). Ważniejsze osiągnięcia: w latach 90. jako 
prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie 
nadzorowanie śledztwa w sprawie utrudniania 
śledztwa w sprawie śmierci Stanisława Pyjasa 
w 1977 roku – do momentu skazania przez sąd 
oskarżonych o to byłych funkcjonariuszy SB; 
od 2000 roku w Prokuraturze Krajowej odpo-
wiedzialny za nadzór nad sprawą gangu prusz-
kowskiego – doprowadzenie do uporządkowania 
i ukierunkowania śledztwa w sposób dający 
możliwość szybkiego przygotowania aktu oskar-
żenia; nadzór nad najpoważniejszymi śledztwami 

dotyczącymi przestępczości zorganizowanej, jak 
zabójstwo komendanta policji generała Marka Pa-
pały, zabójstwo ministra sportu Jacka Dębskiego, 
napad na Kredyt Bank w Warszawie, a także za 
śledztwa w sprawie umowy na budowę gazociągu 
jamalskiego i prywatyzacji PZU; wystąpienia na 
konferencjach poświęconych walce z przestęp-
czością, m.in. referat „Przestępczość przeciwko 
rodzinie” na konferencji „Rodzina – dar i zadanie” 
zorganizowanej przez Papieską Akademię Teolo-
giczną w Krakowie (1998), referat „Pociągnięcie 
do odpowiedzialności karnej sprawców zbrodni 
komunistycznych” na konferencji „Dekomu-
nizacja” pod patronatem ówczesnego premiera 
Jerzego Buzka w Warszawie (XII.1999), wystą-
pienia z powyższych konferencji opublikowane 
w wydawnictwach książkowych „Konferencja 
Rodzina dar i zadanie” (1998) i „Od totalitary-
zmu do demokracji – pomiędzy grubą kreską 
a dekomunizacją, doświadczenia Polski” (1999); 
główny organizator III Europejskiego Kongresu 
Prawników Katolickich, Kraków – Częstochowa 
– Wieliczka (1999); autor publikacji prasowych 
dotyczących problematyki przestępczości nielet-
nich, prawa do życia, zbrodni komunistycznych 
i wolności prasy, m.in. w miesięczniku „Wycho-
wawca” oraz „Tygodniku Solidarność Małopol-
ska”. Nagrody i wyróżnienia: liczne za osiągnięcia 
w pracy zawodowej, listy gratulacyjne m.in. od 
szefów prokuratury wojewódzkiej i generalnej.

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak – polityczne poparcie 
Komitetu Wyborczego „Prawo i Sprawiedliwość” 
w wyborach parlamentarnych we wrześniu 2001 
roku. Inne organizacje społeczne: Stowarzyszenie 
Polskich Prawników Katolickich w Krakowie (od 
1995), członek Zarządu. Udział w przedstawiciel-
skich organach władzy: poseł na Sejm RP, kaden. 
2001-2005, lista wyborcza Komitetu Wyborczego 
„Prawo i Sprawiedliwość”, klub poselski PiS, 
przewodniczący Komisji ds. Służb Specjalnych 
(zawieszenie członkostwa w Komisji na znak 
protestu przeciw jej nieodpowiedniemu działaniu 
w okresie 6.XI.2001-I.2002), wiceprzewodniczą-
cy Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 
Inne fakty z życiorysu polit.: zawieszony na sześć 
miesięcy w czynnościach zawodowych w Proku-
raturze Okręgowej w Krakowie w 1991 roku po 
wywiadach w prasie, w których ujawnił niepra-
widłowości dotyczące zaniechania prowadzenia 
śledztw w sprawach zbrodni komunistycznych 
(zabójstwa S. Pyjasa i B. Włosika) oraz przestęp-
czej prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, 
a ponadto krytyka Prokuratury Generalnej, gdzie 
zastępcą ówczesnego Prokuratora Generalnego był 
Stanisław Iwanicki, późniejszy minister sprawie-
dliwości, następca Lecha Kaczyńskiego na tym 
stanowisku w 2001 roku – stąd skierowanie przez 
Iwanickiego do pracy w Wydziale Skarg i Wnio-
sków Prokuratury Krajowej; w latach 2000-2001 
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najbliższy współpracownik ówczesnego ministra 
sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego, który 
powierzył mu obowiązki prokuratora krajowego, 
co nie zostało zaakceptowane przez premiera 
Jerzego Buzka, pomimo wcześniejszego uzgod-
nienia (XI.2000); w wyborach parlamentarnych 
23 września 2001 roku poseł krakowskiej z listy 
PiS, okr. wyb. nr 13, drugie miejsce na liście, 
9.578 głosów, drugi wynik na liście, 11. wynik 
w okręgu. Odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi 
(koniec lat 70.).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 72 m kw., spółdzielcze własnościowe, 
Śródmieście, od 1980; własny dom jednorodzinny 
w budowie. Samochód: renault clio, rok prod. 
1999. Podatek dochodowy: 2000 – III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: grzybobranie, jazda na rowerze, sport 
– kajakarstwo, pływanie, podnoszenie ciężarów. 
Urlop: na wodzie – Mazury, Pojezierze Kaszub-
skie, Bory Tucholskie. Ulubione dzieła: literatura 
faktu, teoria prawa Petrażyckiego oraz literatura 
historyczna, szczególnie Trylogia H. Sienkiewi-
cza. Maksyma życiowa: Uczciwie postępować 
w każdej sytuacji bez względu na konsekwencje.
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie, ul. 
Bracka 15, 30-005 Kraków, tel./faks 012 421-98-
-41.                             aktual.: 16.X.2001

WAŚNIOWSKI Wojciech Jan
inżynier rolnik, radny wojewódzki
Ur. 27 sierpnia 1955 w Krakowie; żonaty (od 
1977); wykszt. wyższe; magister inżynier ogrod-
nik; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Stanisław, 
wykszt. średnie techniczne, porucznik, żołnierz 
ochotnik Wojska Polskiego, rolnik. Matka: Janina 
(z d. Pawlik), wykszt. niepełne wyższe, rolnik. 
Rodzeństwo: Czesława – socjolog na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim (ur. 1947), Anna – technolog 
żywności na Akademii Rolniczej w Olsztynie (ur. 
1949). Żona: Halina (z d. Bijota), wykszt. średnie, 
położna. Dzieci: Marcin (ur. 1977), Justyna (ur. 
1981). Tradycje rodzinne: ojciec – podczas wojny 
żołnierz Armii Krajowej, pod koniec wojny pod-
porucznik Ludowego Wojska Polskiego, rolnik, 
działacz Spółdzielczości Mleczarskiej, członek 
Naczelnej Rady Spółdzielczej, inicjator wielu 
inwestycji lokalnych, m.in. wodociągu wiejskiego 
w Makowie (1962); matka – podczas wojny tajne 
komplety u prof. Antoniego Dobrowolskiego, po 
wojnie posłanka na Sejm VI i VII kadencji (1972-
80), działaczka i członek władz Kół Gospodyń 
Wiejskich i Kółek Rolniczych (od poł. lat 60.). 
Życiowe autorytety: w sferze polityki to ludzie 
skuteczni, realiści, dbający o integralność teryto-
rialną, wrażliwi na sprawy społeczne, trudno wy-
mienić jeden autorytet. Miejsca zamieszkiwania: 
od urodzenia w Makowie, gmina Gołcza, powiat 
miechowski.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Makowie  Liceum Ogól-
nokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mie-
chowie (matura 1974)   Akademia Rolnicza 
w Krakowie, ogrodnictwo (dyplom 1979).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Własne gospodarstwo rolne w Makowie (od 1980). 
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: 
do Finalndii.

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza (od 1985), członek  Sojusz 
Lewicy Demokratycznej (od 1999), wiceprze-
wodniczący Zarządu Powiatowego w Miechowie. 
Inne organizacje społeczne: Krajowy Związek 
Hodowców i Producentów Bydła (1982-92), 
przewodniczący związku wojewódzkiego w Kra-
kowie (1983-92). Udział w przedstawicielskich 
organach władzy: radny Gminnej Rady Narodowej 
w Gołczy, kaden. 1980-84, rekomendacja PZPR, 
klub radnych PZPR, wiceprzewodniczący Rady; 
kaden. 1985-88, rekomendacja PZPR, klub rad-
nych PZPR, wiceprzewodniczący Rady  poseł 
na Sejm PRL, kaden. 1985-89, lista wyborcza 
PZPR, klub radnych PZPR  radny Województwa 
Małopolskiego, kaden. 1998-2002, lista wyborcza 
SLD, klub radnych SLD, członek Komisji Budżetu 
i Rolnictwa. Sympatie polityczne: lewicowe 
ze względu na wrażliwość lewicy na problemy 
społeczne; antypatia do poszczególnych przedsta-
wicieli, a nie całych formacji politycznych, gdyż 
politycy dzielą się na mądrych i głupich, nawie-
dzonych i zdroworozsądkowych. Odznaczenia: 
Srebrny Krzyż Zasługi (1984), Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski (1989).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 180 m kw., własny dom jednoro-
dzinny, Maków, od urodzenia. Samochód: range 
rover, rok prod. – brak odp. Podatek dochodowy: 
podatek rolny.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: kino, książki. Urlop: podróże. Ulubione 
dzieła: książki F. Dostojewskiego, S. Żeromskiego 
i E. Hemingwaya. Maksyma życiowa: Błędów nie 
popełnia tylko ten, kto nic nie robi.

aktual.: 25.VI.2001

WERTZ Jerzy Jan
inżynier leśnik, urzędnik,
pracownik administracji rządowej
Ur. 12 lipca 1948 w Dębicy, woj. rzeszowskie; 
żonaty (od 1977); wykszt. wyższe; magister 
inżynier leśnik; wyznanie rzymskokat. Ojciec: 
Bohdan, wykszt. wyższe, inżynier leśnik. Matka: 
Irena (z d. Karnaś), wykszt. – seminarium na-
uczycielskie, nauczycielka. Rodzeństwo: Maria 
(ur. 1946). Żona: Joanna (z d. Tomek), wykszt. 
wyższe, inżynier budownictwa. Dzieci: Bogdan 
– student leśnictwa (ur. 1979), Krzysztof – student 
biologii (ur. 1982). Tradycje rodzinne: służba 
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państwu. Życiowe autorytety: marszałek Józef Pił-
sudski, profesor Akademii Rolniczej w Krakowie 
S. Myczkowski. 

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 31 w Krakowie  II Li-
ceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego 
w Krakowie (matura 1966)  Akademia Rolnicza 
w Krakowie, Wydział Leśny (dyplom 1975)  stu-
dia podypl.: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 
organizacja i zarządzanie (dyplom 1986).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA 

Urząd Miasta Krakowa (1975-90), starszy referent, 
inspektor, starszy inspektor, dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska (1989-90)  Urząd Woje-
wódzki w Krakowie (1990-98), dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska, wojewódzki konserwator 
przyrody  Małopolski Urząd Wojewódzki (od 
1.I.1999), dyrektor Wydziału Ochrony Środowi-
ska. Ponadto: członek Rady Ojcowskiego Parku 
Narodowego (od 1976), członek Wojewódzkiej 
Komisji Ochrony Przyrody (1976--93), sekre-
tarz Wojewódzkiej Rady Ochrony Środowiska 
(od 1988), członek Rady Instytutu Inżynierii 
i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej 
(od 1996), rzeczoznawca ministra ochrony śro-
dowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa ds. 
ochrony przyrody, członek zespołu legislacyjnego 
przy ministrze ochrony środowiska i zasobów 
naturalnych (1990-93). Wyjazdy zagraniczne 
o charakterze zawodowym: udział w licznych 
sympozjach i konferencjach międzynarodowych 
poświęconych problematyce ochrony środowiska, 
m.in. w seminarium dotyczącym systemu zarzą-
dzania gospodarką wodno-ściekową (Sztokholm, 
1992), w szkoleniu na temat rozwiązywania 
konfl iktów społecznych i współpracy z mediami 
(USA, 1993), w szkoleniu na temat zasad udziału 
społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji 
(USA, 1994), w szkoleniu dotyczącym metodyki 
prowadzenia programów edukacyjnych w zakresie 
ochrony środowiska (USA, 1996), w warsztatach 
na temat zasad opracowywania i realizacji pro-
gramów ograniczania uciążliwości komunikacji 
(USA, 1998). Ważniejsze osiągnięcia: przyczy-
nienie się do zdecydowanej poprawy jakości 
powietrza w Krakowie i regionie krakowskim 
poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez 
zakłady przemysłowe w wyniku modernizacji 
Huty im. Sendzimira, likwidacji Krakowskich 
Zakładów Sodowych „Solvay” połączonej z rekul-
tywacją terenu, zaprzestanie produkcji witaminy 
C w Krakowskich Zakładach Farmaceutycznych 
„Polfa”, zmniejszenie źródeł tzw. niskiej emisji 
w Krakowie – zamknięcie ponad 1200 lokalnych 
kotłowni węglowych; pomoc w budowie oczysz-
czalni ścieków i kanalizacji we wszystkich mia-
stach województwa krakowskiego; doprowadzenie 
do objęcia ochroną prawną cennych obiektów 
i obszarów, w tym utworzenie Zespołu Jurajskich 
Parków Krajobrazowych (XII.1981); w latach 

1989-2001 koordynacja istotnych dla poprawy 
stanu środowiska programów współpracy zagra-
nicznej, w tym z Agencją Ochrony Środowiska 
USA (program budowy systemu automatycznego 
monitoringu powietrza w Krakowie, program po-
prawy jakości wody pitnej i oczyszczalni ścieków, 
program ograniczenia uciążliwości produkcji rol-
nej w otoczeniu Zbiornika Dobczyckiego, program 
ochrony wód „Błękitny Kciuk”, program ograni-
czenia uciążliwości komunikacji), z departamen-
tem Energetyki USA (program likwidacji źródeł 
niskiej emisji w Krakowie), z Duńską Agencją 
Ochrony Środowiska (program likwidacji uciąż-
liwych lakierni zastąpionych przez budowę nowo-
czesnej lakierni proszkowej, program modernizacji 
przemysłu odlewniczego w Krakowie – udział we 
wdrażaniu tzw. ciepłej produkcji), ze Szwedzką 
Agencją Ochrony Środowiska (prowadzenie kilku 
programów edukacyjnych związanych z ochroną 
powietrza oraz ochroną wód). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak. Inne organizacje 
społeczne: Air and Waste Management Asso-
ciation w Pittsburghu w USA, członek. Udział 
w przedstawicielskich organach władzy: brak. 
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1985), 
Złoty Krzyż Zasługi (1989), Honorowa Odznaka 
Agencji Ochrony Środowiska (1990), Odznaka 
„Za Zasługi w Ochronie Środowiska” (2000, 
USA), inne odznaczenia przyznane za osiągnięcia 
związane z ochroną środowiska w czasach PRL 
i po 1989 roku.

 STATUS MATERIALNY 

Mieszkanie: 75 m kw., spółdzielcze własnościowe, 
Kraków Krowodrza, od 1949. Samochód: polo-
nez, rok prod. 1993. Podatek dochodowy: 1994 
– II próg, 1995 – II próg, 1996 – II próg, 1998 
– I próg, 2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA 

Hobby: turystyka, zbieranie grzybów. Urlop: 
wyjazdy z dziećmi w góry. Ulubione dzieła: Try-
logia H. Sienkiewicza, „Przygody dobrego wojaka 
Szwejka” J. Haszka. Maksyma życiowa: Żyj tak, 
abyś niczego w życiu nie musiał się wstydzić.

aktual.: 21.I.2002

WICKI Tadeusz 
fi lozof, romanista,
dyrektor ośrodka doskonalenia nauczycieli
Ur. 24 stycznia 1951 w Warznie, woj. gdańskie; 
żonaty (od 1976); wykszt. wyższe; magister 
fi lozofi i chrześcijańskiej, magister fi lologii ro-
mańskiej; wyznanie rzymskokat. Rodzina: brak 
odp. Żona: Zdzisława (z d. Lew), wykszt. wyższe, 
nauczycielka. Dzieci: Natalia (ur. 1979), Karolina 
(ur. 1983). Życiowe autorytety: prof. Stefan Świe-
żawski – fi lozof mediewista. Miejsca zamieszki-
wania: do 1970 roku w Gdańsku, w latach 1970-
-77 w Lublinie, od 1977 roku w Tarnowie.
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 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Gdańsku Oliwie  V Li-
ceum Ogólnokształcące w Gdańsku Oliwie (matura 
1969)  Katolicki Uniwersytet Lubelski, fi lozofi a 
(dyplom 1975), fi lologia romańska (dyplom 1977) 
 studia podypl.: Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
w Krakowie, nowoczesne kierowanie i zarządzanie 
szkołą (dyplom 1996).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne w Tar-
nowie, Instytut Prasy i Wydawnictw „Novum” 
(1978-81), starszy referent, starszy instruktor, 
redaktor  NSZZ „Solidarność” Region Małopol-
ska, Delegatura w Tarnowie (1981-82), kierownik 
sekcji informacji  RSW Prasa-Książka-Ruch 
w Tarnowie (1982-83), sprzedawca w księgarni 
Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki  Stu-
dium Nauczycielskie w Tarnowie (1983-90), 
nauczyciel języka francuskiego  Kuratorium 
Oświaty w Tarnowie (1990-93), wicekurator  Wo-
jewódzki Ośrodek Metodyczny w Tarnowie (1993-
-2000), dyrektor  Małopolskie Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli w Tarnowie (od 2000), 
wicedyrektor ds. Ośrodka Doskonalenia Na-
uczycieli (od 2000). Ponadto: przewodniczący 
Międzywojewódzkiej Komisji ds. Stopni Specja-
lizacji Zawodowej Nauczycieli w Tarnowie (1994-
-2000), przewodniczący zespołu kwalifi kacyjnego 
„grupy 1000/1” (Region Południowo-Wschodni) 
programu „Nowa Szkoła” (1997), członek Rady 
Patronackiej Małopolskiej Wyższej Szkoły Eko-
nomicznej w Tarnowie (od 1995), członek Rady 
Wydawniczej Wydawnictwa Małopolskiego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie 
(od 2000). Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: stypendium Katolickiego Uniwersytetu 
w Louvain w Belgii (1977), wyjazd na konferencję 
XIII Zgromadzenia Ogólnego Chrześcijańskiego 
Związku Zawodowego Pracowników Edukacji, 
Nauki i Kultury (CFTC SCENRAC) w Strasburgu 
we Francji – referat „System nauczania w Polsce 
– rzeczywistość i oczekiwania” (1990), wyjazd stu-
dialny (kształcenie zawodowe) do Kolding w Danii 
(1992). Ważniejsze osiągnięcia: założenie i redak-
cja miesięcznika NSZZ „S” „Tarnowski Informa-
tor Związkowy Solidarność” (1981), założenie
i redakcja miesięcznika Wojewódzkiego Ośrodka 
Metodycznego w Tarnowie „Tarnowski Biuletyn 
Oświatowy” (1994-2000), współautor opraco-
wania Małopolskiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli, Oddziału Doskonalenia Nauczycieli 
w Tarnowie „Podstawowe założenia systemu 
awansu zawodowego nauczycieli” (2000), 
rozwinięcie działalności wydawniczej WOM 
w Tarnowie (około 20 publikacji w roku); arty-
kuły w „Tarnowskim Biuletynie Oświatowym” 
– „System doskonalenia nauczycieli” (nr 9/95), 
„Przyspieszenie reformy” (1/98), „Stopnie spe-
cjalizacji zawodowej” (2/98), „Nowe wyzwania” 
(3/98), „Przygotowanie do reformy” (8/98), 

„Przygotowanie do reformy” (4/99), „Konkursy 
przedmiotowe” (5/99); doprowadzenie do utwo-
rzenia przy WOM w Tarnowie Punktu Konsul-
tacyjnego Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 
z którego w 2001 roku korzystało 800 nauczycieli, 
organizowanie od 1994 roku studiów podyplo-
mowych (kilkanaście kierunków) przy WOM 
w Tarnowie we współpracy z krakowską Akade-
mią Pedagogiczną, Uniwersytetem Jagiellońskim, 
Politechniką Krakowską, Małopolską Wyższą 
Szkołą Ekonomiczną w Tarnowie, Akademią Wy-
chowania Fizycznego w Katowicach, utworzenie 
przy WOM w Tarnowie Wojewódzkiego Centrum 
Edukacji Ekologicznej, którego działalność do 
czasu likwidacji województwa tarnowskiego była 
fi nansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska (1995), przyczynienie się do wzrostu 
liczby realizowanych form doskonalenia nauczy-
cieli (z 40 w 1993 roku do około 150 rocznie 
w latach następnych), organizacja konferencji 
naukowych makroregionalnych i wojewódzkich, 
w tym z udziałem wiceministrów MEN (1993-
-2001). Nagrody i wyróżnienia: nagroda ministra 
edukacji narodowej (1992), nagroda kuratora 
oświaty w Tarnowie (1997). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak. Inne organizacje 
społeczne: NSZZ „Solidarność” (1981-90), kie-
rownik sekcji informacji w delegaturze w Tarno-
wie (1981-82), redaktor naczelny „Tarnowskiego 
Informatora Związkowego Solidarność” (1981-
-82), przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ 
„S” w Studium Nauczycielskim (1989-90), czło-
nek Komisji Międzyszkolnej w Tarnowie (1989-
-90), rzecznik prasowy w tarnowskiej delega-
turze NSZZ „S” Regionu Małopolska. Udział 
w przedstawicielskich organach władzy: brak. 
Inne fakty z życiorysu polit.: po sierpniu 1980 roku 
redaktor prasy związkowej NSZZ „S” w Tarnowie, 
po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 
1981 utrata pracy w Instytucie Prasy i Wydawnictw 
„Novum” i w tarnowskiej delegaturze NSZZ „So-
lidarność”, rewizja w domu, konfi skata nielegal-
nych wydawnictw, przesłuchania; przedstawiciel 
„Solidarności” podczas pierwszych wolnych 
wyborów w Polsce 4 czerwca 1989 – wiceprze-
wodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej 
w Tarnowie. Sympatie polityczne: centroprawi-
cowe, raczej po stronie konkretnych polityków, 
a nie partii. Odznaczenia: Medal „Bene Merito” 
Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
w Tarnowie za wkład w rozwój uczelni (2000).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 220 m kw., własny dom jednorodzin-
ny, Tarnów, od 1977. Samochód: skoda, rok prod. 
2000. Podatek dochodowy: 2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: książki, turystyka, pływanie. Urlop: tury-
styka zagraniczna, najchętniej we Francji, w Belgii 
i na Słowacji, wędrówki górskie. Ulubione dzie-
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ła: książki F. Mauriaca i G.G. Marqueza, fi lmy 
K. Kieślowskiego, muzyka Mozarta. Maksyma 
życiowa: Przyjaźń jednego roztropnego człowieka 
jest bardziej wartościowa niż przyjaźń wszystkich 
głupców (Demokryt).

aktual.: 5.IX.2001

WIECZORKOWSKI Jan Andrzej
inżynier górnik,
członek zarządu województwa małopolskiego
Ur. 6 marca 1946 w Rabce; żonaty (od 1971); wy-
kszt. wyższe; magister inżynier górnik; wyznanie 
rzymskokat. Ojciec: Jan, wykszt. wyższe, prawnik. 
Matka: Maria Magdalena (z d. Bolewska), wykszt. 
wyższe, farmaceutka. Rodzeństwo: Maciej (ur. 
1947). Żona: Maria (z d. Romanowska), wykszt. 
średnie, przy mężu. Dzieci: Jan (ur. 1972), Alicja (ur. 
1982). Tradycje rodzinne: pradziadek dr Kazimierz 
Kaden tworzył uzdrowisko Rabka na przełomie 
wieków, dziadek dr Jan Wieczorkowski założył 
w 1922 roku pierwsze gimnazjum i liceum w Rabce 
(od 1950 roku im. Eugeniusza Romera, w ubiegłym 
roku obchodzono 75-lecie szkoły), które ukończyli 
m.in. prof. Jacek Woźniakowski i Aleksander Ma-
łachowski; syn aktor – odtwórca m.in. roli Michała 
w serialu „Klan” i Witka w fi lmie J. Bromskiego 
„U Pana Boga za piecem”, role w fi lmach „Enduro 
Bojz” i „Mała Vilma”. Miejsca zamieszkiwania: do 
1996 roku w Rabce, potem w Krakowie. 

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Rabce  Liceum Ogól-
nokształcące im. Eugeniusza Romera w Rabce 
(matura 1964)  Akademia Górniczo-Hutnicza 
w Krakowie, Wydział Wiertniczo-Naftowy (dy-
plom 1973).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Przedsiębiorstwo Geologiczne w Warszawie, praca 
na terenie całej Polski – wiercenia (1973-76), asy-
stent (1973-74), specjalista wiertniczy (1974--76) 
 Prywatny zakład samochodowy – lakiernictwo 
w Rabce (1977-91), współwłaściciel (1977-83), 
właściciel (1983-91)   Gmina Rabka (1991-
95), burmistrz miasta  Stowarzyszenie Gmin 
Małopolski – obecnie Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów Małopolski w Krakowie (1995--98), 
dyrektor stowarzyszenia  Województwo Mało-
polskie (od 1.I.1999), członek Zarządu. Ponadto: 
członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego z ramienia organizacji pozarzą-
dowych (od 1994), z upoważnienia marszałka 
województwa kieruje grupą roboczą samorządu 
terytorialnego w Międzyrządowej Komisji Pol-
sko-Słowackiej ds. współpracy transgranicznej 
(od 1999), z upoważnienia marszałka członek 
Komitetu Sterującego programu Phare Cross Bo-
arder Cooperation (od 1999). Wyjazdy zagraniczne
o charakterze zawodowym: wyjazd szkoleniowy 
do Szwajcarii (1994) i Waszyngtonu (1997). 
Ważniejsze osiągnięcia: w latach 1991-95 
kompleksowa gazyfikacja Rabki i zmniejsze-

nie zanieczyszczenia powietrza o substancje 
będące wynikiem spalania ok. 20 tys. ton wę-
gla rocznie, realizacja programu „Monitoro-
wanie powietrza atmosferycznego w Rabce” 
z grantu Komitetu Badań Naukowych.

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Ruch Społeczny AWS 
(od 1997), wiceprzewodniczący zarządu powia-
towego w Krakowie (od 1999). Inne organizacje 
społeczne: Podhalański Związek Gmin (1992-95), 
wiceprzewodniczący zgromadzenia ogólnego 
 Stowarzyszenie Gmin Małopolski (od 1992), 
wiceprzewodniczący (od 1995)  Związek Gmin 
Dorzecza Górnej Raby i Krakowa (1993-95), wice-
przewodniczący (1994-95)  Federacja Związków 
i Stowarzyszeń Gmin Polskich – obecnie Federacja 
Związków i Stowarzyszeń Gmin i Powiatów RP 
(od 1997), wiceprzewodniczący. Udział w przed-
stawicielskich organach władzy: radny Rady 
Gminy Rabka, kaden. 1994-98, lista wyborcza 
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Rabce. 
Inne fakty z życiorysu polit.: udział w kampanii wy-
borczej w 1990 roku w sztabie wyborczym Partii 
Chrześcijańskich Demokratów w Nowym Sączu; 
w wyborach samorządowych kandydat na radnego 
Województwa Małopolskiego z podhalańskiej listy 
AWS w 1998 roku, wiceszef sztabu wyborczego 
AWS dla miasta Krakowa (1998), w 2001 roku szef 
sztabu wyborczego AWS Prawicy dla okręgu wy-
borczego nr 14 w Krakowie. Odznaczenia: Złoty 
Krzyż Zasługi (1994), Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski (2000).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 40 m kw., w domu rodzinnym żony, 
Kraków Śródmieście, od 1995; dom jednorodzinny 
w Rabce. Samochód: opel astra, rok prod. 1998. 
Podatek dochodowy: 1998 – II próg, 2000 – III 
próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: muzyka (jazz), książka. Urlop: w zimie 
narty zjazdowe, w lecie podróże. Ulubione dzieła: 
książka „Długie pożegnanie” Raymonda Chandle-
ra. Maksyma życiowa: brak odp.

aktual.: 10.I.2002

WITUSZYŃSKI Jerzy Janusz
geodeta, menedżer,
przewodniczący rady miasta
Ur. 7 lipca 1952 w Nowym Sączu; żonaty (od 
1976); wykszt. wyższe; magister inżynier geodeta; 
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Rudolf, wykszt. 
wyższe, rolnik. Matka: Irena (z d. Szewczyk), 
wykszt. niepełne wyższe, urzędnik. Rodzeństwo: 
Barbara (ur. 1955). Żona: Joanna (z d. Kieres), 
wykszt. wyższe, nauczyciel, dyrektor gimnazjum. 
Dzieci: Michał (ur. 1977), Maciej (ur. 1979). Tra-
dycje rodzinne: wspólne święta w gronie licznej 
rodziny. Życiowe autorytety: Jan Paweł II. Miejsca 
zamieszkiwania: od urodzenia w Nowym Sączu.

 EDUKACJA
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Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego 
w Nowym Sączu  II Liceum Ogólnokształcące 
im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu (matura 
1971)  Akademia Rolnicza w Krakowie, geodezja 
(dyplom 1976).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Karto-
grafi czne w Krakowie, Zakład Terenowy w No-
wym Sączu (1976-88), geodeta wykonawca, 
kierownik brygady   Przedsiębiorstwo Usług 
Geodezyjnych i Kartograficznych w Nowym 
Sączu (od 1989), właściciel. Wyjazdy zagraniczne 
o charakterze zawodowym: brak. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Partia Konserwatywna 
(1993-96), członek Zarządu Krajowego  Stron-
nictwo Konserwatywno-Ludowe (od 1997), 
członek Zarządu Krajowego (1997-2000), członek 
Rady Politycznej (od 2000). Inne organizacje 
społeczne: Stowarzyszenie Geodetów Polskich 
(od 1976), członek prezydium Zarządu Oddziału 
w Nowym Sączu  NSZZ „Solidarność” (1980-
-81), członek prezydium sekcji pracowników geo-
dezji w Polsce przy Komisji Krajowej  Klub In-
teligencji Katolickiej w Nowym Sączu (od 1980), 
członek zarządu (od 1999)   Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich przy Bazylice św. Małgorza-
ty w Nowym Sączu (od 1994), przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej (od 1999). Udział w przedsta-
wicielskich organach władzy: radny Rady Miasta 
Nowego Sącza, kaden. 1994-98, lista wyborcza 
Sądeckiego Forum Samorządowego, klub radnych 
Sądeckie Forum Samorządowe, wiceprzewod-
niczący Rady Miasta; kaden. 1998-2002, lista 
wyborcza Akcji Wyborczej „Solidarność”, klub 
radnych AWS, przewodniczący Rady Miasta. 
Osiągnięcia w działalności publicznej: nadawanie 
tytułów Honorowego Obywatela Nowego Sącza. 
Sympatie polityczne: prawicowe, konserwatywne. 
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: własny dom jednorodzinny, Nowy 
Sącz, od 1982. Samochód: suzuki vitara 1,6, rok 
prod. 1994. Podatek dochodowy: brak odp.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: w zimie narty najchętniej w Krynicy, 
w lecie podróże po Europie. Urlop: podróżowanie 
z przyczepą kempingową. Ulubione dzieła: malar-
stwo impresjonistów; „Quo vadis” H. Sienkiewi-
cza; wiele utworów muzyki poważnej. Maksyma 
życiowa: Co mam zrobić jutro, zrobię dzisiaj.
Adres do korespondencji: ul. Różana 15, 33-300 
Nowy Sącz, tel./fax 018 441-31-58, e-mail: witu-
szynskijerzy@poczta.onet.pl.

aktual.: 20.VII.2001

WODA Wiesław
inżynier rolnik, urzędnik, poseł
Ur. 17 sierpnia 1946 w Paleśnicy, woj. tarnow-
skie; żonaty (od 1977); wykszt. wyższe; magister 

inżynier rolnik; wyznanie rzymskokat. Ojciec: 
Franciszek, wykszt. podstawowe, rolnik. Matka: 
Maria (z d. Kosiba), wykszt. podstawowe, rolnik. 
Rodzeństwo: Jacek (ur. 1942), Andrzej (ur. 1947), 
Halina (ur. 1949), Stanisław (ur. 1951), Jan (ur. 
1953), Józef (ur. 1955). Żona: Wiktoria (z d. Ja-
kubiak), wykszt. wyższe, magister ekonomii. 
Dzieci: Izabela (ur. 1978), Ewa (ur. 1979). Tradycje 
rodzinne: ojciec przedwojenny działacz ruchu 
ludowego i żołnierz Armii Krajowej. Miejsca 
zamieszkiwania: do 1964 w Paleśnicy, podczas 
studiów w Krakowie, w latach 1970-75 w Czer-
nichowie, a od 1975 w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Paleśnicy i Mokrzyskach 
 Liceum Ogólnokształcące w Brzesku (matura 
1964)  Wyższa Szkoła Rolnicza w Krakowie, 
rolnictwo (dyplom 1969)  studia podypl.: Aka-
demia Ekonomiczna w Krakowie, organizacja 
i zarządzanie (dyplom 1988); 2-letnie Studium Pe-
dagogiczne przy kuratorium krakowskim (dyplom 
1974)  kurs dla członków rad nadzorczych spółek 
Skarbu Państwa (dyplom 1990).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Akademia Rolnicza w Krakowie (1969-70), asy-
stent  Technikum Rolnicze w Czernichowie, woj. 
krakowskie (1970-73), nauczyciel  Urząd Woje-
wódzki w Krakowie, Wydział Rolnictwa (1973-
74), wizytator   Wojewódzki Związek Kółek 
i Organizacji Rolniczych w Krakowie (1975-86), 
prezes zarządu  Urząd Miasta Krakowa (1987-
90), wiceprezydent Krakowa  Urząd Wojewódzki 
w Krakowie (1990-91), wicewojewoda krakowski 
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 
w Krakowie (1992-93), kierownik biura  Urząd 
Wojewódzki w Tarnowie (1994-97), wojewoda 
tarnowski  Sejm RP (od 1997), poseł zawodowy. 
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: 
brak odp. Nagrody i wyróżnienia: tytuł „Uskrzy-
dlony” nadany przez Tarnowską Fundację Kultury 
(2000), tytuł Człowiek Roku 2000 nadany przez 
„Gazetę Krakowską”. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Zjednoczone Stronnictwo 
Ludowe (1969-90), członek prezydium zarządu 
wojewódzkiego w Krakowie (1975-86)  Polskie 
Stronnictwo Ludowe (od 1990), członek Naczelne-
go Komitetu Wykonawczego (od 2000), prezes Za-
rządu Wojewódzkiego w Krakowie (od 2000). Inne 
organizacje społeczne: Ochotnicza Straż Pożarna 
(od 1970), prezes zarządu wojewódzkiego OSP 
w Tarnowie (1997-98), wiceprezes Małopolskiego 
Związku OSP (od 1999). Udział w przedstawiciel-
skich organach władzy: poseł na Sejm RP, kaden. 
1989-91, rekomendacja Zjednoczonego Stronnic-
twa Ludowego, klub poselski ZSL, członek Komi-
sji Samorządu Terytorialnego; kaden. 1997-2001, 
lista wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
klub parlamentarny PSL, wiceprzewodniczący 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 
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Regionalnej, członek Komisji Administracji 
i Spraw Wewnętrznych; kaden. 2001-2005, lista 
wyborcza PSL, klub parlamentarny PSL, wice-
przewodniczący Komisji Administracji i Spraw 
Wewnętrznych, członek Komisji Regulaminowej 
i Spraw Poselskich  radny Miejskiej Rady Na-
rodowej w Krakowie, kaden. 1976-80, 1980-84, 
1984-88, rekomendacja ZSL, klub radnych ZSL. 
Ponadto: jako wojewoda tarnowski wiceprzewod-
niczący Małopolskiej Rady Regionalnej złożonej 
z 9 wojewodów Polski południowej (1995-97). 
Osiągnięcia w działalności publicznej: współautor 
Małopolskiego Programu Rozwoju Wsi i Rolnic-
twa (1997). Sympatie polityczne: do organizacji 
ludowych. Inne fakty z życiorysu polit.: w latach 
70. i 80. długoletni działacz ZSL, po 1989 roku 
w PSL; w wyborach parlamentarnych 23 września 
2001 roku poseł z tarnowskiej listy PSL, okręg 
wyborczy nr 15, pierwsze miejsce na liście, 14.746 
głosów, pierwszy wynik na liście, 3. wynik w okrę-
gu. Sympatie polityczne: ruch ludowy i narodowy; 
antypatia do liberałów. Odznaczenia: Krzyże 
Kawalerskie Srebrny i Złoty Orderu Odrodzenia 
Polski (lata 90.), Zasłużony dla Obronności Kraju 
(lata 90.), Złoty Znak Związku OSP (1999), Złoty 
Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 60 m kw., dom jednorodzinny, Kro-
wodrza, od 1977; dom jednorodzinny, Kraków 
Krowodrza, od 1996. Samochód: alfa romeo, rok 
prod. 2001. Podatek dochodowy: 1997 – III próg, 
1998 – III próg, 2000 – III próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: hodowla pszczół, ogród. Urlop: podróże 
samochodem po kraju. Ulubione dzieła: książki 
historyczne. Maksyma życiowa: Wymagając od 
innych, wymagaj od siebie.       
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie PSL, 
ul. Batorego 2, 31-135 Kraków, tel. 012 632-76-
-13, 633-74-30, 633-68-73 lub Biuro Poselskie 
w Tarnowie, tel. 014 621-13-21, 622-07-29.

aktual.: 22.I.2002

WOJDYŁA Marian Bogdan 
ogrodnik-szkółkarz,
przewodniczący rady gminy
Ur. 10 października 1955 w Zakopanem; żonaty 
(od 1980); wykszt. średnie; technik ogrodnik; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Józef, wykszt. średnie, 
ogrodnik. Matka: Anna (z d. – brak odp.), wykszt. 
i zawód – brak odp. Rodzeństwo: Roman, Jerzy, 
Maciej. Żona: Krystyna (z d. Mendrala), wykszt. 
zawodowe, rolnik. Dzieci: Jan (ur. 1981), Anna 
(ur. 1981), Paweł (ur. 1989). Życiowe autorytety: 
intelektualny – papież Jan Paweł II, zawodowy 
– prof. Szczepan Pieniążek, profesor Instytutu Sa-
downictwa w Skierniewicach. Miejsca zamieszki-
wania: w latach 1955-60 w Zakopanem, następnie 
w latach 1960-76 w Rokicinach Podhalańskich, 
1976-78 w Krakowie, potem w Rabie Wyżnej.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Rokicinach Podhalańskich 
 Technikum Ogrodnicze w Tarnowie (matura 
1976).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Akademia Rolnicza w Krakowie, Katedra 
Sadownictwa (1976-78), młodszy specjalista 
ogrodnik  Gospodarstwo Rolne w Rabie Wyż-
nej (od 1976), właściciel  Państwowy Ośrodek 
Hodowli Zarodowej w Osieku, Zakład w Rabie 
Wyżnej (1978-88), starszy specjalista ogrodnik, 
właściciel. Ponadto: delegat gminy Raba Wyżna 
do Małopolskiej Izby Rolniczej (1997-2000). 
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: 
wyjazdy studialne i kursy do Kopenhagi (1988) 
oraz w latach 1998-2000 do Austrii, Wielkiej 
Brytanii, Holandii i Niemiec organizowane przez 
Małopolską Izbę Rolniczą. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Ruch Społeczny AWS 
(od 1998), przewodniczący koła gminnego w Ra-
bie Wyżnej. Inne organizacje społeczne: brak. 
Udział w przedstawicielskich organach władzy: 
radny gminy Raba Wyżna, kaden. 1998-2002, lista 
wyborcza Akcji Wyborczej „Solidarność”, klub 
radnych AWS, przewodniczący klubu, przewod-
niczący Rady Gminy. Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: własny dom jednorodzinny, Raba 
Wyżna, od 1980. Samochód: brak odp. Podatek 
dochodowy: brak odp.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

– brak odp.                     aktual.: 13.VI.2001

WOJTKIEWICZ Michał Jan
geodeta, nauczyciel akademicki, starosta
Ur. 24 czerwca 1946 w Tuchowie, woj. tarnow-
skie; żonaty (od 1970); wykszt. wyższe; doktor 
inżynier geodeta; wyznanie rzymskokat. Ojciec: 
Michał, wykszt. – brak odp., geodeta. Matka: 
Felicja (z d. Rogozińska), wykszt. – brak odp., 
nauczycielka. Rodzeństwo: Alicja. Żona: Marta 
(z d. Łabudzka), wykszt. wyższe, zawód – brak 
odp. Dzieci: Anna, Michalina, Karolina. Tradycje 
rodzinne: rodzina o poglądach konserwatywnych. 
Miejsca zamieszkiwania: w latach 1948-66 w Zło-
toryi, następnie w latach 1966-87 we Wrocławiu, 
od 1987 w Tuchowie, obecnie powiat tarnowski.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Złotoryi  Technikum Geo-
dezyjne we Wrocławiu (matura 1965)  Akademia 
Rolnicza we Wrocławiu, geodezja (dyplom 1971) 
 doktorat: Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 
geodezja (1977).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Nauczyciel akademicki we Wrocławiu (1971-89), 
adiunkt (1977-89)  Gmina Tuchów (1990-99), 
burmistrz  Firma Geobud w Tuchowie (1994-
-98), właściciel  Starostwo Powiatowe w Tar-
nowie (od 1999), starosta. Ponadto: członek 
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Naczelnej Organizacji Technicznej (od 1966). 
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: 
staż na uniwersytecie w Lipsku w NRD (1980). 
Ważniejsze osiągnięcia: „Analiza i prognozy zmian 
powierzchni użytków gruntowych na przykładzie 
dawnego woj. wrocławskiego” (doktorat 1977); 
liczne publikacje naukowe. Nagrody i wyróżnie-
nia: I nagroda w ogólnopolskim konkursie na 
zagospodarowanie Kotliny Kłodzkiej, nagrody 
rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Stronnictwo Konserwa-
tywno-Ludowe (od 1997), członek. Inne organi-
zacje społeczne: NSZZ „Solidarność” (od 1980), 
członek. Udział w przedstawicielskich organach 
władzy: brak. Osiągnięcia w działalności pu-
blicznej: jako burmistrz odbudowa rynku (1992), 
odbudowa ratusza (1994), budowa oczyszczalni 
ścieków (1994); jako starosta tarnowski budowa 
100 km nowych dróg w powiecie, budowa szkoły 
w Ciężkowicach (2001) oraz budowa czterech 
sal gimnastycznych przy szkołach ogólnokształ-
cących. Inne fakty z życiorysu polit.: działalność 
konspiracyjna po wprowadzeniu stanu wojennego 
w 1981 roku – działalność wydawnicza i kol-
portaż, pomoc materialna dla ludzi najbardziej 
potrzebujących; w wyborach parlamentarnych 
23 września 2001 roku kandydat na senatora 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców 
Michała Wojtkiewicza, okr. wyb. nr 14, 11. miej-
sce na liście, 17.344 głosów, 10. wynik w okręgu. 
Antypatie polityczne: do polityków uprawiających 
demagogię. Odznaczenia: Austriacki Czarny 
Krzyż (2001), Czeski „Medal Pamięci” (2001).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 150 m kw., własny dom jednorodzin-
ny, Tuchów, powiat tarnowski, woj. małopolskie, 
od 1987. Samochód: toyota, rok prod. 2000. Po-
datek dochodowy: 2000 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: narty, lotnictwo. Urlop: czynny, jazda na 
nartach najchętniej w Alpach, pływanie, rower. 
Ulubione dzieła: muzyka Mozarta, fi lm „Ziemia 
obiecana” A. Wajdy, książka „Mały książę” A. de 
Saint-Exupery´ego. Maksyma życiowa: Kochaj 
bliźniego.                      aktual.: 11.VI.2001

WOŹNIAK Leszek
elektrotechnik, nauczyciel, burmistrz 
Ur. 9 września 1953 w Starachowicach; żonaty; 
wykszt. wyższe; magister elektrotechniki; wyzna-
nie rzymskokat. Rodzina: żonaty, 4 dzieci. 

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa i średnia – brak odp.  Wyż-
sza Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, elektrotech-
nika (dyplom 1976).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Służba wojskowa (1976-77)  Zespół Szkół Me-
chaniczno-Elektrycznych w Limanowej (od 1977), 
nauczyciel, zastępca dyrektora (1990-98)  Miasto 

Limanowa (od 29.X.1998), burmistrz. Wyjazdy 
zagraniczne o charakterze zawodowym: brak odp. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

– brak odp.
 STATUS MATERIALNY

– brak odp.
 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: zainteresowania z dziedziny oświaty, wy-
chowania, ekologii i ochrony środowiska. Urlop: 
brak odp. Ulubione dzieła: brak odp. Maksyma 
życiowa: brak odp.       aktual.: 19.VI.2001

WÓJCIK Kazimierz Marian
operator dźwigu, poseł
Ur. 10 kwietnia 1953 w Żarowie, woj. wrocław-
skie; żonaty (od 1977); wykszt. średnie; technik 
rolnik; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Władysław, 
wykszt. podstawowe, rolnik. Matka: Teofi la (z 
d. Kocjan), wykszt. podstawowe, rolnik. Rodzeń-
stwo: Janina, Stanisław, Zbigniew, Andrzej. Żona: 
Elżbieta (z d. Szkołda), wykszt. wyższe, magister 
farmacji, farmaceuta. Dzieci: Wojciech (ur. 1977), 
Monika (ur. 1983). Tradycje rodzinne: rodzice 
matki pochodzą z Kosmolowa k. Olkusza, rodzice 
ojca z Poręby Górnej k. Wolbromia. Życiowe auto-
rytety: Andrzej Lepper. Miejsca zamieszkiwania: 
w latach 1953-70 w Kalnie, woj. wrocławskie, 
w latach 1970-81 w Sosnowcu, od 1981 roku 
w Poradowie w gminie Miechów.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Kalnie, gmina Żarów  Ze-
spół Szkół Rolniczych w Piotrowicach Małych, 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Świdnicy (1967-
-70)  prawo jazdy kat. A, B, C, D, E, uprawnie-
nia na kombajny zbożowe, dźwigi samojezdne 
II kategorii i samochody.

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Państwowa Komunikacja Samochodowa w Świd-
nicy (1968-70), uczeń, mechanik samochodowy 
  Przedsiębiorstwo Maszyn i Budownictwa 
w Krakowie Łęgu (1970-73), operator dźwi-
gu   Zasadnicza służba wojskowa (1973-75) 
 Państwowe Przedsiębiorstwo Budopol-Kraków 
w Sosnowcu (1977-79), operator dźwigu  Instal 
– Katowice (1979-80), operator dźwigu  Gospo-
darstwo Rolne (od 1981), właściciel  Sejm RP (od 
X.2001), poseł zawodowy. Wyjazdy zagraniczne 
o charakterze zawodowym: brak. Ważniejsze 
osiągnięcia: przekształcenie (powiększenie, uma-
szynowienie i wybudowanie domu) gospodarstwa 
rolnego z 5 ha do 19 ha (1982-90). Nagrody i wy-
różnienia: zajęcie I miejsca w pułku za kierowanie 
i obsługę transportera opancerzonego, wyróżnienie 
i przydział na maszynę rolniczą w konkursie „Mój 
pierwszy ciągnik”, zorganizowanym przez pismo 
„Plon” (1984). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Zjednoczone Stronnic-
two Ludowe (1986-89), członek  Samoobrona 
Rzeczypospolitej Polskiej (od 1992), członek Rady 
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Krajowej, przewodniczący Zarządu Wojewódz-
kiego w Kielcach. Inne organizacje społeczne: 
Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona (od 
1992), przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego 
 Związek Kółek i Organizacji Rolniczych (1983-
89), przewodniczący koła w Poradowie. Udział 
w przedstawicielskich organach władzy: poseł 
na Sejm RP, kaden. 2001-2005, lista wyborcza 
Komitetu Wyborczego Samoobrona RP, klub 
parlamentarny Samoobrona RP, członek Komisji 
Skarbu, Uwłaszczenia i Prywatyzacji oraz Ko-
misji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Osiągnięcia 
w działalności publicznej: jako członek Związku 
Zawodowego Samoobrona zwrócenie uwagi na 
problemy polskiego rolnictwa, co doprowadziło 
do stworzenia Funduszu Restrukturyzacji i Od-
dłużenia Rolnictwa, przekształconego później 
w Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Inne fakty z życiorysu polit.: w la-
tach 1991-2000 czynny udział w kampaniach 
wyborczych Samoobrony – udział w protestach, 
pikietach i blokadach dróg organizowanych;
w wyborach parlamentarnych 23 września 2001 
roku poseł z krakowskiej listy Samoobrony 
RP, okr. wyb. nr 13, pierwsze miejsce na liście, 
9.668 głosów, pierwszy wynik na liście, 9. wynik

w okręgu. Antypatie polityczne: do wszystkich 
partii utworzonych po 1989 roku i powstających 
tuż przed wyborami, za to, że doprowadzają Rzecz-
pospolitą do podległości obecnemu kapitałowi, 
a mieszkańców miast i wsi do zubożenia. Odzna-
czenia: odznaczenie „W Obronie Polskiej Racji 
Stanu” przyznane przez Samoobronę Rzeczypo-
spolitej Polskiej za całokształt działalności (1999).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 105 m kw., własny dom jednorodzin-
ny, Poradów, od 1981. Samochód: fi at cinquecen-
to, rok prod. 1994. Podatek dochodowy: 2000 
– I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: spacery, pływanie, podróże. Urlop: brak. 
Ulubione dzieła: fi lmy i książki przyrodnicze, 
przygodowe i historyczne, „Quo vadis” H. Sienkie-
wicza. Maksyma życiowa: Proste rozwiązania. Nie 
mów fałszywego świadectwa bliźniemu swemu. 
Realizuj pomysły życiowe według najprostszych 
rozwiązań.
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie, pl. 
Matejki 12/37, 31-157 Kraków, tel./faks 012 421-
-14-43                     aktual.: 15.XI.2001
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Z ¯
ZARĘBSKI Zbigniew Stanisław
inżynier mechanik, menedżer,
radny powiatowy
Ur. 13 października 1957 w Wieliczce, woj. 
krakowskie; żonaty (od 1982); wykszt. wyższe; 
magister inżynier mechanik; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Stanisław, wykszt. podstawowe, 
kierowca. Matka: Barbara (z d. Kania), wykszt. 
średnie, urzędniczka. Rodzeństwo: brak. Żona: 
Małgorzata (z d. Bąbała), wykszt. średnie, urzęd-
niczka. Dzieci: Katarzyna (ur. 1983), Paweł (ur. 
1983). Życiowe autorytety: Jan Paweł II, Stefan 
Kisieliński. Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia 
w Wieliczce.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce  Techni-
kum Gospodarki Wodnej i Budownictwa Drogo-
wego w Krakowie (matura 1978)  Politechnika 
Krakowska, Wydział Mechaniczny (dyplom 1983) 
  kurs dla członków rad nadzorczych spółek 
Skarbu Państwa (egzamin 1994)  kurs praktycz-
nego wykorzystywania testów w procesie selekcji 
kadr przeprowadzony w SHL-Polska w Gdańsku 
(1997).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Zespół Elektrociepłowni Kraków Łęg w Krako-
wie (1983-85), pracownik fi zyczny  Kopalnia 
Soli „Wieliczka” (od 1985), sztygar zmianowy 
(1985-87), sztygar oddziałowy (1987-90), dy-
rektor (1992-99 i od 2001)  Miasto i Gmina 
Wieliczka (1990-92), burmistrz  Sejm RP (1999-
-2001), poseł zawodowy. Ponadto: członek Rady 
Nadzorczej Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Lecznictwa Otwartego w Wieliczce (od 1999). 
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: 
wyjazd studialny do USA, m.in. do Waszyngtonu 
i San Francisco dla zapoznania się z zasadami 
funkcjonowania administracji publicznej (1990), 
dwukrotny wyjazd do Francji w celu zapozna-
nia się z zasadami funkcjonowania samorządu 
terytorialnego (1991,1992); wyjazd do „szkoły 
menedżerów” w Wielkiej Brytanii (1995). Waż-
niejsze osiągnięcia: jako dyrektor Kopalni Soli 
w Wieliczce wyprowadzenie jej w latach 90. 
z kryzysu fi nansowego i stanu katastrofy gór-
niczej – modernizacja kopalni, restrukturyzacja 
zatrudnienia bez protestów załogi, zaprzestanie 
wydobycia i rozwój działalności turystycznej.

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Porozumienie Centrum 
(1991-98), członek Zarządu Wojewódzkiego 
w Krakowie (1991-92), przewodniczący Za-
rządu (1996-98)  Ruch Społeczny AWS (od 
1998), wiceprzewodniczący Zarządu Regionu 
Małopolska. Inne organizacje społeczne: NSZZ 
„Solidarność” (od 1983), przewodniczący Komisji 
Zakładowej Kopalni Soli w Wieliczce (1987-90), 
członek Zarządu Regionu Małopolska (1989-90) 
 Komitet Obywatelski „Solidarność” Miasta 
i Gminy Wieliczka (1989-92), przewodniczący 
 Klub Sportowy „Górnik” (od 1992), honorowy 
prezes  Stowarzyszenie Brata Alojzego Kosiby 
(od 1997), członek rady. Udział w przedstawi-
cielskich organach władzy: radny Rady Miejskiej 
w Wieliczce, kaden. 1990-94, lista wyborcza 
Komitetu Obywatelskiego „S” Miasta i Gminy 
Wieliczka, klub radnych Komitet Obywatelski 
„S” MiG Wieliczka (1990-92), burmistrz (1990-
92), delegat gminy do Sejmiku Samorządowego 
Województwa Krakowskiego; kaden. 1994-98, 
lista wyborcza Komitetu „Samorządna Wieliczka”, 
przewodniczący Rady, delegat gminy do Sejmiku 
Samorządowego Województwa Krakowskiego 
  poseł na Sejm RP, kaden. 1997-2001, lista 
wyborcza Akcji Wyborczej „Solidarność”, klub 
poselski AWS, członek Komisji Finansów Publicz-
nych, Komisji Skarbu Państwa i Uwłaszczenia oraz 
Komisji Kultury Fizycznej  radny Rady Powiatu 
Wielickiego, kaden. 1998-2002, lista wyborcza 
AWS, klub radnych AWS, przewodniczący Rady. 
Osiągnięcia w działalności publicznej: po 1990 
roku jako burmistrz Wieliczki i przewodniczący 
rady miasta i gminy przyczynienie się do budowy 
lub rozbudowy 13 szkół podstawowych zgodnie 
z programem przyjętym przez radnych, rozpoczę-
cie budowy kanalizacji osiedla Lekarka (1990-
-94), w 1999 roku współinicjator powołania 
powiatu wielickiego jako nowej jednostki samo-
rządu terytorialnego. Inne fakty z życiorysu polit.: 
w latach 1983-89 udział w tajnych strukturach 
regionalnych „Solidarności” w Krakowie; w la-
tach 1987-89 przewodniczący Tajnej Komisji 
Zakładowej „Solidarność” w wielickiej Kopalni 
Soli, w 1989 roku współzałożyciel Komitetu 
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Obywatelskiego „Solidarność” w Wieliczce, przez 
dwa lata burmistrz Wieliczki, potem wieloletni 
przewodniczący rady gminy; w wyborach parla-
mentarnych w 1993 roku kandydat na posła z listy 
NSZZ „Solidarność”, w 1997 roku poseł na Sejm, 
a w 1998 roku radny powiatu wielickiego z listy 
AWS; w wyborach parlamentarnych 23 września 
2001 roku kandydat na posła z tarnowskiej listy 
AWS Prawicy, okr. wyb. nr 15, pierwsze miejsce 
na liście, 6.665 głosów, pierwszy wynik na liście, 
6. wynik w okręgu. Sympatie polityczne: ugrupo-
wania postsolidarnościowe jak Prawo i Sprawie-
dliwość, Platforma Obywatelska, Stronnictwo 
Konserwatywno-Ludowe i RS AWS. Odznaczenia: 
Złoty Krzyż Zasługi (1997), Złota Odznaka „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” (2002).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 190 m kw., własny dom jednorodzin-
ny, Wieliczka, od 2001. Samochód: ford mondeo, 
rok prod. 1993. Podatek dochodowy: 2000 – III 
próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: rower, wędrówki górskie, praca w ogro-
dzie, szachy. Urlop: góry i morze – jeżeli wystarcza 
pieniędzy, to za granicą. Ulubione dzieła: „Auto-
portret” Albrechta Dürera; „Zboże i cyprysy” Vin-
centa van Gogha; ponadto dzieła Platona, Marka 
Aureliusza, Jarosława Haszka. Maksyma życiowa: 
Każdy jest wart tyle, ile warte są przedmioty jego 
starań (z Marka Aureliusza).
Adres do korespondencji: ul. W. Pola 12/1, 32-
-020 Wieliczka, tel. 012 278-17-49.

aktual.: 5.II.2002

ZIELIŃSKI Leszek
technik budowlany, 
prywatny przedsiębiorca, poseł
Ur. 28 marca 1956 w Krakowie; żonaty; wykszt. 
średnie zawodowe; technik budowlany; wyznanie 
– brak odp. Rodzina: brak odp. Miejsca zamiesz-
kiwania: brak odp.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa – brak odp.  Technikum 
Budowlane w Krakowie (matura 1977).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Unitra-Telpod w Krakowie  Rada Miasta Kra-
kowa (1990-91), dyrektor Biura RMK  Sejm RP 
(1993-97 i od 2001), poseł zawodowy  prywatny 
przedsiębiorca (od 1992). Wyjazdy zagraniczne 
o charakterze zawodowym: brak odp. 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: brak odp. Inne organiza-
cje społeczne: brak odp. Udział w przedstawiciel-
skich organach władzy: poseł na Sejm RP, kaden. 
1993-97, lista wyborcza Bezpartyjnego Bloku 
Wspierania Reform, klub parlamentarny BBWR, 
członek Komisji Obrony Narodowej, Komisji 
Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Po-
lityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej, 
Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą, 

Komisji Nadzwyczajnej do zbadania działalności 
rządu w okresie od 30 maja do 14 października 
1993 roku oraz Komisji Konstytucyjnej Zgro-
madzenia Narodowego; kaden. 2001-2005, lista 
wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego, klub 
parlamentarny PSL, członek Komisji Administra-
cji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Polityki 
Społecznej i Rodziny. Inne fakty z życiorysu 
polit.: w latach 1980-89 współzałożyciel „Soli-
darności” i przewodniczący Komisji Zakładowej 
Unitra-Telpod w Krakowie; w 1990 roku członek 
Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego „So-
lidarność”; współtwórca ugrupowania Blok dla 
Polski i kandydat na posła z tego ugrupowania, 
które w wyborach parlamentarnych 1997 roku 
nie weszło do parlamentu; w 1997 roku oskarżony 
przez krakowską prokuraturę o użycie przemocy 
wobec funkcjonariuszy policji i znieważenie ich 
– postępowanie warunkowo umorzone; w wy-
borach parlamentarnych 23 września 2001 roku 
poseł z chrzanowskiej listy Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, okr. wyb. nr 12, pierwsze miejsce na 
liście, 3.811 głosów, pierwszy wynik na liście, 12. 
wynik w okręgu. Odznaczenia: brak odp.

 STATUS MATERIALNY

– brak odp. (oświadczenie majątkowe www.sejm.
gov.pl).

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

– brak odp.
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie, ul. 
Karmelicka 43a, 31-128 Kraków, tel./faks 012 633-
-51-24                          aktual.: 27.II.2002

ZIĘBA Elżbieta Karolina
nauczyciel, bibliotekarz, radna wojewódzka
(z domu: Małecka). Ur. 4 października 1944 
w Tarnowie; zamężna (od 1966); wykszt. wyższe; 
magister bibliotekoznawstwa i informacji nauko-
wej; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Józef, wykszt. 
średnie zawodowe handlowe. Matka: Maria (z 
d. Bachowska), wykszt. handlowe. Rodzeństwo: 
Teresa (ur. 1941), Anna (ur. 1951). Mąż: Antoni, 
wykszt. wyższe, elektryk. Dzieci: Katarzyna 
(ur. 1968), Barbara (ur. 1971), Adam (ur. 1972) 
– wszystkie z wykształceniem wyższym magi-
sterskim – i pięcioro wnuków. Tradycje rodzinne: 
rodzice żołnierze Armii Krajowej, przewodnicy 
i przodownicy Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego, ojciec długoletni 
przewodniczący Komisji Turystyki Górskiej przy 
Oddziale PTTK w Tarnowie, inicjator i przez 30 lat 
organizator wiosennych i jesiennych rajdów także 
o zasięgu ogólnopolskim (1953-83), honorowy 
członek PTTK; mąż członek założyciel i pierwszy 
prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Tarnowie, 
wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność” w latach 1989-91, 
radny miasta Tarnowa przez trzy kadencje, w la-
tach 1990-94 wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, 
w latach 1998-2001 przewodniczący, członek 
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założyciel Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
w diecezji tarnowskiej, przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej (od 1993). Życiowe autorytety: Jan 
Paweł II, nauczycielka języka polskiego z liceum – 
prof. Maria Orłowska, arcybiskup Jerzy Ablewicz, 
kardynał Stefan Wyszyński, Albert Schweitzer, 
Dag Hemmarskjöld. Miejsca zamieszkiwania: od 
urodzenia w Tarnowie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa im. S. Konarskiego nr 
2 w Tarnowie  II Liceum Ogólnokształcące im. 
Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie (matura 
1962)  Uniwersytet Jagielloński, biblioteko-
znawstwo i informacja naukowa (dyplom 1980) 
 studia podypl.: Wyższa Szkoła Biznesu w Tar-
nowie, zarządzanie i przedsiębiorczość w oświa-
cie (dyplom 2000)  Studium Nauczycielskie 
w Krzeszowicach (dyplom 1964)  przewodnik 
turystyczny (uprawnienia od 1966); kurs dla 
członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa 
(egzamin 2001).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Państwowy Dom Dziecka w Zbylitowskiej Górze 
(1964-68), wychowawca   Pedagogiczna Bi-
blioteka Powiatowa – Wojewódzka w Tarnowie 
(1968--85), pracownik pedagogicznej służby 
bibliotecznej (1968-80), zastępca dyrektora 
(1981-84), p.o. dyrektora (1984-85)  II Studium 
Nauczycielskie w Tarnowie (1985-90), nauczyciel 
bibliotekarz  Kuratorium Oświaty w Tarnowie 
(1990-99), dyrektor Delegatury, kierownik od-
działu, wizytator, zastępca dyrektora Wydziału 
Kształcenia i Edukacji Ustawicznej  emerytka 
(od 1999). Wyjazdy zagraniczne o charakterze 
zawodowym: szkolenie samorządowe w Orleanie 
we Francji (1990), obejmujące m.in. działalność 
oświaty w strukturze samorządu lokalnego. Na-
grody i wyróżnienia: nagroda ministra oświaty 
i wychowania III stopnia za osiągnięcia w pracy 
dydaktycznej i wychowawczej (1979).

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Partia Chrześcijańskich 
Demokratów (1991-99), członek  Porozumienie 
Polskich Chrześcijańskich Demokratów (1999-
-2002), członek. Inne organizacje społeczne: 
Związek Harcerstwa Polskiego (1949-62), zuch, 
harcerka, zastępowa, drużynowa zuchów  Pol-
skie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
(od 1953), członek  Związek Nauczycielstwa 
Polskiego (1964-75), członek  Klub Inteligencji 
Katolickiej w Tarnowie (od 1980), członek zało-
życiel  NSZZ „Solidarność” (od 1980), prze-
wodnicząca koła w II Studium Nauczycielskim 
w Tarnowie (1989-90), przynależność zawieszona 
w 1990 ze względu na pracę w kuratorium 
 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji 
Tarnowskiej (od 1993), członek założyciel, prze-
wodnicząca sądu Koleżeńskiego (od 1993), prezes 
Oddziału przy bazylice Katedralnej w Tarnowie 
(od 1996)  Katolickie Stowarzyszenie Wycho-

wawców, Oddział w Tarnowie (od 1997), członek 
Zarządu (1997-2000). Udział w przedstawiciel-
skich organach władzy: radna Województwa Mało-
polskiego, kaden. 1998-2002, lista wyborcza Akcji 
Wyborczej „Solidarność”, klub radnych AWS, 
członkini Komisji Polityki Prorodzinnej i Spo-
łecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej 
i Turystyki. Ponadto: członkini Rady Nadzorczej 
Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych w Kra-
kowie (1999-2001). Osiągnięcia w działalności 
publicznej: zdobycie zaufania społecznego bez-
interesowną i długoletnią pracą na rzecz rodzin 
– stałe dyżury w Poradni Rodzinnej w Tarnowie, 
wykłady i zajęcia w Studium Rodziny w Tarno-
wie oraz na kursach osób przygotowujących się 
do małżeństwa i na spotkaniach z małżonkami, 
rodzicami, dyżury w telefonie zaufania, prace 
w IV Synodzie Diecezji Tarnowskiej; publikacje 
poświęcone rodzinie i wychowaniu w wydawnic-
twach zwartych i ciągłych. Inne fakty z życiorysu 
polit.: w latach 80. pomoc internowanym i zwol-
nionym z pracy – gromadzenie lekarstw, roznosze-
nie paczek rodzinom dotkniętym represjami władz 
PRL, stała opieka nad matką oczekującą dziecka (i 
po jego narodzeniu), której mąż był internowany 
w 1981-82 roku w Załężu; w latach 1989-91 dzia-
łalność w Komitecie Obywatelskim „Solidarność” 
w Tarnowie, czynne wspieranie prezydenckich 
kampanii wyborczych L. Wałęsy i M. Krzaklew-
skiego oraz kampanii samorządowych prawicy 
po 1989 roku. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi 
(1987), Lumen Mundi – diecezjalne odznaczenie 
nadane przez abp. Józefa Życińskiego (1994), 
Medal Komisji Edukacji Narodowej (1997).

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 68 m kw., kwaterunkowe, Tarnów, 
od 1944. Samochód: fi at siena, rok prod. 1997. 
Podatek dochodowy: 2000 – I próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: książki, turystyka górska. Urlop: wędrów-
ki i podróże z rodziną. Ulubione dzieła: „Bolesław 
Chrobry” A. Gołubiewa. Maksyma życiowa: Naj-
ważniejsza w życiu jest miłość do Boga, Ojczyzny 
i drugiego człowieka, dlatego każde działanie 
powinno być podjęte w duchu służby i odpowie-
dzialności z największą starannością.

aktual.: 11.II.2002

ZIOBRO Zbigniew Tadeusz
prawnik, prokurator, poseł
Ur. 18 sierpnia 1970 w Krakowie; kawaler; wykszt. 
wyższe; magister prawa, wyznanie rzymskokat. 
Dzieci: brak. Ojciec: Jerzy, wykszt. wyższe, 
lekarz internista, specjalista balneolog. Matka: 
Krystyna (z d. Kornicka), wykszt. wyższe, lekarz 
stomatolog specjalizacja II stopnia. Rodzeństwo: 
Witold (ur. 1977). Tradycje rodzinne: rodzina ze 
strony matki – przedwojenne tradycje niepod-
ległościowo-wojskowe, pradziadek Władysław 
Kornicki pułkownik polskiej armii, uczestnik 
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wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, dzia-
dek Ryszard Kornicki ofi cer Wojska Polskiego, 
szef kontrwywiadu AK, a następnie szef WIN-u 
na okręg przemyski, aresztowany przez UB 
w 1947 roku, po wojnie więzień Wronek k. War-
szawy skazany w czasach stalinowskich na doży-
wocie; ze strony ojca – tradycje patriotyczne, sza-
cunek do tradycji i Kościoła katolickiego, dziadek 
Ignacy Ziobro zawodowy żołnierz, uczestnik woj-
ny polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej 
w 1939 roku. Miejsca zamieszkiwania: w latach 
1970-89 w Krynicy, potem w Krakowie.

 EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krynicy  Liceum 
Ogólnokształcące w Krynicy (matura 1989) 
 Uniwersytet Jagielloński, prawo i administracja 
(dyplom 1994)  studia doktoranckie: Uniwersy-
tet Śląski, prawo karne (od 1996)  egzamin na 
aplikację prokuratorską w Krakowie (VI.1994), 
etatowa aplikacja prokuratorska w Katowicach 
rozpoczęta w 1995 roku, zakończona egzaminem 
prokuratorskim (1997).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Prokuratura Rejonowa w Gliwicach (1995-97), 
aplikacja etatowa  Generalny Inspektorat Celny 
w Krakowie (1998-2000), specjalista  Kance-
laria Sejmu RP w Warszawie, Biuro Ekspertyz 
i Analiz (1998-2000), ekspert  Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji (III.2000-
-III.2001), doradca ministra  Ministerstwo Spra-
wiedliwości, doradca ministra (VI.2000-III.2001), 
podsekretarz stanu – wiceminister (III.-VII.2001) 
 Sejm RP (od X.2001), poseł zawodowy. Ponad-
to: pełnomocnik rzecznika praw ofi ar na woje-
wództwo małopolskie (2000). Wyjazdy zagranicz-
ne o charakterze zawodowym: brak. Ważniejsze 
osiągnięcia: autor ekspertyz prawniczych, m.in. 
ekspertyzy zleconej przez klub parlamentarny 
AWS dotyczącej rozstrzygnięcia Prokuratury 
Wojskowej w sprawie umorzenia postępowa-
nia prowadzonego przeciwko płk. Ryszardowi 
Kuklińskiemu, skazanemu w PRL w latach 80. 
na karę śmierci za przekazywanie Amerykanom 
planów agresji ZSRR na kraje NATO (1997), 
autor publikacji dotyczących zagadnień prawa 
karnego i polityki karnej, m.in. w „Prokuraturze 
i Prawie”, „Rzeczpospolitej”, „Życiu” i „Gazecie 
Wyborczej”, współautor programu „Bezpieczny 
Kraków”, przyjętego przez Radę Miasta Krako-
wa (1999), organizator konferencji i seminariów 
naukowych poświęconych zagadnieniom prawa 
karnego i polityki karnej (1998-2000). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Forum Prawicy Demo-
kratycznej (1989-90) – rezygnacja w momencie 
przystąpienia FPD do Unii Demokratycznej 
 Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (1997-
98), członek zarządu krakowskiego  Komitet Wy-
borczy – obecnie partia Prawo i Sprawiedliwość 
(od 2001), członek założyciel, członek zarządu 

krajowego, pełnomocnik PiS na Małopolskę. Inne 
organizacje społeczne: Stowarzyszenie „Katon”, 
założyciel, prezes. Udział w przedstawicielskich 
organach władzy: poseł na Sejm RP, kaden. 2001-
-2005, lista wyborcza Prawa i Sprawiedliwości, 
klub parlamentarny PiS. Osiągnięcia w działal-
ności publicznej: jako założyciel i prezes Stowa-
rzyszenia „Katon” i Centrum Pomocy Ofi arom 
Przestępstw udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej 
i psychologicznej ponad tysiącowi mieszkańców 
Krakowa i okolic oraz powodzianom z Małopol-
ski w 2001 roku; autor „społecznych propozycji” 
nowelizacji kodeksu karnego skierowanych na 
ręce premiera RP Jerzego Buzka (5.V.2000), 
współautor rządowego projektu nowelizacji 
kodeksu karnego (2001). Inne fakty z życiorysu 
polit.: przewodniczący grupy „Ad vocem” (1997-
-98), zorganizowanej m.in. przez prawników, 
historyków i absolwentów Instytutu Nauk Poli-
tycznych UJ, o zapatrywaniach konserwatywnych 
w celu zajmowania się rozwiązywaniem pro-
blemów społeczno-politycznych w Krakowie, 
kulturą i ekologią (grupa przekształcona później 
w Stowarzyszenie Katon); w latach 2000-2001 
doradca dwóch ministrów w rządzie Jerzego Buzka 
– Marka Biernackiego i Lecha Kaczyńskiego; 
współautor nowego kodeksu karnego zawetowane-
go przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 
we wrześniu 2001; w wyborach parlamentarnych 
23 września 2001 roku poseł z krakowskiej 
listy PiS, okr. wyb. nr 13, pierwsze miejsce na 
liście, 36.309 głosów, pierwszy wynik na liście, 
2. wynik w okręgu. Sympatie polityczne: partie pra-
wicowe i niepodległościowe. Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: ok. 60 m kw., spółdzielcze własno-
ściowe, Kraków, od 1993 i własnosciowe hipo-
teczne zakupione w latach 1993; ok. 60 m kw., 
własnościowe hipoteczne, Kraków, od 1997. 
Samochód: toyota corolla, rok prod. 1999. Podatek 
dochodowy: 2000 – II próg.       

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: wędrówki na łonie przyrody, najchętniej 
w górach, jazda na nartach, oglądanie dynamicz-
nych sportów. Urlop: relaks, czynnie. Ulubione 
dzieła: „Lord Jim” Josepha Conrada, dzieła Plato-
na; muzyka barokowa, Corelli i Vivaldi, ponadto 
Mozart i jazz. 
Adres do korespondencji: Biuro Poselskie, ul. 
Czysta 3/6a,31-121 Kraków, tel. 012 633-60-45

aktual.: 19.XII.2001

ŻEBRAK Jan 
inżynier hutnik, wójt, radny wojewódzki 
Ur. 16 maja 1958 w Tczycy, woj. krakowskie; 
żonaty (od 1984); wykszt. wyższe; magister 
inżynier hutnik; wyznanie rzymskokat. Ojciec: 
Zdzisław, wykszt. średnie, rzemieślnik. Matka: 
Zofi a (z d. Wrzesień), wykszt. podstawowe, praca 
w gospodarstwie rolnym. Rodzeństwo: Maria (ur. 
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1953), Krystyna (ur. 1955), Krzysztof (ur. 1961), 
Lucyna (ur. 1963). Żona: Marzena (z d. Mucha), 
wykszt. średnie, technik ekonomista. Dzieci: Piotr 
(ur. 1985), Aleksandra (ur. 1989), Justyna (ur. 
1990). Życiowe autorytety: Jan Paweł II, Józef 
Piłsudski. Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia 
w Tczycy w gminie Charsznica, powiat mie-
chowski.

 EDUKACJA

Szkoła podstawowa w Tczycy, woj. krakowskie 
 Liceum Ogólnokształcące w Miechowie (matura 
1977)  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krako-
wie, hutnictwo (dyplom 1983).

 ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA

Szkoła podstawowa w Swojczanach, woj. kieleckie 
(1983-90), nauczyciel  Gmina Charsznica (od 
1990), wójt. Wyjazdy zagraniczne o charakterze 
zawodowym: wyjazd studialny zorganizowany 
przez Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju 
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Warszawie 
do Austrii, RFN, Belgii i Holandii (1999, 2000), 
staż w zakresie doradztwa rolniczego na Pen State 
University w Pensylwanii w USA (2000). Waż-
niejsze osiągnięcia: publikacja „Przekształcenia 
plastyczne metali kolorowych” w miesięczniku 
naukowo-technicznym „Rudy i metale nieżelazne” 
(1983). Nagrody i wyróżnienia: nagroda rektora 
AGH za publikację „Przekształcenia plastyczne 
metali kolorowych” (1983). 

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I SPOŁECZNA

Przynależność partyjna: Stronnictwo Konserwa-
tywno-Ludowe (od 1998), prezes Zarządu Powia-
towego w Miechowie (od 1999). Inne organizacje 
społeczne: brak. Udział w przedstawicielskich 
organach władzy: radny Województwa Małopol-
skiego, kaden. 1998-2002, lista wyborcza AWS, 
klub radnych AWS, przewodniczący Komisji 
Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich. 
Ponadto: członek Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Tczycy (od 1993). Osiągnięcia w działalności 
publicznej: jako wójt gminy Charsznica wybu-
dowanie ponad 70 odcinków dróg asfaltowych 
o łącznej długości ok. 100 km (1990-2000), do-
prowadzenie wodociągów do gminy (1990-98), 
uruchomienie zakładu usług komunalnych (1992), 
położenie w całej gminie nowych chodników 
(1993), przekształcenia własnościowe przedsię-
biorstw państwowych – Charsznicka Odlewnia 
Żeliwa oraz Państwowy Ośrodek Maszynowy 
(1993), przeprowadzona w dwóch etapach telefo-
nizacja gminy (1996, 2000), zbudowanie szkoły 
podstawowej w Podlesinach (1996), kompleksowe 
prace odwodnieniowe (1997), zbudowanie dużej 
hali sportowej w Charsznicy (2001), zbudowanie 
zalewu wodnego (2001), ponadto zbudowanie 
nowoczesnego budynku OSP w Charsznicy, re-
monty szkół podstawowych i gimnazjum, remonty 
wszystkich budynków OSP w gminie, remont 
i rozbudowa stadionu sportowego w Charsznicy, 
promocja gminy i jej specjalizacji, tj. uprawy 

kapusty podczas I Dożynek Województwa Ma-
łopolskiego w Charsznicy (1999), rozwijanie 
przedsiębiorczości w gminie. Odznaczenia: brak.

 STATUS MATERIALNY

Mieszkanie: 200 m kw., własny dom jednorodzin-
ny, Tczyca, od 1999. Samochód: seat cordoba, rok 
prod. 1996. Podatek dochodowy: 2000 – II próg.

 ROZRYWKI I UPODOBANIA

Hobby: sport, film, turystyka. Urlop: praca 
w gospodarstwie rolnym, wyjazdy turystyczne. 
Ulubione dzieła: książki H. Sienkiewicza, fi lmy 
z Robertem de Niro, obrazy Jacka Malczewskiego, 
muzyka Pink Floyd. Maksyma życiowa: Szukaj 
i buduj.                         aktual.: 12.IV.2001
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ALFABETYCZNY

SPIS NAZWISK

ADAMIK Jerzy Aleksander
BACHLEDA-KSI DZULARZ Franciszek 
BAŁOS Kazimierz 
BARCZYK Kazimierz
BARGIEŁ Janusz
BARTOSZ Adam
BIELAN Adam
BOGDAN Witold 
BOLEK Krzysztof Jan
BORKOWSKI Tadeusz Stefan
BOROWICZ Czesław Władysław
CABAN Witold Mieczysław
CHRAPUSTA Mirosław Stanisław
CHRONOWSKI Andrzej 
CHRZANOWSKI Kazimierz Szczepan
CIEŚLAK Bronisław
CURYŁO Marian
CZERWIŃSKI Andrzej 
DĄBEK Marek Antoni
DEJA Stanisław 
DRZEWIECKI Henryk Jan
DUTKA Bronisław 
DZIUBLA Stanisław 
FEDOROWICZ Jerzy Feliks
FILEK Anna Maria
FRY LEWICZ Marek Stanisław
GABRYŚ Elżbieta Barbara
GABZDYL Marek Zbigniew
GAJDA Lucyna Paulina
GAWORCZYK Stanisław 
GĄSIENICA-MAKOWSKI Andrzej 
GIL Mieczysław Władysław
GLANOWSKA-MOSKAŁA Janina
GODYŃ-SW DZIOŁ Renata Maria
GOLONKA Jan 
GOLONKA Stanisław 
GOŁAŚ Andrzej Maria
GÓRNIŚ Krystyna Anna
GRABOWSKI Mariusz Krzysztof
GRAD Aleksander 
GRAŚ Paweł Bolesław
GRZESZEK Wojciech
GUT-MOSTOWY Andrzej Józef
HANDZLIK Stanisław
HAR ¯LAK Andrzej 
HAUSNER Jerzy
IWULSKA Ewa Zofi a
JAESCHKE Andrzej
JANIK Krzysztof Jan

JARMOLIŃSKI Stanisław
JURCZAK Stefan Stanisław
KANTOR Elżbieta Anna
KAPOŁKA Antoni 
KASZNIA Andrzej Konrad
KAWECKI Klaudiusz Rafał
KLICH Bogdan
KLUS Leszek
KŁOS Krzysztof Andrzej
KNAPIK Jan Leopold
KOGUT Stanisław 
KOŁAT Zbigniew Wojciech
KOSINIAK-KAMYSZ Andrzej 
KOŚLA Romuald Henryk
KOTLINOWSKI Marek
KOZIK Barbara Bernadeta
KOZIOŁ Artur 
KRASICKA-DOMKA Zofi a Gerarda
KRÓL Kazimierz 
KUBIK Jan
KUKURBA Jacek Andrzej
KULAR Andrzej 
KUŚNIERZ Stanisław 
KWAŚNIAK Czesław Alfred
KWIEK Grzegorz Kazimierz
LACKOWSKI Jerzy Ryszard
LISAK Janusz Stanisław
ŁAPCZYŃSKI Kazimierz 
ŁATAS Marek Jerzy
MACHARSKI Franciszek Antoni
MARCINEK Antoni
MARIANOWSKA Barbara
MARKIEL Krzysztof Henryk
MARZEC Marianna
MASŁOWSKI Ryszard
MASNY Andrzej
MATULA Tomasz Piotr
MAZUR Antoni Stefan
MĄSIOR Bogusław
MENTLEWICZ Janusz Mikołaj
MIETŁA Mieczysław 
MOTYKA Jerzy 
MURZYN Leszek 
MUSIAŁ Jan Wiesław
NAWARA Marek Stanisław
NOWAK Bogusław Jan
NOWAK Jacek Kazimierz
NOWAK Ryszard Aleksander
OLEARCZYK Kazimierz Stanisław

5
5
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7

10
10
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17
17
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85
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ORKISZ Jan 
ORZECHOWSKI Krzysztof
OSTROWSKI Jan
PANTERA Jerzy Wojciech
PAPIEŻ Stanisław
PARCHAŃSKI Tadeusz
PAWLAK Marcin
PAWLIK Stanisław 
PĘK Bogdan Marek
PODGÓRSKI Bogdan Leszek
POTOCKI Stanisław
PÓŁTORAK Ryszard
PRAŻUCH Wacław 
PRZEWŁOCKI Krystian Andrzej
PTAK Stanisław 
ROKITA Jan Maria
ROMANOWSKI Robert Paweł
RUMIAN Antoni Paweł
RUTKOWSKI Ryszard Jan
RYBAK Stanisław
RYDZEWSKI Jacek
RYDZOŃ Stanisław 
SALAMON Roman Mieczysław
SAS Kazimierz 
SASUŁA Andrzej Wojciech
SCHOEN Tomasz
SEPIOŁ Janusz Marian
SIARKA Edward
SIEMEK Stanisław
SIENIAWSKA Krystyna Maria
SKRZYŃSKI Andrzej Jan
SKWORC Wiktor Paweł
SONIK Bogusław
STECH Grzegorz 
SUŁKOWSKI Jan Ryszard
SZCZYPIŃSKI Tomasz
SZKARADEK Andrzej Antoni
SZTORC Józef
SZUKAŁA Tadeusz 
ŚLESAK Janusz Andrzej
TALAGA Halina
T CZAR Kazimierz Jan
TRZMIEL Tadeusz
TRZCIONKA Piotr 
TYLEK Marta Anna
URBANIAK Stanisława
WAKSMUNDZKI Bogusław 
WAŁ GA Jerzy Sylwester
WASSERMANN Zbigniew Franciszek
WAŚNIOWSKI Wojciech Jan
WERTZ Jerzy Jan
WICKI Tadeusz 
WIECZORKOWSKI Jan Andrzej
WITUSZYŃSKI Jerzy Janusz
WODA Wiesław
WOJDYŁA Marian Bogdan 
WOJTKIEWICZ Michał Jan
WO NIAK Leszek
WÓJCIK Kazimierz Marian
ZARĘBSKI Zbigniew Stanisław
ZIELIŃSKI Leszek
ZIĘBA Elżbieta Karolina
ZIOBRO Zbigniew Tadeusz
ŻEBRAK Jan 
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