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OD  WYDAWCÓW

Oddajemy do r¹k Czytelników drugie wydanie informatora �Kto jest kim w Krako-
wie�. Pierwsze ukaza³o siê w maju 1998 roku. Zrealizowali�my zatem pierwotne za³o¿enie,
i¿ krakowskie �Who is Who� bêdzie wydawnictwem ci¹g³ym, wychodz¹cym co dwa lata.

Obecne wydanie to kontynuacja poprzedniego, chocia¿ w du¿ej mierze jest to ca³-
kiem nowa ksi¹¿ka i to zarówno ze wzglêdu na tre�æ zamieszczonych w niej biogramów
jak i ich liczbê: w pierwszym wydaniu znalaz³o siê 140 nazwisk - teraz jest ich 500, w tym
kilkadziesi¹t biogramów z poprzedniego wydania. Biogramy w drugiej edycji poszerzono
o nowe rubryki: zawód-profesja, sympatie i antypatie polityczne, data aktualizacji, ¿ycio-
we autorytety, miejsca zamieszkiwania oraz prezentacja osoby i dzie³a. Trzy pierwsze zna-
laz³y siê we wszystkich, a trzy ostatnie tylko w niektórych biogramach. Ta nowo�æ obejmie
wszystkie nazwiska dopiero w trzeciej edycji.

Ankietê z zaproszeniem na ³amy �Kto jest kim w Krakowie� skierowali�my do przed-
stawicieli lokalnych w³adz, urzêdów i instytucji oraz do wszystkich krakowskich �rodo-
wisk zawodowych. Uwzglêdniono wiêc: ludzi kultury i sztuki (pisarze, malarze, muzycy,
plastycy, dyrektorzy instytucji kulturalnych, dziennikarze i ludzie pióra), nauki i o�wiaty
(uczeni, rektorzy szkó³ wy¿szych, dyrektorzy szkó³ i placówek o�wiatowych, nauczyciele),
pracowników s³u¿by zdrowia i opieki spo³ecznej (dyrektorzy zak³adów opieki zdrowotnej,
szpitali i o�rodków pomocy spo³ecznej, animatorzy akcji charytatywnych), ludzi wolnych
zawodów (architekci, adwokaci, lekarze), polityków (pos³owie, senatorowie, przywódcy
partii i stronnictw politycznych, dzia³acze zwi¹zków zawodowych, stowarzyszeñ i organi-
zacji spo³ecznych), przedstawicieli w³adzy (radni miejscy, powiatowi i wojewódzcy, za-
rz¹d miasta i województwa, urz¹d wojewódzki, rz¹dowa administracja lokalna), duchow-
nych ró¿nych wyznañ (biskupi, prze³o¿eni zgromadzeñ zakonnych, proboszczowie, inni
duchowni), biznesmenów (ludzie interesu, przedsiêbiorcy, bankowcy, dyrektorzy najwiêk-
szych firm, inicjatorzy i mened¿erowie du¿ych przedsiêwziêæ gospodarczych), ludzi zwi¹-
zanych ze sportem i rekreacj¹ (zawodnicy, trenerzy, sêdziowie, dzia³acze klubów sporto-
wych) oraz postaci tworz¹cych pejza¿ miasta (�bia³a dama� spod ko�cio³a Mariackiego,
najstarsza kwiaciarka z Rynku G³ównego itp.).

Ankieta wysz³a poza utarte schematy pytañ. Ale zarówno w pierwszym, jak i drugim
wydaniu uznali�my, ¿e brak odpowiedzi na niektóre z nich nie pozbawi warto�ci biogramu
opracowanego na jej podstawie jego zasadniczych walorów. W takich przypadkach brak
odpowiedzi by³ zaznaczany, gdy¿ ho³dujemy zasadzie, i¿ ka¿dy z respondentów otrzymuje
te same pytania, wobec czego brak odpowiedzi te¿ jest jak¹� odpowiedzi¹. W wydaniu
obecnym zastosowali�my nieco dalej id¹c¹ modyfikacjê: je�li jakie� pytanie narusza³o
zbytnio, zdaniem indagowanego, jego sferê prywatno�ci, na jego ¿yczenie mog³o zostaæ
pominiête. Zdarzy³o siê to zaledwie w kilku przypadkach i zosta³o zaznaczone.

Drugie wydanie informatora �Kto jest kim w Krakowie� datowane jest na rok 1999,
gdy¿ zdecydowana wiêkszo�æ biogramów odzwierciedla stan na ten w³a�nie rok. Nieliczne
pochodz¹ z koñca 1998 roku lub z pierwszej po³owy roku 2000. Dla precyzyjnego ustale-
nia aktualno�ci biogramu pod ka¿dym z nich podali�my dok³adn¹ datê jego autoryzacji.

Spis respondentów, którzy wype³nion¹ ankietê zwrócili, a nastêpnie autoryzowali
swój biogram, zamieszczamy na koñcu ksi¹¿ki. Pragniemy im za to gor¹co podziêkowaæ.
Znalaz³y siê tam tak¿e (zaznaczone gwiazdk¹) nazwiska osób, które tego nie zdo³a³y uczy-
niæ. Liczymy na to, i¿ zd¹¿¹ na wydanie trzecie, bêdziemy w ka¿dym razie o to usilnie
zabiegaæ. Tak ju¿ bowiem jest, ¿e ¿yciorysy ludzi znanych, a zw³aszcza osób publicznych,
nie nale¿¹ wy³¹cznie do nich, lecz s¹ po czê�ci w³asno�ci¹ ogó³u. To cena za uznanie,



jakim s¹ obdarzani przez innych. Tote¿ udzielanie informacji o w³asnej osobie to swoista
powinno�æ wobec wspó³mieszkañców.

W trakcie pracy nad  drugim wydaniem informatora w pe³ni potwierdzi³a siê znana
sentencja zacytowana we wstêpie do pierwszej jego edycji, i¿ nic nie interesuje ludzi bar-
dziej ni¿... inni ludzie. St¹d w³a�nie pierwotny zamys³ dostarczenia krakowianom wiedzy
o nich samych, a �ci�lej mówi¹c, o tych, którzy stali siê ju¿ osobami znanymi i uznanymi.
Chcemy tym sposobem jak najszerzej zaprezentowaæ mieszkañcom osoby pe³ni¹ce w Kra-
kowie funkcje publiczne oraz ludzi z ró¿nych �rodowisk o powszechnie uznanym dorobku.
Publikowane biogramy zawieraj¹ podstawowe informacje dotycz¹ce najbli¿szej rodziny
naszych respondentów, przebiegu ich edukacji, zatrudnienia i pozycji zawodowej, dzia³al-
no�ci politycznej i spo³ecznej, statusu materialnego oraz rozrywek i upodobañ.

Wed³ug naszego zamys³u krakowskie �Who is Who� powinno s³u¿yæ lokalnym i po-
nadlokalnym mediom, urzêdom i instytucjom oraz krakowianom ¿yj¹cym sprawami swo-
jego miasta. A ¿e Kraków pozostaje nadal duchow¹ stolic¹ Polski, tymi, którzy w nim
czego� dokonali, interesuje siê tak¿e reszta kraju, a - jak s¹dzimy - równie¿ ludzie i insty-
tucje na ca³ym �wiecie. Nasz informator wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Aby je za-
spokoiæ i nad¹¿yæ za szybko dokonuj¹cymi siê zmianami, stworzyli�my równie¿ jego wer-
sjê internetow¹, do czego zachêci³o nas zaciekawienie, z jakim spotka³o siê wydanie ksi¹¿-
kowe. W Internecie informator jest dostêpny pod adresem www.ktojestkim.pl

Na parê ciep³ych s³ów zas³uguj¹ tak¿e reklamodawcy i sponsorzy obecnej edycji
�Kto jest kim w Krakowie�, bez których ksi¹¿ka nie mog³aby siê ukazaæ. Pierwszym nale-
¿y siê nasze uznanie za docenienie reklamowych walorów informatora. Spodziewamy siê,
¿e ich reklamy osi¹gn¹ zamierzony skutek.

Za sponsorowanie ksi¹¿ki dziêkujemy w pierwszej kolejno�ci Gminie Kraków, która
wspó³finansuj¹c j¹, potwierdzi³a przydatno�æ naszego przedsiêwziêcia wydawniczego dla
miasta. Wspó³wydawc¹ ksi¹¿ki jest te¿ firma Altkrak Investment Spó³ka z o.o., dla której
rytm ¿ycia wspó³czesnego Krakowa przejawia siê w osi¹gniêciach jego mieszkañców:
uczonych, artystów, polityków i przedsiêbiorców. Dlatego im wiêcej bêdziemy
o nich wiedzieæ, tym lepiej poznamy nasze miasto. Trzeba wiêc �podgl¹daæ� ludzi tworz¹-
cych obecny potencja³ Krakowa, ich osi¹gniêcia, upodobania, drogê do sukcesu - jednym
s³owem, poznaæ ich bli¿ej. St¹d decyzja firmy Altkrak o uczestniczeniu w wydaniu �Kto
jest kim w Krakowie�.

Jak ju¿ wspomnieli�my, w pierwszym wydaniu ksi¹¿ki uda³o siê zamie�ciæ 140 bio-
gramów, w drugiej ju¿ 500, ale nadal jest to liczba zbyt skromna jak na Kraków. Od
czego� trzeba by³o jednak zacz¹æ. Satysfakcjê sprawia nam fakt, i¿ o ile w pierwszym
wydaniu spo�ród znanych i uznanych krakowian znale�li siê tylko niektórzy, o tyle w dru-
gim tylko niektórych tam nie ma. To znaczny postêp, ale te¿ zachêta do podjêcia prac nad
wydaniem nastêpnym, jeszcze obszerniejszym. Wierzymy, ¿e za dwa lata, kiedy zgodnie z
naszymi planami kolejna edycja informatora zawieraæ bêdzie co najmniej tysi¹c nazwisk,
znajd¹ siê tam wszyscy, którzy byæ powinni, a wówczas naprawdê dowiemy siê, kto kim w
Krakowie jest.

Jako wydawcy pragniemy na koniec podziêkowaæ ca³emu zespo³owi bior¹cemu udzia³
w opracowaniu zarówno wersji ksi¹¿kowej, jak i internetowej informatora, szczególnie
za� Marzenie Sudo³, sekretarzowi redakcji Krakowskiej Agencji Informacyjnej, za w³o¿o-
ny wysi³ek wykraczaj¹cy ponad to, co niezbêdne, wytrwa³o�æ i umiejêtn¹ koordynacjê
pracy zespo³u.

Rafa³ Roesler                                                                                                     W³adys³aw Tyrañski
prezes Zarz¹du                                                                                                        redaktor naczelny
Altkrak Investment sp. z o.o.                                                    Krakowskiej Agencji Informacyjnej
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ADAMCZYK Krzysztof Stanis³aw
in¿ynier elektryk, wiceprezydent Krakowa
Ur. 8 kwietnia 1949 w Krakowie; ¿onaty (od 1975);
wykszt. wy¿sze; in¿ynier elektryk; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Kazimierz, wykszt. podstawowe,
pracownik fizyczny. Matka: Maria (z d. Polek),
wykszt. podstawowe, zawód – brak odp. Rodzeñ-
stwo: brak. ̄ ona: Ma³gorzata (z d. Pietruszka), wy-
kszt. wy¿sze, technolog szk³a. Dzieci: Katarzyna
(ur. 1976).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 38 w Krakowie l Techni-
kum Energetyczne w Krakowie (matura 1968)
l Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, au-
tomatyka napêdów i urz¹dzeñ przemys³owych (dy-
plom 1973) l studia podypl.: AGH, studia peda-
gogiczne w zakresie szko³y wy¿szej (dyplom
1974); sterownie systemów elektroenergetycznych
(dyplom 1975).

  ZATRUDNIENIE I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (od
1973), asystent (1973-76), starszy asystent
(1976-82), adiunkt (od 1982), urlop bezp³atny (od
1.X.1997) l Gmina Kraków (1997-98 i od 1998),
wiceprezydent miasta Krakowa l Miejskie Przed-
siêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji SA w Kra-
kowie (od IX.1997), wiceprzewodnicz¹cy Rady
Nadzorczej l Krakowski Holding Komunalny SA
(1997-99), cz³onek Rady Nadzorczej. Wyjazdy
zagraniczne o charakterze zawodowym: brak.
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Wp³yw warunków pra-
cy na trwa³o�æ kondensatorów z papieru metali-
zowanego przy zasilaniu napiêciem trapezowym�
(doktorat 1982); liczne publikacje dotycz¹ce dzia-
³ania i niezawodno�ci urz¹dzeñ elektrycznych,
skrypty akademickie, prace naukowe i badawcze
dla przemys³u, opracowanie metod i projektów
aparatury kontrolno-pomiarowej, wdro¿enia i pa-
tenty, pomys³odawca i inicjator opracowania oraz
wdro¿enia w Krakowie systemu finansowania
i organizowania przez gminê Lokalnych Inicjatyw
Inwestycyjnych.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980), prze-
wodnicz¹cy Komisji Zak³adowej Instytutu Elek-
troenergetyki AGH (1989-92) l Stowarzyszenie
Elektryków Polskich, przewodnicz¹cy sekcji ma-

³ej energetyki (1990-93), rzeczoznawca w zakre-
sie instalacji i urz¹dzeñ elektrycznych oraz tech-
niki o�wietleniowej. Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: radny Rady Miasta Krakowa,
kaden. 1994-98, lista wyborcza Koalicja Krakow-
ska �Twoje Miasto�, klub radnych �Twoje Mia-
sto�, przewodnicz¹cy Komisji Dzielnic i Inicja-
tyw Lokalnych (1996-97); kaden. 1998-2002, li-
sta wyborcza Unii Wolno�ci, Unii Polityki Real-
nej i Ruchu Inicjatyw Osiedlowych, przewodni-
cz¹cy powyborczej koalicji AWS i RIO (od 1998).
Ponadto: przewodnicz¹cy Komitetu Telefonizacji
os. Opatkowice (1989-91), cz³onek Zarz¹du Ko-
mitetu Budowy Wodoci¹gu na os. Opatkowice
(1991-94), g³ówny skarbnik Komitetu Kanaliza-
cji os. Opatkowice (od 1994), inicjator, za³o¿yciel
i prezes zarz¹du Fundacji Rozwoju Osiedli Pery-
feryjnych Krakowa „Froper” (od 1992), wicepre-
zydent miasta Krakowa zaproponowany na to sta-
nowisko przez Józefa Lassotê (VI.1997-
-XI.1998) i od listopada 1998  przez prezydenta
Andrzeja Go³asia. Odznaczenia: Srebrna Odzna-
ka Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich
(1990), Srebrna Odznaka Naczelnej Organizacji
Technicznej (1995), Z³ota Odznaka Honorowa
Polskiego Zwi¹zku Rencistów i Emerytów (1998).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 54 m kw., kwaterunkowe, �ródmie-
�cie, od 1986; ma³y dom w budowie (od 1981).
Samochód: mercedes 190, rok prod. 1985. Poda-
tek dochodowy: 1994 – I próg, 1995 – I próg, 1996
– I próg, 1997 – II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: chodzenie po górach. Urlop: w ostatnim
okresie praca na budowie. Ulubione dzie³a: �Po-
top�; filmy �Cz³owiek z ¿elaza� i �Tañcz¹cy
z wilkami�; malarstwo Artura Grottgera. Maksy-
ma ¿yciowa: Próbowaæ oddaæ wiêcej ni¿ siê otrzy-
ma³o.                                                       aktual.: 10.III.1999

ADAMCZYK Marek
in¿ynier telekomunikacji, mened¿er
Ur. 19 sierpnia 1958 w Krakowie; ¿onaty (od
1983); wykszt. wy¿sze; magister in¿ynier teleko-
munikacji; wyznanie � chrze�cijanin. Ojciec: Zbi-
gniew, wykszt. wy¿sze, pracownik naukowy AGH

A
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w Krakowie. Matka: Janina (z d. Sporysz), wy-
kszt. �rednie, ksiêgowa. Rodzeñstwo: brak. ̄ ona:
Teresa (z d. Aksamit), wykszt. �rednie, technik ra-
diolog. Dzieci: Magdalena (ur. 1985), Tomasz (ur.
1996).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 93 im. Lucjana Rydla
w Krakowie l  VII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Krakowie (matura 1977) l Akademia Górni-
czo-Hutnicza w Krakowie, telekomunikacja (dy-
plom 1982) l studia podypl.: AGH, Instytut Ma-
tematyki, komputerowe i mikrokomputerowe prze-
twarzanie danych (dyplom 1997); Wy¿sza Szko³a
Informatyki Stosowanej i Zarz¹dzania w Warsza-
wie, zarz¹dzanie, marketing i teleinformatyka (dy-
plom 1998).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wojewódzki Urz¹d Telekomunikacji w Krakowie
(1982-88), instruktor (1982-85), kierownik wie-
loosobowego stanowiska pracy (1985-88) l Pol-
ska Poczta Telegraf i Telefon, Dyrekcja Wojewódz-
ka w Krakowie (1988-91), p.o. dyrektora Urzêdu
Telekomunikacji (1988-90), kierownik zespo³u re-
alizacji inwestycji (1991) l Telekomunikacja Pol-
ska SA w Krakowie (od 1992), zastêpca dyrekto-
ra Zak³adu Telekomunikacji (1992-98), dyrektor
okrêgu TP SA (od 1998). Wyjazdy zagraniczne
o charakterze zawodowym: od 1992 roku liczne
wyjazdy w zwi¹zku z wdra¿aniem nowych tech-
nologii do USA, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii,
Francji, Meksyku, Brazylii. Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: w latach 1982-91 kilka wniosków racjonali-
zatorskich dotycz¹cych usprawnieñ elektromecha-
nicznych urz¹dzeñ telekomunikacyjnych eksplo-
atowanych przed wprowadzeniem central cyfro-
wych; w latach 90. osi¹gniêcie przez TP SA mi-
liona abonentów w okrêgu krakowskim, w samym
Krakowie 400 tys., zwiêkszenie dostêpno�ci oraz
poprawa jako�ci i gamy us³ug.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak odp. Inne organiza-
cje spo³eczne: Stowarzyszenie Elektryków Polskich
(od 1982), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak odp. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 120 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Podgórze, od 1997. Samochód: renault clio,
rok prod. 1998. Podatek dochodowy: 1998 – III
próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: sport – narty, koszykówka, siatkówka.
Urlop: z rodzin¹ w kraju, najchêtniej na Wybrze-
¿u w ma³ych, cichych miejscowo�ciach. Ulubio-
ne dzie³a: literatura i filmy science fiction. Mak-
syma ¿yciowa: brak.                          aktual.: 14.II.2000

ADAMIK Jerzy Aleksander
historyk, radny miejski
Ur. 1 pa�dziernika 1955 w Kluczach, woj. kato-
wickie; ¿onaty (od 1984); wykszt. wy¿sze; ma-

gister historii; wyznanie � brak odp. Ojciec: Jan,
wykszt. podstawowe, robotnik. Matka: Antoni-
na (z d. Stefanowicz), wykszt. podstawowe, pra-
cownik fizyczny. Rodzeñstwo: Janina (ur. 1952).
¯ona: Bo¿ena (z d. Gleñ), wykszt. wy¿sze, praw-
nik. Dzieci: Karolina (ur. 1986), Jagoda (ur.
1992).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Kwa�niowie Dolnym, woj.
krakowskie l Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ka-
zimierza Wielkiego w Olkuszu (matura 1974) l
Uniwersytet Jagielloñski, historia (dyplom 1980)
l studia podypl.: Policealne Studium Poligrafii
w Krakowie (dyplom 1975); Akademia Ekono-
miczna w Krakowie, zarz¹dzanie (dyplom 1987);
kurs dla cz³onków rad nadzorczych spó³ek Skar-
bu Pañstwa (dyplom 1995).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Zwi¹zek Socjalistycznej M³odzie¿y Polskiej, eta-
towy przewodnicz¹cy Zarz¹du Krakowskiego
(1987-88), etatowy sekretarz Zarz¹du G³ównego
(1989) l prywatne ma³e przedsiêbiorstwa han-
dlowo-us³ugowe (1990-94), wiceprezes zarz¹du,
prezes zarz¹du l Ruch SA w Warszawie (1996-
98), dyrektor oddzia³u w Krakowie l Korpora-
cja Gospodarcza Efekt SA w Krakowie (od 1998),
cz³onek zarz¹du, dyrektor handlowy. Wyjazdy za-
graniczne o charakterze zawodowym: do USA na
sympozjum po�wiêcone pracy z m³odzie¿¹
(1989).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1980-89), cz³onek l Sojusz Le-
wicy Demokratycznej (od 1999), przewodnicz¹-
cy Krakowskiej Rady, cz³onek Zarz¹du Rady Ma-
³opolskiej, cz³onek Rady Krajowej. Inne organi-
zacje spo³eczne: Socjalistyczne Zrzeszenie Studen-
tów Polskich (1975-80), pion kultury � kierownik
klubu �Nowy ¯aczek� (1978-79) l Zwi¹zek So-
cjalistycznej M³odzie¿y Polskiej, przewodnicz¹-
cy Zarz¹du Krakowskiego (1987-88), sekretarz
Zarz¹du G³ównego (1989) l Izba Przemys³owo-
-Handlowa w Krakowie, cz³onek Rady Izby (1994-
97), cz³onek prezydium (od 1997) l Stowarzysze-
nie „Pokolenia� (od 1995), przewodnicz¹cy Za-
rz¹du Wojewódzkiego w Krakowie. Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: radny Miej-
skiej Rady Narodowej w Krakowie (1988-90) l
radny Rady Miasta Krakowa, kaden. 1994-98, li-
sta wyborcza Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
klub SLD, wiceprzewodnicz¹cy klubu, wiceprze-
wodnicz¹cy Komisji Mienia i Rozwoju Gospodar-
czego; kaden. 1998-2002, lista wyborcza SLD,
klub SLD, wiceprzewodnicz¹cy klubu, wiceprze-
wodnicz¹cy Komisji Mienia i Rozwoju Gospodar-
czego, delegat gminy Kraków do Zwi¹zku Miê-
dzygminnego �Zimowa Olimpiada 2006�. Odzna-
czenia: Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, Z³ota Odznaka �Za
Zas³ugi dla Miasta Krakowa�, Z³ota Odznaka �Za
Zas³ugi dla Ziemi Krakowskiej�.
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    STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 53 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Nowa Huta, od 1984. Samochód: opel, rok
prod. 1999. Podatek dochodowy: 1998 – II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka aktywna, kontakt z przyrod¹,
historia II wojny �wiatowej. Urlop: z rodzin¹ nad
morzem. Ulubione dzie³a: „Wojna i pokój”, „Lord
Jim”. Maksyma ¿yciowa: Plus ratio quam vis.

aktual.: 23.VI.1999

ALEXANDROWICZ Stefan Witold
geolog, profesor AGH
Ur. 29 kwietnia 1930 w Krakowie; ¿onaty (od
1953); wykszt. wy¿sze; profesor zwyczajny AGH;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Karol Henryk, wy-
kszt. wy¿sze, profesor prawa w Londynie. Matka:
Jadwiga (z d. Kowalewska), wykszt. wy¿sze, ad-
wokat. Rodzeñstwo: brak. ̄ ona: Zofia (z d. Cza-
pik), wykszt. wy¿sze, geolog, profesor zwyczajny
w Polskiej Akademii Nauk. Dzieci: Jolanta (ur.
1955), Witold (ur. 1965). Tradycje rodzinne: dzia-
dek Franciszek Alexandrowicz by³ genera³em bro-
ni w armii Hallera.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. �w. Wojciecha w Krako-
wie l V Liceum i Gimnazjum im. Jana Kocha-
nowskiego w Krakowie (matura 1949) l Uniwer-
sytet Jagielloñski, geologia (dyplom 1953).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (od
1951), asystent – adiunkt (1951-67), docent
(1967), profesor zwyczajny (1975), profesor nad-
zwyczajny (1983). Ponadto: cz³onek czynny Pol-
skiej Akademii Umiejêtno�ci, wicedyrektor Wy-
dzia³u Przyrodniczego PAU, przewodnicz¹cy Ko-
misji Paleografii Czwartorzêdu PAU, przewod-
nicz¹cy Komitetu Badañ Czwartorzêdu Polskiej
Akademii Nauk, wiceprzewodnicz¹cy Woje-
wódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Krako-
wie (od 1997). Wyjazdy zagraniczne o charakte-
rze zawodowym: ponad 15 stypendiów nauko-
wych w Czechos³owacji, Niemczech, we Fran-
cji,  W³oszech, na Wêgrzech, w Hiszpanii, An-
glii, Bu³garii oraz Algierii i Mongolii; udzia³
w zjazdach i kongresach miêdzynarodowych.
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: „Stratygrafia i tektonika
miocenu w Zag³êbiu Górno�l¹skim� (doktorat
1961); „Stratygrafia �rodkowej i górnej kredy
w polskiej czê�ci Pieniñskiego Pasa Ska³kowe-
go� (habilitacja 1967); ponad 400 publikacji na-
ukowych, tak¿e popularnonaukowych, wydanych
w Polsce i dziesiêciu innych krajach, w tym mo-
nografie, syntezy, artyku³y naukowe, komunika-
ty naukowe, rozdzia³y w podrêcznikach i skryp-
tach akademickich.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego
(1963-81), cz³onek plenum AGH (1965-71).

Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
brak. Sympatie polityczne: przekonania liberalno-
-prawicowe. Odznaczenia: Krzy¿ Kawalerski Po-
lonia Restituta (1976), Medal Komisji Edukacji
Narodowej (1988), 3 odznaki regionalne – ziemi
krakowskiej (1983), miasta Krakowa (1984), wo-
jewództwa katowickiego (1989).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 75 m kw., kamienica czynszowa,
�ródmie�cie, od 1930. Samochód: ford ka, rok
prod. 1998. Podatek dochodowy: 1997 – II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka. Urlop: turystyka górska (Kar-
paty, Alpy). Ulubione dzie³a: Trylogia H. Sienkie-
wicza, wiersze K. I. Ga³czyñskiego. Maksyma ¿y-
ciowa: optymizm, upodobanie pracy, pe³na har-
monia w ¿yciu osobistym.               aktual.: 18.I.1999

ALTKORN Jerzy Witold
ekonomista, profesor AE
Ur. 24 lutego 1931 we Lwowie; ¿onaty (od 1958);
wykszt. wy¿sze; profesor doktor habilitowany;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Henryk, wykszt.
wy¿sze, urzêdnik. Matka: Helena (z d. Lisicka),
wykszt. wy¿sze muzyczne, pianistka. Rodzeñstwo:
brak. ̄ ona: Emilia Mulowska-Altkorn, wykszt.
wy¿sze, �piewaczka, nauczyciel �piewu. Dzieci:
Beata (ur. 1960), Zbigniew (ur. 1962).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. M. Konopnickiej we Lwo-
wie l IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. H. Sien-
kiewicza w Krakowie (matura 1949) l Wy¿sza
Szko³a Ekonomiczna w Krakowie, ekonomika
handlu (dyplom 1954) l studia doktoranckie: WSE
w Krakowie (dyplom 1957).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna w Krakowie � obec-
nie Akademia Ekonomiczna (od 1957), starszy
asystent (1957-60), adiunkt (1960-67), docent
(1974), profesor nadzwyczajny (1974), profesor
zwyczajny (1981), kierownik Zak³adu Ekonomi-
ki i Organizacji Przedsiêbiorstw Handlowych
(1967--91), kierownik Miêdzywydzia³owego Stu-
dium Doktoranckiego (1971-72), prorektor ds. na-
uczania (1972-75), dyrektor Instytutu Ekonomiki
Obrotu Towarowego (1984-85), rektor (1985-90),
kierownik Katedry Marketingu (od 1992). Ponad-
to: cz³onek Komitetu Nauk Ekonomicznych Pol-
skiej Akademii Nauk (od 1993), cz³onek Komite-
tu Nauk Organizacji i Zarz¹dzania PAN (od 1996),
przewodnicz¹cy Rady Naukowej Instytutu Rynku
Wewnêtrznego i Konsumpcji;  doktorat honoro-
wy Grand Valley State University. Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: wyjazdy stu-
dialne, udzia³ w konferencjach, wyk³ady
� w Brunszwiku, Lipsku, Erfurcie, Münster, Mo-
skwie, Petersburgu, Waszyngtonie, Chicago, Los
Angeles, Grand Valley, Pittsburghu, Portland, Ry-
dze, Wilnie, Kijowie, Tilburgu, Sztokholmie, Oslo,
Bergen, Bagdadzie, Tancie, Warnie, Sofii, Saraje-
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wie i Kargujevaæ. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Za³o-
¿enia systemów p³ac w handlu detalicznym� (dok-
torat 1960); �Kryteria i metody taryfikacji pracy
pracowników handlu� (habilitacja 1966); oko³o
200 artyku³ów, rozpraw i innych publikacji z za-
kresu ekonomiki handlu i marketingu, m.in. po-
zycje zwarte �Kryteria i metody taryfikacji pracy
pracowników handlu” (1965), „Taryfikacja pracy
w handlu” (1967), „Organizacja wewnêtrzna
przedsiêbiorstw handlowych� (1972), �Za³o¿enia
systemu stymuluj¹cego pracê kierowników przed-
siêbiorstw handlowych� (1977), �Ekonomika i or-
ganizacja przedsiêbiorstw handlowych (wspó³au-
tor M. Stru¿ycki, 1978, 1984), �Samorz¹d pracow-
niczy w handlu wewnêtrznym (wspó³autor A. Czu-
ba³a, 1986), wspó³autor i redaktor naukowy �Pod-
staw marketingu” (1992, 1994, 1996), „Marketing
w turystyce” (1994, 1995, 1996, 1998), „Strategia
marki” (1998).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Sympatie polityczne: libe-
ralne. Odznaczenia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1974),
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
(1977), Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1985), Zas³u¿ony Nauczyciel PRL (1982),
Medal Komisji Edukacji Narodowej (1980) i inne.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 108 m kw., wolny najem, �ródmie-
�cie, od 1958. Samochód: citroën saxo, rok prod.
1997. Podatek dochodowy: 1997 – III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: narciarstwo, kajakarstwo, czytanie ksi¹-
¿ek historycznych, praca na dzia³ce. Urlop: spê-
dzany w przyczepie kempingowej. Ulubione dzie-
³a: „Colas Breugnon” R. Rollanda, „Piotr Pierw-
szy� A. To³stoja; Wenus z Milo. Maksyma ¿ycio-
wa: Nec temere, nec timide.             aktual.: 8.IX.1998

APOSTO£ Marian
historyk, radny miejski
Ur. 28 wrze�nia 1952 w Krakowie; ¿onaty po raz
drugi (od 1991 � pierwszy �lub ko�cielny); wy-
kszt. wy¿sze; doktor nauk humanistycznych; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Jan, wykszt. zawodo-
we, stra¿ak zawodowy, rze�nik. Matka: Kazimie-
ra (z d. Florczyk), wykszt. podstawowe, przy mê¿u.
Rodzeñstwo: Krystyna (ur. 1954), W³adys³aw (ur.
1957), Janina (ur. 1964). ¯ona: Dorota (z d. Sta-
nicka), wykszt. wy¿sze, t³umacz przysiêg³y jêzy-
ka francuskiego i w³oskiego. Dzieci: Piotr (ur.
1992), Aleksandra (ur. 1995), Maciej (ur. 1998).
Tradycje rodzinne: dziadek Karol Aposto³ by³ mi-
strzem rze�nictwa w Tyñcu i Skawinie, od 1930
roku mia³ swój warsztat i sklep, który zosta³ zli-
kwidowany przez w³adze PRL w 1949 roku, nale-
¿a³ do Armii Krajowej; brat babki Micha³ G¹sio-
rek by³ sekretarzem w kurii krakowskiej u ks.
Karola Puzyny, radiotelegrafist¹ w czasie wojny

polsko-bolszewickiej w 1920 roku, zgin¹³ w Nie-
mnie; w rodzinie równie¿ tradycje katolickie i pa-
triotyczne, pradziadek Maciej Buliñski i dziadek
Wawrzyniec Florczyk ze strony matki posiadali
fabrykê gipsu i garbarniê w Skotnikach, pradzia-
dek nale¿a³ do Cechu Garbarzy, blisko zwi¹zany
z Ko�cio³em, fundator organów i dzwonów dla
ko�cio³a w Skotnikach; dziadek ze strony ¿ony by³
mechanikiem samolotów wojskowych w Anglii
(Dywizjon 302).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Tyñcu l Technikum Odzie-
¿owe w Krakowie (matura 1971) l Uniwersytet
Jagielloñski, historia (dyplom 1977) l Towarzystwo
Krzewienia Kultury Fizycznej wspólnie
z Akademi¹ Wychowania Fizycznego (dyplom
1976), instruktor wychowania fizycznego – karate
l studia podypl.: Uniwersytet Jagielloñski, religio-
znawstwo, filozofia Dalekiego Wschodu (dyplom
1980) l Instytut Wy¿szych Studiów Europejskich
w Strasburgu, instytucje europejskie, prawo i eko-
nomia EWG (certyfikat 1981) l studia doktoranc-
kie: Uniwersytet Nauk Humanistycznych w Stras-
burgu, historia i slawistyka (dyplom 1986).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Krakowska Odzie¿owa Spó³dzielnia Pracy w Kra-
kowie (1971-72), technik odzie¿owy l S³u¿ba
wojskowa (1972-73), kapral l Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w Miko³owie (1977-78), nauczyciel
historii l Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Skawinie
(1978-79), nauczyciel historii l XVII Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Krakowie (1979-80), nauczy-
ciel historii l Muzeum Archeologiczne w Stras-
burgu (1982-83), asystent naukowy l Grupa Amici
Poloniae w Parlamencie Europejskim w Strasbur-
gu (1985-92), asystent (1985-89), zastêpca sekre-
tarza generalnego (1989-92) l Przedstawicielstwo
RP przy Unii Europejskiej w Brukseli (1992-96),
I sekretarz l Ma³opolski Instytut Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji w Krakowie, Wydzia³
Doskonalenia Administracji Publicznej (1997-98),
dyrektor programowy l Uniwersytet Jagielloñski,
Wydzia³ Socjologii (1997-98), wyk³adowca l
Urz¹d Wojewódzki w Krakowie (od 1998), dorad-
ca wojewody krakowskiego, sekretarz wojewódz-
kiego zespo³u integracji europejskiej. Wyjazdy za-
graniczne o charakterze zawodowym: sta¿ w Ko-
misji Europejskiej w Brukseli (Dyrekcja General-
na I, Phare, 1991), sta¿ dyplomatyczny w Mini-
sterstwie Spraw Zagranicznych (1992), sta¿
w Bundestagu w Bonn (1995). Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: „Mesjanizm Polski w wyk³adach Adama
Mickiewicza w College de France� (doktorat
1986); habilitacja w przygotowaniu w Instytucie
Europejskim; artyku³y w wielu czasopismach pol-
skich i zagranicznych z zakresu wiedzy o Unii Eu-
ropejskiej; projekty wielu rezolucji w Parlamen-
cie Europejskim o charakterze politycznym, spo-
³ecznym i gospodarczym; opracowania i wnioski
bud¿etowe dla Polski w Parlamencie Europejskim;
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projekty realizowane wraz z Grup¹ Amici Polo-
niae; rozbudowa warsztatów szkolnych dla Tech-
nikum Mechaniki Rolnictwa w O�wiêcimiu, bu-
dowa od podstaw Liceum Gospodarstwa Wiejskie-
go dla dziewcz¹t w Mariówce w województwie
radomskim (oddane w 1991 roku); w dyplomacji
polskiej wspó³autor kilku projektów spo³eczno-po-
litycznych o charakterze miêdzynarodowym.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Zjednoczenie Polski
„Ojczyzna� (1997-98), wiceprzewodnicz¹cy l
Ruch Spo³eczny AWS (od 1998), przewodnicz¹-
cy Ko³a nr 21 w Krakowie, cz³onek Zarz¹du Re-
gionalnego w Krakowie. Inne organizacje spo-
³eczne: Zwi¹zek Polaków w Alzacji (1982-89),
wiceprzewodnicz¹cy l Stowarzyszenie Obrony
Wiary, Narodu i Tradycji (od 1997), cz³onek l
Stowarzyszenie Chrze�cijañskich Przedsiêbior-
ców (od 1997), cz³onek. Udzia³ w przedstawiciel-
skich organach w³adzy: radny Rady Miasta Kra-
kowa, kaden. 1998--2002, lista wyborcza Akcji
Wyborczej „Solidarno�æ�, klub radnych AWS,
przewodnicz¹cy Komisji Promocji, Informacji
i Wspó³pracy. Osi¹gniêcia w dzia³alno�ci publicz-
nej: wspó³autor kilku projektów dla Polski w ra-
mach Grupy Amici Poloniae w Parlamencie Eu-
ropejskim; autor ksi¹¿ki „Parlament Europejski
1994-98” wydanej w wydawnictwie „Wokó³ nas�
w Gliwicach (1995); wspó³organizacja pomocy
humanitarnej w latach 1982-89 dla polskich szpi-
tali i osób prywatnych poprzez Episkopat Polski.
Inne fakty z ¿yciorysu polit.: dzia³alno�æ konspi-
racyjna przed stanem wojennym w latach 1976-
-80, cz³onek Akcji na rzecz Niepodleg³o�ci,
wspó³pracuj¹cej z Konfederacj¹ Polski Niepod-
leg³ej, wspó³twórca niepodleg³o�ciowych orga-
nizacji konspiracyjnych, wykonuj¹cych ró¿ne
akcje centroprawicy krakowskiej, u�wiadamiaj¹-
ce spo³eczeñstwo, np. druk broszurek o Katyniu,
przypominanie rocznic niepodleg³o�ciowych po-
przez napisy na murach, organizowanie pocho-
dów i obchodów rocznic niepodleg³o�ciowych
11 Listopada, 3 Maja, legionowych i powstañ-
czych, akcja „Balon� � wypuszczenie balonów
z flag¹ i or³em w koronie podczas wizyty Jana
Paw³a II na B³oniach w 1979 roku; kandydat na
prezydenta Krakowa (1992), w 1997 roku kan-
dydat na pos³a RP z listy AWS oraz na wojewo-
dê krakowskiego. Sympatie polityczne: „Solidar-
no�æ�, partie chrze�cijañskie; antypatia do czy-
nów i ideologii totalitarnych i wrogich cz³owie-
kowi, ale nie do ludzi. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 200 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Podgórze Tyniec, od 1952. Samochód: mazda
mpv, rok prod. 1996. Podatek dochodowy: 1997
– I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: sport, naprawa zegarów, pi³ka no¿na, ka-
rate, malarstwo. Urlop: na budowie, w górach,

z rodzin¹. Ulubione dzie³a: „Przygody dobrego
wojaka Szwejka” J. Haszka; filmy przygodowe;
malarstwo Matejki, Delacroix, malarstwo abstrak-
cyjne (kolor). Maksyma ¿yciowa: Ucz siê, s³uchaj,
pracuj. B¹d� wierny. S³u¿ Bogu i ludziom uczci-
wie.                                                           aktual.: 27.I.1999

ARMATA Jerzy Józef
lekarz pediatra, profesor UJ
Ur. 20 grudnia 1928 w Ja�le, woj. kro�nieñskie;
¿onaty (od 1954); wykszt. wy¿sze; profesor zwy-
czajny medycyny doktor habilitowany; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: Jakub, wykszt. wy¿sze, sê-
dzia. Matka: Anna (z d. Wiejowska), wykszt. pod-
stawowe, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Wies³awa (ur.
1926), Barbara (ur. 1931). ¯ona: Teresa (z d.
Szwed), wykszt. wy¿sze, przy mê¿u. Dzieci: Mag-
dalena (ur. 1960). Tradycje rodzinne: podczas
II wojny �wiatowej brat ojca W³adys³aw, sêdzia,
zgin¹³ w Katyniu, jego ¿ona Cecylia w O�wiêci-
miu; brat matki Roman Wiejowski by³ ¿o³nierzem
Armii Krajowej, pomaga³ ¯ydom, zgin¹³ w Ora-
nienburgu; brat ¿ony Tadeusz Szwed w O�wiêci-
miu; dziadek Stanis³aw Wiejowski, burmistrz, za-
³o¿y³ na pocz¹tku wieku w Ko³aczycach (woj. kro-
�nieñskie) wodoci¹gi, ojciec ochotnik w wojnie
z bolszewikami w 1920 roku bra³ udzia³ w ofen-
sywie na Kijów, w odwrocie pod Warszawê
i w ofensywie a¿ pod Lidê, nie odpowiada praw-
dzie, ¿e nale¿a³ do legionów, jak podaje A. Stañ-
ko w �Karpackiej Brygadzie Legionów� (str. 116),
zawsze s³u¿y³ natomiast ludziom dobr¹ rad¹,
a krewnym pomoc¹, zw³aszcza podczas II wojny
�wiatowej, prowadzi³ tajne nauczanie, zorganizo-
wa³ szko³ê muzyczn¹ w Przeworsku, gdzie odby-
wa³y siê podziemne koncerty; charakter odziedzi-
czy³a po dziadku jedyna wnuczka Magdalena, któ-
ra oprócz trójki w³asnych dzieci ma dwoje z domu
dziecka. ¯yciowe autorytety: rodzice, piastunka
Magda, ks. J. Stefañski, prof. W. Miku³owski, ko-
le¿anki i koledzy z kliniki i grupy bia³aczkowej,
rodzice pacjentów, ks. L. Szczepaniak.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Przeworsku l Gimnazjum
i Liceum im. Króla W³adys³awa Jagie³³y w Prze-
worsku (matura 1946) l Akademia Medyczna
w Krakowie (dyplom 1952): nauczyciele pedia-
trii, profesorowie W. Bujak, T. Giza, B. Halikow-
ski, W. Miku³owski, a w onkohematologii profe-
sor J. Bernard (Francja).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Pogotowie Ratunkowe w Dêbicy (1950) l Aka-
demia Medyczna � obecnie Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagielloñskiego (od 1952), m³odszy
asystent, asystent, adiunkt, docent w I i II Klinice
Pediatrycznej (1952-75), kierownik Kliniki Hema-
tologii Dzieciêcej (od 1976) l Poradnie dzieciê-
ce: Nowa Huta (1952-59), Szpital Wojskowy
w Krakowie (1959-61), w Jab³once na Orawie. Po-
nadto: cz³onek The American Society of Pedia-
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tric Hematology / Oncology (1983). Wyjazdy za-
graniczne o charakterze zawodowym: paromie-
siêczne szkolenie w onkohematologii we Francji
(1969, 1970, 1975, 1980), szkolenia w Szwajca-
rii, USA (1982) i Holandii (1985). Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: „Maciej Leon Jakubowski � twórca pol-
skiej szko³y pediatrycznej� (doktorat 1963);
�Czynniki wp³ywaj¹ce na czas prze¿ycia w ostrej
bia³aczce u dzieci� (habilitacja 1968); autor 500
prac (czê�æ w czasopismach zagranicznych),
zw³aszcza na temat leczenia nowotworów u dzie-
ci, wspólnie z S. Zdebsk¹ publikacje o problemach
psychicznych (Pediatria Polska 1978-91), zajmo-
wa³ siê tak¿e histori¹ pediatrii, autor rozdzia³ów
w podrêcznikach onkohematologii; inicjator i prze-
wodnicz¹cy Polskiej Grupy Pediatrycznej ds. Le-
czenia Bia³aczki i Ch³oniaków (od 1974), jedno-
cz¹cej 9 o�rodków uniwersyteckich, osi¹gniêcie
w Polsce wraz ze wspó³za³o¿ycielami tej grupy
i ich ofiarnymi wspó³pracownikami wyników po-
równywalnych z uzyskiwanymi w krajach wyso-
ko rozwiniêtych (70 proc. wyleczeñ, patrz Pedia-
tria Polska 1995, supl. 9, 31); wprowadzenie
w 1969 roku w klinice w Krakowie (pierwszego
lub jednego z pierwszych na �wiecie) skojarzone-
go leczenia chemio- i radioterapii we wszystkich
stopniach zaawansowania choroby Hodgkina
(patrz Acta Paediatr. Scand., 1978, 67, 269); za-
stosowanie w leczeniu nowych cytostatyków;
przedstawienie pierwszych w kraju dzieci wyle-
czonych z bia³aczki (patrz Acta Paediatr. Scand.,
1974, 63, 369); upowszechnienie metody alterna-
tywnego skryningu (Pediatria Polska 1993, 68, 55
i Lancet 1998, 352, 682) mo¿liwego do przepro-
wadzenia równie¿ w krajach niezamo¿nych (wy-
krywanie niezaawansowanego nowotworu); jeden
z inicjatorów radykalnych operacji wykorzystywa-
nych w zaawansowanych neuroblastomach, wy-
konywanych wy³¹cznie w Klinice Chirurgii Dzie-
ciêcej Szpitala Klinicznego Collegium Medicum
UJ; wspó³za³o¿yciel Fundacji Przyjació³ Dzieci
z Chorob¹ Nowotworow¹ �Wyspy Szczê�liwe�
(1986), która zakupuje leki ratuj¹ce ¿ycie (dobro-
czyñcom stara siê okazaæ wdziêczno�æ); wspó³za-
³o¿yciel �Solidarno�ci”  (1980) i Akcji Katolickiej
(1998) w Instytucie Pediatrii; przez 6 miesiêcy
pe³ni¹cy obowi¹zki konsultanta krajowego w dzie-
dzinie onkologii dzieciêcej  („Gazeta Wyborcza”
„Czarne flagi” z 15 stycznia 1999); autor tomi-
ków �I otrze Bóg wszelk¹ ³zê...� (1997), �O dzie-
ciach, profesorach i inne historyjki i anegdoty�
(1998). Nagrody i wyró¿nienia: Nagroda Funda-
cji Polcul (1992), Nagroda Fundacji Jurzykowskie-
go (1997), Krakowianin Roku 1999.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Fundacja Przyjació³ Dzieci z Chorob¹
Nowotworow¹ �Wyspy Szczê�liwe� (od 1986),
inicjator i wspó³za³o¿yciel. Udzia³ w przedstawi-
cielskich organach w³adzy: brak. Sympatie poli-

tyczne: ulubieni politycy to Jan Nowak-Jeziorañ-
ski i Leszek Balcerowicz, ulubione gazety �Tygo-
dnik Powszechny�, �Dziennik Polski” i „Gazeta
Wyborcza”. Odznaczenia: do�æ liczne, w tym  Z³o-
ta Odznaka �Za Zas³ugi dla Ziemi Krakowskiej�
(1988).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 56 m kw., kwaterunkowe, Nowa Huta,
od 1954. Samochód: fiat 126p, rok prod. 1994.
Podatek dochodowy: 1997 – II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: wcze�niej narciarstwo, ³y¿wiarstwo, p³y-
wanie, obecnie czytanie ksi¹¿ek, pisanie rad dla
matek (dr Stanis³aw � �Go�æ Niedzielny�), twór-
czo�æ przez ma³e �t�. Urlop: pisanie nadal �po-
czciwych� opowiadañ. Ulubione dzie³a: twór-
czo�æ Boya, Czechowa, Kêpiñskiego, Kisielew-
skiego, Knabita, Nowaka-Jeziorañskiego, Paran-
dowskiego, S³onimskiego, Szczepañskiego, Ta-
tarkiewicza, Turowicza, Twardowskiego i Wie-
rzyñskiego. Maksyma ¿yciowa: Nie porzucaj na-
dzieje / Jakoæ siê kolwiek dzieje (Kochanowski).

aktual.: II.1999

AUGUSTYÑSKI Andrzej Stanis³aw
duchowny rzymskokat., wychowawca
Ur. 4 maja 1963 w Tarnowie; wykszt. wy¿sze,
magister teologii. Ojciec: Kazimierz, wykszt.
�rednie, mechanik, specjalista obróbki skrawa-
niem. Matka: Stanis³awa (z d. Przybycieñ), wy-
kszt. niepe³ne wy¿sze, matematyk. Rodzeñstwo:
brak. Tradycje rodzinne: pradziadek Wojciech
Augustyñski (1842-1899) � wieloletni wójt Od-
poryszowa k. Tarnowa, dziadek Marcin Augu-
styñski (1882-1965) � uczestnik I wojny �wiato-
wej, dzia³a³ w Kasie Stefczyka i Radzie Parafial-
nej w Odporyszowie, zaanga¿owany w dzia³al-
no�æ ruchu ludowego Wincentego Witosa, aresz-
towany przez gestapo po akcji Armii Krajowej
w rodzinnym Odporyszowie (VIII.1944), zwol-
niony wraz z innymi aresztowanymi na skutek
interwencji rodziny, wróg komunizmu; jego bra-
cia to Stanis³aw Augustyñski (1869-1949), praw-
nik, dwukrotnie pose³ na Sejm II Rzeczpospoli-
tej, cz³onek Rady Miejskiej Sanoka, prezes Za-
rz¹du G³ównego Zwi¹zku M³odzie¿y Kresowej,
przewodnicz¹cy Towarzystwa Popierania Szkó³
Powszechnych i Towarzystwa O�wiaty Zawodo-
wej, odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Polonia
Restituta; Jan Augustyñski (1878-1969), filolog
i pedagog, twórca polskiego szkolnictwa na zie-
mi gdañskiej, w latach 1925-39 dyrektor polskie-
go gimnazjum Macierzy Szkolnej w Gdañsku;
W³adys³aw Augustyñski (1880-1939), prawnik,
pracowa³ jako sêdzia, a nastêpnie jako adwokat
w Katowicach; Józef Augustyñski (1890-1959),
prawnik, walczy³ w legionach Pi³sudskiego, je-
den z za³o¿ycieli Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich i Klubu Sprawozdawców Sejmowych,
pracowa³ w delegaturze rz¹du i Radzie G³ównej
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Opiekuñczej, redaktor naczelny �Gazety Ludo-
wej� (1945-46), skazany w 1947 roku w pokazo-
wym procesie na 15 lat wiêzienia, karê odbywa³
w ciê¿kim wiêzieniu we Wronkach, po�miertnie
zrehabilitowany wyrokiem Najwy¿szego S¹du
Wojskowego (1991). Miejsca zamieszkiwania: w
Tarnowie (1963-82),  Trzcielu (1988-90), Byd-
goszczy (1990-92), od 1992 roku w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 10 im. Romana �Sybira-
ka� Sanguszki w Tarnowie l I Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce im. K. Brodziñskiego w Tarnowie (ma-
tura 1982) l Instytut Teologiczny Ksiê¿y Misjo-
narzy w Krakowie, teologia (dyplom 1988) l stu-
dia podypl.: Uniwersytet Jagielloñski, zarz¹dza-
nie zasobami ludzkimi (dyplom 1997); Magister
Academy, szko³a jêzyka angielskiego i komuni-
kacji spo³ecznej na Malcie (dyplom 1997).

  �WIÊCENIA  I  GODNO�CI KO�CIELNE
Diakonat (ko�ció³ ksiê¿y Misjonarzy w Krakowie,
1987) l prezbiterat (ko�ció³ ksiê¿y Misjonarzy
w Krakowie, 1988).

  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Parafia pod wezwaniem �w. Wojciecha w Trzcie-
lu, woj. gorzowskie (1988-90), katecheta l Para-
fia pod wezwaniem Zmartwychwstania Pañskie-
go w Bydgoszczy (1990-92), katecheta l Centrum
M³odzie¿y �U Siemachy� (od 1993), dyrektor ge-
neralny (od 1997). Wyjazdy zagraniczne
o charakterze duszpasterskim: do Nowego Jorku
w celu nawi¹zania kontaktu z organizacjami wy-
chowawczymi (1998, 1999); do Valletty na Mal-
cie w celu nawi¹zania kontaktu z o�rodkami dla
osób uzale¿nionych (1998). Wa¿niejsze dzie³a:
udzia³ w tworzeniu Miejskiego Programu Przeciw-
dzia³ania Przestêpczo�ci M³odzie¿y w Krakowie
jako cz³onek zespo³u powo³anego przez prezydenta
Krakowa (1997-99). Nagrody i wyró¿nienia: na-
groda australijskiej Fundacji �Polcul� za pracê
z m³odzie¿¹ w Krakowie (1997), I nagroda w ple-
biscycie ��ladem Cz³owieka� zorganizowanym
przez krakowsk¹ �Gazetê Wyborcz¹�  (1999).

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ do organizacji spo³ecznych: brak.
Sympatie polityczne: antykomunista, sympatyk
Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Odzna-
czenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 30 m kw., budynek ko�cielny, �ród-
mie�cie, od 1992. Samochód: renault mégane, rok
prod. 1999. Podatek dochodowy: 1997 – I próg,
1998 – I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: muzyka, sport (narciarstwo), turystyka.
Urlop: krótkie, ale dalekie podró¿e zagraniczne.
Ulubione dzie³a: „Twierdza” A. de Saint Exupe-
ry; „Skrzypek na dachu”; „Maria z dwoma �wie-
cami� De La Tour. Maksyma ¿yciowa: ¯ycie jest
jak melodia, a wiêc nie fa³szuj (za Martinem Hei-
deggerem).                                             aktual.: 26.I.2000

AWDIEJEW Aleksy
polonista, muzyk, aktor, pie�niarz, pisarz
Ur. 18 lipca 1940 w Stawropolu (ZSRR, pó³nocny
Kaukaz); ¿onaty po raz trzeci (od 1987); wykszt.
wy¿sze; doktor habilitowany lingwistyki ogólnej;
wyznanie prawos³awne. Ojciec: Aleksy, wykszt.
wy¿sze, pu³kownik Armii Radzieckiej. Matka:
Zinaida (z d. Minienko), wykszt. wy¿sze, nauczy-
cielka. Rodzeñstwo: brak. ̄ ona: Katarzyna �lê-
czek, wykszt. wy¿sze, psycholog. Dzieci: Igor (ur.
1989), Pawe³ (ur. 1991). Miejsca zamieszkiwania:
w Moskwie (do 1967 i 1973-74), Irlandii (1980-
-81).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Moskwie l �rednia Szko-
³a Muzyczna w Moskwie (matura � dyplom chór-
mistrza 1958) l Liceum Muzyczne w Moskwie l
Uniwersytet w Moskwie, anglistyka (1966-67, bez
dyplomu) l Uniwersytet Jagielloñski, polonisty-
ka (dyplom z wyró¿nieniem 1972).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Amatorskie chóry i orkiestry w Moskwie, kierow-
nik (1964-65) l  Radio Moskiewskie (1972-
-74), t³umacz na jêzyk polski l Uniwersytet Ja-
gielloñski (od 1974), Instytut Filologii Rosyjskiej,
asystent (1974-78), adiunkt (1978-87), docent
(1987-97), adiunkt habilitowany (od 1997); Insty-
tut Filologii Wschodnios³owiañskiej (od 1992),
kierownik Zak³adu Jêzyka Rosyjskiego (od 1995).
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
stypendium Radia Moskiewskiego w 1967 roku
na rozpoczêcie studiów w Polsce; od 1976 roku
liczne wyjazdy na wystêpy zagraniczne z �Piwni-
c¹ pod Baranami�; stypendium naukowe w Trini-
ty College w Dublinie w Irlandii (1980-81). Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: �Interferencja foniczna w mo-
wie rosyjskiej Polaków� (doktorat 1978); �Prag-
matyczne podstawy interpretacji wypowiedzeñ�
(habilitacja 1987); oko³o 30 publikacji w pismach
fachowych z dziedziny fonetyki, metodyki naucza-
nia jêzyków obcych, pragmatyki i semiotyki jêzy-
ka, m.in. �Klasyfikacja funkcji pragmatycznych�
(1985); ksi¹¿ka satyryczna �Szkice z filozofii po-
tocznej� (1999); wystêpy w krakowskiej �Piwni-
cy pod Baranami� jako piosenkarz i satyryk; p³y-
ty i kasety � �Najpiêkniejsze piosenki rosyjskie�,
�Piosenki i romanse rosyjskie�, �S³owiañska du-
sza�, �Ch³opcy �li. Piosenki z Odessy i nie tylko�
(1999), kasety � �Alosza Awdiejew w Piwnicy pod
Baranami�, �Koncert w Teatrze STU�; od 1976
roku liczne indywidualne koncerty w kraju
i za granic¹; role w serialach TVP i filmach, m.in.
Zajcew w serialu �Ekstradycja� w re¿. W. Wójci-
ka (1994-95) oraz Dunin w serialu �Z³otopolscy�
(od 1999), epizody w filmach A. Holland �Go-
r¹czka� i �Europa, Europa�, a tak¿e K. Kutza �Pu³-
kownik Kwiatkowski�; pianista krakowskich ze-
spo³ów jazzowych �Beale Street Band” (1976-78)
i „Playing family” (1978-84).
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  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego
(1974-81), cz³onek l Polskie Towarzystwo Jêzy-
koznawcze (od 1979), cz³onek l  NSZZ �Solidar-
no�æ� (od 1981), cz³onek. Udzia³ w przedstawi-
cielskich organach w³adzy: brak. Sympatie poli-
tyczne: Unia Wolno�ci. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 180 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Bolechowice pod Krakowem, od 1998. Samo-

chód: renault laguna, rok prod. 1999. Podatek do-
chodowy: 1998 – II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: tenis, dawniej treningi karate. Urlop:
narty, pla¿a. Ulubione dzie³a: wszystkie dobre;
pisarze Gogol, Czechow, Witkacy, Mro¿ek; ma-
larze Rembrandt, Witkacy, van Gogh; re¿yse-
rzy Tarkowski, Wajda, Coppola, Fellini. Mak-
syma ¿yciowa: Nie umieraæ dobrowolnie i bez
oporu.

aktual.: 4.I.2000



13KTO jest KIM w Krakowie 1999

BACZKOWSKI Krzysztof Jan
historyk, profesor UJ
Ur. 9 marca 1938 w Wilnie; ¿onaty (od 1969); wy-
kszt. wy¿sze; profesor doktor habilitowany histo-
rii; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Mieczys³aw,
wykszt. �rednie, oficer Wojska Polskiego, podpu³-
kownik. Matka: Krystyna (z d. Malewska), wy-
kszt. �rednie, przy mê¿u. Rodzeñstwo: brak. ¯ona:
Wanda (z d. Safarewicz), wykszt. wy¿sze, histo-
ryk archiwista. Dzieci: Micha³ (ur. 1969). Trady-
cje rodzinne: ojciec by³ legionist¹, oficerem Woj-
ska Polskiego (1918-46), uczestnikiem bitwy
o Monte Cassino; przodkowie ojca nale¿eli do
drobnej inteligencji galicyjskiej, a przodkowie
matki do �redniej inteligencji z Kongresówki, po-
siadali rodowód ziemiañski i tradycje powstañcze;
rodzice ¿ony � Jan i Halina byli profesorami Uni-
wersytetu Jagielloñskiego i Uniwersytetu Stefana
Batorego w Wilnie, rodzina o rodowodzie ziemiañ-
skim, wywodz¹ca siê z litewskich Tatarów.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Staszowie, woj. tarnobrze-
skie l Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Staszowie (ma-
tura 1955) l Uniwersytet Jagielloñski, historia (dy-
plom 1960).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
(1960-63), instruktor l Uniwersytet Jagielloñski (od
1963), asystent, starszy asystent (1963-72), adiunkt
(1972-82), docent, profesor (1983), wicedyrektor
Instytutu Historii (1984-88), kierownik Zak³adu
Historii Powszechnej �redniowiecznej w Instytu-
cie Historii (od 1994). Ponadto: redaktor Zeszytów
Naukowych UJ z serii �Prace historyczne� (od
1988), cz³onek korespondent Polskiej Akademii
Umiejêtno�ci (od 1998), wiceprzewodnicz¹cy Ko-
misji Historycznej Krakowskiego Oddzia³u Polskiej
Akademii Nauk. Wyjazdy zagraniczne o charakte-
rze zawodowym: w latach 1969-96 stypendia i kon-
ferencje w Austrii, RFN, we W³oszech, w Czecho-
s³owacji, na Wêgrzech; grant na Wêgrzech i S³o-
wacji (1993); w latach 1988-98 opiekun wyjazdów
naukowych do RFN, W³och i Czech. Wa¿niejsze
osi¹gniêcia: �Geneza zjazdu wiedeñskiego 1515
roku� (doktorat 1970); �Walka Jagiellonów z Ma-
ciejem Korwinem o Czechy 1471-1479� (habilita-
cja 1981); ponad 100 publikacji naukowych po�wiê-
conych historii powszechnej i historii Polski pó�-

nego �redniowiecza, w tym ksi¹¿ki �Zjazd wiedeñ-
ski 1515 roku�, �Walka o Czechy w latach 1471-
-1479�, �Rady Kallimacha�, �Walka o Wêgry 1490-
-1492�, redakcja monografii Sêdziszowa Ma³opol-
skiego i Le¿ajska, wspó³udzia³ w redakcji �Anna-
les J. D³ugosza�, kilkadziesi¹t rozpraw i artyku³ów,
w tym 25 w jêzykach kongresowych.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Unia Demokratyczna
(1990-93), cz³onek. Inne organizacje spo³eczne:
NSZZ �Solidarno�æ� (1980-92), cz³onek komisji
wydzia³owej (1980-81). Udzia³ w przedstawiciel-
skich organach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciory-
su polit.: w latach 1981-84 udostêpnienie miesz-
kania na spotkania konspiracyjne dzia³aczy �Soli-
darno�ci�, pomoc w rozprowadzaniu nielegalnych
materia³ów informacyjnych. Sympatie polityczne:
Unia Wolno�ci i jej program; antypatia do postko-
munistów i skrajnej prawicy o zabarwieniu nacjo-
nalistycznym. Odznaczenia: Srebrny Krzy¿ Zas³u-
gi (1975), Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1985).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 55 m kw., dom jednorodzinny, Kro-
wodrza, od 1960. Samochód: fiat 126p, rok prod.
1992. Podatek dochodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: wycieczki górskie i rowerowe, lektura,
transmisje i widowiska sportowe (pi³ka no¿na), s³u-
chanie lekkiej muzyki. Urlop: wyjazdy poza miej-
sce sta³ego zamieszkania, turystyka krajowa i za-
graniczna. Ulubione dzie³a: nie sposób wszystkich
wskazaæ. Maksyma ¿yciowa: Iustitia et clementia.

aktual.: 17.XI.1998

BADOWSKI Bogdan
lekarz chirurg, prezes Izby Lekarskiej
Ur. 5 stycznia 1948 w D³ugopolu, woj. wroc³aw-
skie; ¿onaty (od 1969); wykszt. wy¿sze; lekarz spe-
cjalista chirurg; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Józef, wykszt. wy¿sze, nauczyciel. Matka: Geno-
wefa (z d. Borowska), wykszt. wy¿sze, filolog.
Rodzeñstwo: Winicjusz Andrzej (ur. 1944), Janusz
(ur. 1949). ¯ona: Barbara (z d. Florska), wykszt.
wy¿sze, lekarz pediatra. Dzieci: Pawe³ (ur. 1969).
Tradycje rodzinne: rodzice wywodzili siê z zie-
miañstwa osiad³ego we Lwowie.

B
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  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 4 w Krakowie l V Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Krakowie (matura 1966) l
Akademia Medyczna w Krakowie, Wydzia³ Le-
karski (dyplom 1972).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
ZOZ nr 1 �ródmie�cie w Krakowie (1972-74), asy-
stent l Szpital im. Narutowicza w Krakowie (1974-
-80), starszy asystent l Akademia Medyczna w Kra-
kowie (1981-87), adiunkt l Akademish Medish
Centrum w Amsterdamie (1987), asystent oddzia³u
chirurgicznego l ZOZ nr 1 �ródmie�cie (od 1988),
kierownik o�rodka szybkiej diagnostyki i leczenia
ambulatoryjnego. Ponadto: prezes Okrêgowej Izby
Lekarskiej w Krakowie (od 1997). Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: sta¿ naukowy
w Amsterdamie (1987); szkolenie mened¿erskie
w Amsterdamie (1991). Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
�Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej u cho-
rych po zabiegach na przewodzie pokarmowym�
(doktorat 1981); prezentacje prac naukowych na
kongresie gastroenterologii w Sztokholmie, kongre-
sie chirurgii przewodu pokarmowego w Jerozolimie,
kongresie transplantologicznym w Monachium, kon-
gresie chirurgów przewodu pokarmowego w Delhi
i kongresie onkologicznym w Rio de Janeiro.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Zjednoczone Stronnictwo
Ludowe (od 1978), przewodnicz¹cy Wojewódz-
kiej Komisji Rewizyjnej (1984-87). Inne organi-
zacje spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980),
cz³onek l Towarzystwo Chirurgów Plastyków (od
1996), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Sympatie polityczne: Unia
Wolno�ci. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 55 m kw., kamienica czynszowa,
�ródmie�cie, od 1954. Samochód: volvo, rok prod.
1994. Podatek dochodowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: psy rasowe, opera. Urlop: wczasy po³¹-
czone ze zwiedzaniem krajów basenu Morza �ród-
ziemnego. Ulubione dzie³a: �Akty wiary� E. Se-
gala; film �Stowarzyszenie umar³ych poetów�;
ikony Chrystusa Pantokratora. Maksyma ¿yciowa:
Sukces jest sztuk¹ negocjacji.         aktual.: 23.XI.1998

BALBUS Stanis³aw Kazimierz
polonista, profesor UJ
Ur. 8 maja 1942 w Sieradzu; rozwiedziony; wy-
kszt. wy¿sze; profesor zwyczajny doktor habilito-
wany; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Ludwik,
wykszt. �rednie zawodowe, piekarz. Matka: An-
tonina Maria (z d. Malinowska), wykszt. podsta-
wowe. Rodzeñstwo: Bo¿ena  (ur. 1944), Maria (ur.
1947), Gra¿yna (ur. 1950). Dzieci: brak. Tradycje
rodzinne: katolicko-konserwatywne.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Sieradzu l XVII Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Kazimierza Jagielloñczyka

w Sieradzu (matura 1960) l Uniwersytet Jagiel-
loñski, filologia polska (dyplom 1966).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski, Instytut Filologii Polskiej,
Katedra Teorii Literatury (od 1970), profesor nad-
zwyczajny (1992), kierownik katedry. Ponadto:
cz³onek Komisji Historycznoliterackiej Polskiej
Akademii Nauk (od 1989), cz³onek Miêdzynaro-
dowego Komitetu Slawistów (od 1992). Wyjazdy
zagraniczne o charakterze zawodowym: wyk³ady
go�cinne na Uniwersytecie w Göteborgu w Szwe-
cji (1988). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Struktura aku-
styczna tekstu literackiego� (doktorat 1975); �In-
tertekstualno�æ a proces historycznoliteracki� (ha-
bilitacja 1989); oko³o 180 publikacji z teorii litera-
tury, krytyki i eseistyki literackiej, 6 ksi¹¿ek, m.in.
�Miêdzy stylami� (1993), �Poezja w czasie mar-
nym� (1992), ��wiat ze wszystkich stron �wiata.
O Wis³awie Szymborskiej� (1996); publikacje
w �Pamiêtniku Literackim�, �Ruchu Literackim�,
�Tekstach�, �¯yciu Literackim�, �Nowych Ksi¹¿-
kach�, �Miesiêczniku Literackim�, �Twórczo�ci�,
�Poezji�, �Pi�mie�, �Arce�, �Brulionie�, �NaG³o-
sie�, �Dekadzie Literackiej�, �Tygodniku Po-
wszechnym�; t³umaczenia prac naukowych z jêzy-
ka rosyjskiego i czeskiego; wspó³organizator i sta-
³y uczestnik �mówionego� pisma literackiego �Na-
G³os� przy Klubie Inteligencji Katolickiej w Kra-
kowie (1983-89); najwiêksze osi¹gniêcie to wycho-
wankowie � studenci, magistrowie i doktorzy. Na-
grody i wyró¿nienia: Nagroda Ministra Szkolnic-
twa Wy¿szego (1981), Nagroda im. Kazimierza
Wyki (1993), Nagroda I Wydzia³u Polskiej Akade-
mii Nauk im. Aleksandra Brücknera (1996), kilka
nagród rektora UJ.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1963-80), cz³onek l nieoficjalne
�frakcje rewizjonistyczne� (od 1998). Inne orga-
nizacje spo³eczne: Zwi¹zek Literatów Polskich
(1975-83), cz³onek l NSZZ �Solidarno�æ� (1980-
-97), cz³onek l Pen Club (od 1988), cz³onek l
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (od 1988), cz³o-
nekza³o¿yciel, wiceprezes Oddzia³u Krakowskie-
go (1991-94). Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu po-
lit.: dzia³alno�æ prelegencka w nielegalnym To-
warzystwie Kursów Naukowych (1980-86),
wspó³praca z nielegalnymi pismami i wydawnic-
twami (1980-89), sta³y wspó³pracownik podziem-
nego wydawnictwa �Oficyna Literacka� (1983-
-88) � cz³onek Rady Artystycznej, udzia³ w nie-
legalnym ruchu literackim po rozwi¹zaniu ZLP
w 1983 roku. Sympatie polityczne: umiarkowa-
nie Unia Wolno�ci, libera³. Odznaczenia: Z³oty
Krzy¿ Zas³ugi (1996).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 35 m kw., kwaterunkowe, �ródmie-
�cie, od 1983. Samochód: brak. Podatek docho-
dowy: 1997 �  II próg.
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  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: muzyka baroku i klasyczna, wycieczki
piesze, p³ywanie, majsterkowanie. Urlop: w gó-
rach lub nad morzem. Ulubione dzie³a: �Mistrz
i Ma³gorzata� M. Bu³hakowa, �Czarodziejska
góra� T. Manna, �Lalka� B. Prusa; Kunst der Fuge
i kantaty J. S. Bacha, �Don Giovanni� Mozarta.
Maksyma ¿yciowa: Bo¿e, u¿ycz mi pogody ducha,
abym godzi³ siê z tym, czego nie mogê zmieniæ,
odwagi, abym zmienia³ to, co zmieniæ mogê, i m¹-
dro�ci, abym odró¿nia³ jedno od drugiego (Marek
Aureliusz).                                          aktual.: 28.VII.1998

BALUCH Jacek
slawista, polonista, nauczyciel akademicki
Ur. 17 marca 1940 w Krakowie; ¿onaty (od 1964);
wykszt. wy¿sze; docent doktor habilitowany
w zakresie literatur zachodnio-s³owiañskich; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Walenty, nauczyciel.
Matka: Jadwiga (z d. Kluzek), nauczycielka. Ro-
dzeñstwo: Ewa (ur. 1943). ¯ona: Alicja (z d. Szy-
mañska), wykszt. wy¿sze, polonistka, profesor
doktor habilitowany, pracownik naukowy. Dzieci:
Ma³gorzata (ur. 1965), Wojciech (ur. 1969), Bar-
bara (ur. 1983). Tradycje rodzinne: ze strony ojca
tradycje �l¹skiego patriotyzmu; pradziadek ze stro-
ny matki Andrzej Lejczak � sybirak. ¯yciowe au-
torytety: �rodowisko polonistyczne UJ i Instytutu
Badañ Literackich, Jan Muka�ovský i Felix Vo-
dicka z Instytutu Literatury Czeskiej w Pradze.
Miejsca zamieszkiwania: od 1949 roku w Krako-
wie, wcze�niej w Piotrowicach �l¹skich, w latach
1973-74 w Würzburgu, w 1987 i 1988 roku
w Wiedniu, w latach 1990-95 w Pradze.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 7 w Krakowie l V Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. A. Witkowskiego w Krako-
wie (matura 1957) l Uniwersytet Karola w Pra-
dze, filologia s³owiañska (1960-61); Uniwersytet
Jagielloñski, slawistyka (dyplom 1962), filologia
polska (dyplom 1970) l studia podypl.: Uniwer-
sytet Karola w Pradze, filologia s³owiañska (1965-
-66); studia doktoranckie: UJ (dyplom 1968).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski (od 1969), asystent
(1962-63), doktorant (1963-68), starszy asystent
(1968-69), adiunkt (1969-89), docent (1989), urlop
bezp³atny (1990-95) l Ambasada RP w Pradze
(1990-95), ambasador l Uniwersytet Opolski (od
1995), profesor nadzwyczajny. Wyjazdy zagranicz-
ne o charakterze zawodowym: w latach 1965-66
sta¿ naukowy w Instytucie Literatury Czeskiej
i �wiatowej Czechos³owackiej Akademii Nauk
w Pradze; lektor jêzyka polskiego i czeskiego na
uniwersytecie w Würzburgu w RFN (1973-74);
visiting fellow w Institut für die Wissenschaften
vom Menschen w Wiedniu (1987, 1988). Wa¿niej-
sze osi¹gniêcia: �Poetyzm. Propozycja czeskiej
awangardy� (doktorat 1968); �Jêzyk krytyczny
F. X. �alady� (habilitacja 1982); ponad 100 prac

z zakresu literatury czeskiej XX wieku, teorii prze-
k³adu oraz t³umaczenia publicystyki dotycz¹cej
metodologii literaturoznawstwa, g³ównie praskiej
szko³y strukturalnej, m.in. �Poetyzm. Propozycja
czeskiej awangardy lat dwudziestych� (1969),
�Literatura czeska 1918-68. Wyk³ady� (1973), �Jê-
zyk krytyczny F. X. �alady� (1983), �Czescy sym-
boli�ci, dekadenci i anarchi�ci prze³omu XIX i XX
wieku� (1983); t³umaczenia literatury czeskiej
� �Cierpienia ksiêcia Sternenhocha� Ladislava
Klímy (1980), �Drzewo siê li�ciem odziewa. Sta-
roczeska poezja mi³osna� (1981), �Historia partii
Umiarkowanego Postêpu (w Granicach Prawa)�
Jaroslava Haszka (1984); tomik poetycki �Praska
ironia� (1998), kalendarium obozu internowanych
�Za³ê¿e� (anonimowo w �Miesiêczniku Ma³opol-
skim�, 1982), �Zielona wrona� (z K. Bryniarskim,
1982). Prezentacja osoby i dzie³a: �Kto jest kim
w Polsce� (1993), film �Wys³annik� w re¿.
A. Krauzego (Telewizja Polska, 1994).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego (1957-
-61), harcerz l Zrzeszenie Studentów Polskich
(1959-63), cz³onek zespo³u teatralnego Krakow-
skiego �rodowiskowego Klubu Studenckiego
�Pod Jaszczurami� l NSZZ �Solidarno�æ� (1980-
-90), cz³onek prezydium Rady Zak³adowej UJ
(1980-81). Udzia³ w przedstawicielskich orga-
nach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.:
po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce pu-
blikacje w pismach �drugiego obiegu�, m.in.
�Miesiêczniku Ma³opolskim�, �Kulturze Nieza-
le¿nej�, internowany od grudnia 1981 do kwiet-
nia 1982 roku w Za³ê¿u; w 1989 roku udzia³ w
kampanii wyborczej �Solidarno�ci�, a w 1997
roku jako bezpartyjny sympatyk Unii Wolno�ci
przewodnicz¹cy konwentu wyborczego UW
w Krakowie. Sympatie polityczne: do �rodowi-
ska unijnego � T. Mazowiecki, B. Geremek,
L. Balcerowicz, W. Skubiszewski oraz  do �rodo-
wiska �Tygodnika Powszechnego� ukszta³towa-
nego przez J. Turowicza. Odznaczenia: Plakieta
Dobrovskiego przyznana przez Akademiê Nauk
Republiki Czeskiej (1993), Z³ota Odznaka �Za-
s³u¿ony dla Polskiego Zwi¹zku Kulturalno-
O�wiatowego (1995), czeski Medal Zas³ugi
I stopnia nadany przez V. Havla (1997), s³owacki
Order Podwójnego Bia³ego Krzy¿a III klasy nada-
ny przez M. Kovácza (1998).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 108 m kw., w kamienicy czynszowej,
�ródmie�cie, od 1981. Samochód: skoda favorit,
rok prod. 1995. Podatek dochodowy: 1999 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: towarzyskie gadulstwo, uk³adanie limery-
ków. Urlop: latem na wsi, zim¹ w górach. Ulubio-
ne dzie³a: �Lalka� B. Prusa, powie�ci T. Parnic-
kiego, poezja T. Ró¿ewicza. Maksyma ¿yciowa:
brak odp.                                                aktual.: 5.VI.2000
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BARAN Józef
polonista, poeta, krytyk literacki, dziennikarz
Ur. 17 stycznia 1947 w Borzêcinie, woj. tarnow-
skie; ¿onaty (od 1971); wykszt. wy¿sze; magister
polonistyki; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Stani-
s³aw, wykszt. podstawowe, rolnik. Matka: Stefa-
nia (z d. Bach), wykszt. podstawowe, przy mê¿u.
Rodzeñstwo: Franciszka (ur. 1950), Eugeniusz (ur.
1952). ¯ona: Zofia (z d. Giba³a), wykszt. wy¿sze,
nauczycielka chemii. Dzieci: Joanna (ur. 1972),
Ewa (ur. 1976).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Borzêcinie l Technikum
Górnicze w Wa³brzychu (matura 1964) l Wy¿sza
Szko³a Pedagogiczna w Krakowie, polonistyka
(dyplom 1975).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Szko³a podstawowa w Grzechyni, woj. nowos¹-
deckie (1968-70), nauczyciel l Szko³a podstawo-
wa w Olszynach, woj. tarnowskie (1970-74), na-
uczyciel l  Szko³a podstawowa w Skawinie
(1974-75), nauczyciel l  Tygodnik �Wie�ci�
w Krakowie (1975-93), redaktor dzia³u kultural-
nego, redaktor naczelny (1992-93) l �Echo Kra-
kowa� (1993-94), redaktor l �Gazeta Krakowska�
(1994-96), redaktor dzia³u kulturalnego l Redak-
cja �Dziennika Polskiego� w Krakowie (od 1995),
publicysta. Wyjazdy zagraniczne o charakterze
zawodowym: stypendium Swenska Institut
w Szwecji (1991), stypendium paryskiej Fundacji
Pomocy Niezale¿nej Kulturze i Nauce w Szwecji
(1994). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: 18 ksi¹¿ek (po-
ezja i eseistyka), liczne audycje radiowe i zagra-
niczne wydania utworów w jêzyku angielskim
i hebrajskim oraz jêzykach s³owiañskich, niektó-
re wiersze znalaz³y siê w programie nauczania
szko³y �redniej, film dokumentalny przedstawia-
j¹cy sylwetkê pisarza �Sztuka, dom, twórczo�æ�,
pokazany w programie II TVP w 1996 roku. Na-
grody i wyró¿nienia: Nagroda im. Bursy (1975),
Nagroda im. Piêtaka (1976), Nagroda Ko�cielskich
w Genewie (1980), Nagroda Miasta Krakowa
(1991).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (od
1988), cz³onek zarz¹du Oddzia³u Krakowskiego
(od 1996). Sympatie polityczne: Partia Ludzi Nie-
zale¿nie My�l¹cych. Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 56 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1980. Samochód: brak. Poda-
tek dochodowy: 1996 � I próg, 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: chodzenie po górach, turystyka rowero-
wa, piwo w dobrym towarzystwie. Urlop: wyjazd
nad morze i w góry. Ulubione dzie³a: ksi¹¿ka �Baj-
ka o rybaku i z³otej rybce� (pierwsza przeczyta-

na), wiersze B. Le�miana i R. Rilkego, proza
B. Schulza; film �¯ywot Mateusza�. Maksyma ¿y-
ciowa: Byæ sob¹ i daæ innym byæ sob¹.

aktual.: VII.1999

BARAN Marcin
polonista, literat
Ur. 16 listopada 1963 w Krakowie; ¿onaty (od
1986); wykszt. wy¿sze; magister filologii polskiej;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Erazm, wykszt.
wy¿sze, lekarz. Matka: Miros³awa (z d. Kowal-
ska), wykszt. wy¿sze, lekarz. Rodzeñstwo: Jakub
(ur. 1971). ¯ona: Renata (z d. Gazda), wykszt.
wy¿sze, nauczyciel. Dzieci: Miko³aj (ur. 1987),
Wojciech (ur. 1988).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 25 w Krakowie l V Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. A. Witkowskiego
w Krakowie (matura 1982) l Uniwersytet Jagiel-
loñski, filologia polska (dyplom 1987).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wolny zawód � dziennikarz radia i telewizji (od
1987). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: wieczory autorskie, realizacje programów
w Czechach, we W³oszech, w Niemczech i S³o-
wenii. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: tomy poetyckie
� �Pomieszanie� (1990), �Sosnowiec jest jak ko-
bieta� (1992), �Zabiegi mi³osne� (1996, tom no-
minowany do Nagrody Nike w 1997 roku),
�Sprzeczne fragmenty� (1996), �Tanero� (1998).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak odp. Inne organiza-
cje spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
� brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: jedzenie roso³u, picie alkoholu z sokiem
grejpfrutowym i lodem, spanie o ka¿dej porze.
Urlop: z rodzin¹. Ulubione dzie³a: wiele. Maksy-
ma ¿yciowa: ró¿ne.              aktual.: 23.IX.1998

BARAÑSKA-JAMROZIK Ewa
artysta plastyk, architekt wnêtrz
Ur. 17 grudnia 1944 we Lwowie; mê¿atka (od 1973);
wykszt. wy¿sze; magister sztuki; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Feliks, wykszt. wy¿sze, profesor
matematyki Politechniki Krakowskiej. Matka: Ste-
fania (z d. Klimowicz), wykszt. �rednie, przy mê¿u.
Rodzeñstwo: Krystyna (ur. 1942). M¹¿: Attila Le-
szek Jamrozik, wykszt. wy¿sze, artysta plastyk. Dzie-
ci: brak. Tradycje rodzinne: zosta³y we Lwowie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 23 i nr 13 w Krakowie l
Pañstwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Krako-
wie (matura 1963) l Akademia Sztuk Piêknych
w Krakowie, architektura wnêtrz (dyplom 1970).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Sztuk Piêknych w Krakowie (1971-75),
asystent l Wolny zawód � plastyk, architekt wnêtrz
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(od 1971). Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: brak. Wa¿niejsze osi¹gniêcia:  ponad
100 projektów i realizacji wnêtrz obiektów u¿y-
teczno�ci publicznej, banków, sklepów, ekspozy-
cji wystawienniczych oraz mebli, scenografii itd.;
w latach 1979-88 aran¿acja i projekt kolorystyki
O�rodka Rehabilitacyjno-Leczniczego w Proko-
cimiu; autorka kilkuset karykatur czo³owych pol-
skich polityków i osób publicznych w okresie od
1990 roku, wystawy w Warszawie (1992), Krako-
wie (1991, 1992, 1993), Wiedniu (1993) i Nowym
Jorku (1994). Nagrody i wyró¿nienia: 3 nagrody
roku w dziedzinie architektury wnêtrz � za pro-
jekt i realizacjê sklepu �Boutique Cora� przy pl.
Centralnym w Nowej Hucie (1975), za projekt
i realizacjê �Sklepu zaopatrzenia plastyków� przy
ul. Brackiej (1977), za projekt i realizacjê Muzeum
Zak³adów Zieleniewskiego przy ul. Grzegórzec-
kiej (1978), Nagroda Artystyczna �Plastyki�
(1975).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Polskich Artystów Plastyków
(1970-90), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak. Sympatie polityczne: cen-
troprawicowe. Odznaczenia: Medal �w. Francisz-
ka przyznany przez oo. kapucynów.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 56 m kw., kwaterunkowe, Krowodrza,
od 1973. Samochód: brak. Podatek dochodowy:
1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: czytanie ksi¹¿ek. Urlop: rzadko, nad mo-
rzem. Ulubione dzie³a: �Anna Karenina� Lwa To³-
stoja; film �Ziemia obiecana� A. Wajdy; �Auto-
portret� Rembrandta. Maksyma ¿yciowa: Majestat
opada, gdy na tronie siada.              aktual.: 23.IX.1999

BARCZYK Kazimierz
adwokat, radca prawny, polityk, pose³
Ur. 25 stycznia 1950 w Wolbromiu, woj. krakow-
skie; ¿onaty (od 1977); wykszt. wy¿sze; magister
prawa; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Miko³aj,
wykszt. podstawowe, rzemie�lnik-rolnik. Matka:
Antonina (z d. Lis), wykszt. podstawowe, kupiec.
Rodzeñstwo: Prakseda (ur. 1937), El¿bieta (ur.
1939), Aniceta (ur. 1941), Alojzy (ur. 1944). ̄ ona:
Anna (z d. Jadowska), wykszt. wy¿sze, artysta pla-
styk, pracownik Akademii Sztuk Piêknych w Kra-
kowie. Dzieci: Tomasz (ur. 1978), Joanna (ur.
1979).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 1 w Wolbromiu l Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Wolbromiu (matura 1968) l
Uniwersytet Jagielloñski, Wydzia³ Prawa (dyplom
1972) l studia podypl.: aplikacja sêdziowska � S¹d
Wojewódzki w Krakowie (dyplom 1974).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski, Szko³a Letnia Kultury
i Jêzyka Polskiego (1972-80), cz³onek dyrekcji,

wicedyrektor l S¹d Wojewódzki w Krakowie
(1972-74), aplikant l S¹d Powiatowy w Olkuszu
(1974-76), sêdzia l S¹d Rejonowy w Sosnowcu
(1976-78), sêdzia l S¹d Rejonowy dla Krakowa
�ródmie�cia (1978-82), sêdzia l Biuro Projektów
Górniczych w Krakowie (1982-91), radca praw-
ny l Biuro Projektów �Biprokrusz� w Krakowie
(1982-91), radca prawny l Przedsiêbiorstwo Po-
lonijne �Interfragrances� w Krakowie (1984-90),
doradca prawny l Przedsiêbiorstwo Zagraniczne
�Scan-Product� � �Scan-Anida� w Krakowie
(1984-91), doradca prawny l Sejm RP (1991-93),
pose³ zawodowy l �Ekoservices� spó³ka z o.o. w
Krakowie (1993-94), doradca prawny l Kancela-
ria adwokacka indywidualna w Krakowie (1994-
-97) l Sejm RP (od 1997), pose³ zawodowy, se-
kretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
i sekretarz Komitetu Spo³ecznego RM (IX.1997-
-III.99), doradca prezesa Rady Ministrów ds. sa-
morz¹du terytorialnego (od VI.99). Ponadto: ko-
ordynator przygotowania 4 reform spo³ecznych
wprowadzonych od 1.I.1999 � reformy administra-
cji publicznej, zdrowia, ubezpieczeñ spo³ecznych
i edukacji. Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: Szko³a Letnia Jêzyka Niemieckiego na
uniwersytecie w Wiedniu (1976). Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: inicjator, za³o¿yciel i sekretarz Spo³ecz-
nej Rady Legislacyjnej �Solidarno�ci� � Centrum
Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych (1980-
-92), grupuj¹cej oko³o 100 najwybitniejszych pol-
skich prawników, którzy pod przewodnictwem
prof. Stanis³awa Grzybowskiego, by³ego rektora
UJ, opracowali kilkadziesi¹t spo³ecznych projek-
tów ustaw (kodeksy prawa karnego i pracy, prawo
prasowe, ustawy ustrojowe, w tym za³o¿enia no-
wej konstytucji i pó�niejszej ustawy samorz¹do-
wej z marca 1990), wydanych jako osobne druki
(oko³o 2 tys. stron, historyk prawa UJ, prof. Stani-
s³aw Grodziski, stwierdzi³, ¿e to najwiêksze dzie-
³o reformatorskie prawników od czasów Konsty-
tucji 3 maja).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1979-81), cz³onek l Chrze�cijañ-
ska Demokracja (1990), przewodnicz¹cy Krajo-
wej Rady, która w 1990 roku wst¹pi³a do Porozu-
mienia Centrum l Porozumienie Centrum (1990-
-92), cz³onek-za³o¿yciel i cz³onek Naczelnej Rady
Politycznej, wspó³przewodnicz¹cy Ogólnopolskie-
go Forum Chrze�cijañsko-Demokratycznego w PC
l Ruch dla Rzeczypospolitej Jana Olszewskiego
(1992-93), zastêpca przewodnicz¹cego Naczelnej
Rady Politycznej l Zjednoczenie Polskie (1993-
-97), przewodnicz¹cy Naczelnej Rady Politycznej.
Inne organizacje spo³eczne: Zwi¹zek Harcerstwa
Polskiego (1960-70), dru¿ynowy l Zrzeszenie
Studentów Polskich � od 1973 roku Socjalistycz-
ne Zrzeszenie Studentów Polskich (1968-74), prze-
wodnicz¹cy uczelnianego s¹du kole¿eñskiego na
UJ l NSZZ �Solidarno�æ� (1980-94), cz³onek pre-
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zydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pra-
cowników Wymiaru Sprawiedliwo�ci (1980-89),
za³o¿yciel i lider NSZZ �Solidarno�æ� w s¹dach
krakowskich, delegat na I Zjazd �Solidarno�ci
Ma³opolskiej� l Okrêgowa Izba Radców Praw-
nych (od 1981), za³o¿yciel i cz³onek w³adz okrê-
gowych I kadencji, delegat na krajowy Zjazd Za-
³o¿ycielski l Klub Inteligencji Katolickiej w Kra-
kowie (od 1984), cz³onek l Okrêgowa Izba Ad-
wokacka w Krakowie (od 1987), cz³onek l Na-
czelna Komisja Rewizyjna Adwokatury w War-
szawie (1990-93), cz³onek l Fundacja Pomocy
Potrzebuj¹cym �Amicus� (od 1991), fundator,
cz³onek Rady Fundacji l Krakowski Komitet
Obywatelski �Solidarno�æ� (1989-91), cz³onek
prezydium l Komitet Obywatelski przy Lechu
Wa³êsie (1990-93), cz³onek l Stowarzyszenie
Gmin Ma³opolski w Krakowie � obecnie Stowa-
rzyszenie Gmin i Powiatów Ma³opolski (od 1991),
inicjator, za³o¿yciel, przewodnicz¹cy Rady i Za-
rz¹du l Komitet Obchodów 500 Rocznicy Stu-
diów Miko³aja Kopernika (1991-95), przewodni-
cz¹cy l Komitet Obywatelski Miasta Krakowa (od
1993), przewodnicz¹cy s¹du kole¿eñskiego l
Ogólnopolski i Krakowski Sekretariat Ugrupowañ
Centroprawicy (1993-96), cz³onek w³adz l Spo-
³eczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa (od
1995), cz³onek l Federacja Zwi¹zków i Stowa-
rzyszeñ Gmin Polskich w Krakowie � obecnie
Federacja Zwi¹zków i Stowarzyszeñ Gmin i Po-
wiatów RP (od 1996), przewodnicz¹cy l Rada
Krajowa Akcji Wyborczej �Solidarno�æ� (1996-
97), cz³onek l Fundacja �Copernicanum Craco-
viense� (od 1997), fundator i przewodnicz¹cy
Rady Fundacji l Ruch Spo³eczny AWS (od 1998),
cz³onek, cz³onek Rady Politycznej (od 1999), se-
kretarz Zarz¹du Krajowego ds. samorz¹du teryto-
rialnego (od 1999) l Komitet Honorowy Zimo-
wej Olimpiady Zakopane 2006, cz³onek. Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: radny
Rady Miasta Krakowa, kaden. 1990-94, lista wy-
borcza Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego
�Solidarno�æ�,  klub radnych Samorz¹dnej Rzecz-
pospolitej (1990-92), klub radnych Centro-Prawi-
ca (1992-94), przewodnicz¹cy RMK (1990-93);
kaden. 1994-98, lista wyborcza koalicji �Samo-
rz¹dny Kraków�, klub radnych �Samorz¹dny Kra-
ków� (1994-97), klub radnych na rzecz Akcji Wy-
borczej �Solidarno�æ� (1997-98) l pose³ na Sejm
RP, kaden. 1991-93, lista wyborcza Porozumienia
Centrum w Krakowie, klub parlamentarny �Ru-
chu dla Rzeczpospolitej�, przewodnicz¹cy klubu;
kaden. 1997-2001, lista wyborcza Akcji Wybor-
czej �Solidarno�æ� w Krakowie, klub poselski
AWS � jeden z liderów klubowego zespo³u samo-
rz¹dowego l radny Sejmiku Województwa Ma-
³opolskiego, kaden. 1998-2002, lista wyborcza
AWS, klub AWS � wiceprzewodnicz¹cy klubu.
Ponadto: sêdzia Trybuna³u Stanu (1989-91), wy-
brany przez Sejm na oskar¿yciela przed Trybuna-

³em Stanu w sprawie by³ego premiera Mieczys³a-
wa Rakowskiego (1992), wybrany na oskar¿ycie-
la przed Trybuna³em Stanu w sprawie Wojciecha
Jaruzelskiego (1993). Inne fakty z ¿yciorysu po-
lit.: zwolniony z S¹du Rejonowego dla Krakowa
�ródmie�cia przez Radê Pañstwa PRL po wpro-
wadzeniu stanu wojennego z zakazem wpisu na
listê adwokatów � a¿ do wygranego procesu
z ministrem sprawiedliwo�ci przed S¹dem Naj-
wy¿szym w 1987 roku, zwolniony z s¹du m.in.
z Adamem Strzemboszem, z którym wspó³orga-
nizowa³ �Solidarno�æ� w organach wymiaru spra-
wiedliwo�ci PRL po wprowadzeniu stanu wojen-
nego, wspó³praca przy wydawaniu �Paragrafu� �
podziemnego pisma prawniczego o zasiêgu ogól-
nopolskim wychodz¹cego w Krakowie; jako po-
se³ I kadencji wspó³autor i sprawozdawca wielu
projektów uchwa³ i ustaw, m.in. o przywróceniu
komisji kodyfikacyjnej, o prokuratorii generalnej,
akcjonariacie narodowym oraz uchwa³y w spra-
wie wgl¹du ka¿dego obywatela Polski do akt
z materia³ami zebranymi na jego temat przez
MSW, UB i SB; organizator dziewiêciu ogólno-
polskich konferencji Centroprawicy w Krakowie
w latach 1993-95 z ramienia Sekretariatu Ugru-
powañ Centroprawicy � na I Ogólnopolskiej Kon-
ferencji Ugrupowañ Centroprawicy w grudniu
1993 w Krakowie zosta³a powo³ana Spo³eczna
Komisja Konstytucyjna do opracowania projektu
Konstytucji RP, inicjator i wspó³autor obywatel-
skiego projektu Konstytucji RP, sygnowanego
przez �Solidarno�æ�, pod którego poparciem ze-
brano potem oko³o 2 mln podpisów; uczestnik
Konwentu �w. Katarzyny w 1995 roku; od 1998
roku organizator partii Ruch Spo³eczny �Solidar-
no�æ�. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 150 m kw., du¿a kamienica rodzinna
(odziedziczona przez ¿onê), Podgórze, od 1978.
Samochód: polonez, rok prod. 1989; ford escort,
rok prod. 1993. Podatek dochodowy: 1994 � III
próg, 1995 � III próg, 1996 � III próg, 1997 � III
próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: teatr i lektura czasopism. Urlop: zim¹ nar-
ty, latem wypoczynek w�ród zieleni i nad wod¹.
Ulubione dzie³a: ksi¹¿ki z historii, psychologii
i politologii. Maksyma ¿yciowa: Plus ratio quam
vis.                                                            aktual.: 26.IV.1999

BARTA Janusz Maria
prawnik, profesor UJ
Ur. 29 marca 1947 w Krakowie; ¿onaty (od 1970);
wykszt. wy¿sze; profesor prawa; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Karol, wykszt. wy¿sze, lekarz.
Matka: Anna (z d. Simon), wykszt. wy¿sze, le-
karz. Rodzeñstwo: Ma³gorzata (ur. 1944). ¯ona:
Janina (z d. Kluczewska), wykszt. wy¿sze, lekarz.
Dzieci: Micha³ (ur. 1974), Pawe³ (ur. 1975). Tra-
dycje rodzinne: mieszczañskie, niepodleg³o�ciowe.
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  EDUKACJA
Podstawowa Szko³a Muzyczna w Krakowie l Li-
ceum Muzyczne im. F. Chopina w Krakowie (ma-
tura 1966) l Uniwersytet Jagielloñski, prawo (dy-
plom 1970) l studia podypl.: UJ, Podyplomowe
Studium Ochrony W³asno�ci Przemys³owej (dy-
plom 1972).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Dyrekcja Okrêgowa Kolei Pañstwowych w Kra-
kowie (1970-72), sta¿ysta, referendarz ekonomicz-
no-prawny l Uniwersytet Jagielloñski (od 1972),
asystent (1972-78), adiunkt (1978-89), docent
(1989-94), profesor nadzwyczajny (1994), dyrek-
tor Miêdzyuczelnianego Instytutu Wynalazczo�ci
i Ochrony W³asno�ci Intelektualnej (1993-96).
Ponadto: cz³onek Senatu UJ (1990-93, 1996-99),
ekspert Sejmu i Senatu RP (od 1990). Wyjazdy za-
graniczne o charakterze zawodowym: stypendia
i sta¿e � w Monachium (1978-79, 1984, 1989),
Wiedniu (1982-83), Bochum (1986). Wa¿niejsze
osi¹gniêcia: �Dzie³o muzyczne a prawo autorskie�
(doktorat 1979); �Artystyczna twórczo�æ pracow-
nicza w �wietle prawa autorskiego� (habilitacja
1988); ww. prace opublikowane jako monografie,
oko³o 100 innych publikacji, w tym jako wspó³-
autor � �G³ówne problemy prawa komputerowe-
go� (1990), �Internet a prawo� (1998), �Prawo
autorskie � przepisy, konwencje, orzecznictwo�,
�Komentarz do ustawy o prawie autorskim�; udzia³
w opracowaniach zbiorowych (artyku³y naukowe,
wiele opublikowanych w �Rzeczpospolitej�);
w latach 1980-81 udzia³ w przygotowywaniu ak-
tów prawnych, w szczególno�ci prawa prasowe-
go w ramach dzia³alno�ci Spo³ecznego Centrum
Inicjatyw Ustawodawczych przy NSZZ �Solidar-
no�æ�. Nagrody i wyró¿nienia: trzy nagrody indy-
widualne (1981, 1985, 1990) i jedna zespo³owa
(1990) ministra za osi¹gniêcia naukowe, I nagro-
da na miêdzynarodowym konkursie na pracê z za-
kresu prawa autorskiego (1983).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980), cz³o-
nek rady zak³adowej (1988-90). Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: brak. Sympatie
polityczne: ugrupowania konserwatywne i chadec-
kie. Odznaczenia: Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury,
Medal Edukacji Narodowej (1997), Krzy¿ Zas³u-
gi (1998).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 80 m kw., kwaterunkowe, �ródmie-
�cie, od 1947. Samochód: opel astra, rok prod.
1995. Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: teatr, opera, ksi¹¿ki historyczne, pamiêt-
niki, ksi¹¿ki o Krakowie. Urlop: zwiedzanie Pol-
ski lub innych krajów. Ulubione dzie³a: �Wodni-
kowe wzgórze�, �W³adca pier�cienia�, �Imiê
ró¿y�; filmy �Osiem i pó³�, �Hair�, �Stalker�,
�Prze³amuj¹c fale�; malarstwo Sichulskiego;

utwory Bacha, Mozarta, Beethovena. Maksyma
¿yciowa: Id�, bo tylko tak bêdziesz przyjêty do
grona zimnych czaszek, do grona twoich przod-
ków: Gilgamesza, Hektora, Rolanda, obroñców
królestwa bez kresu i miasta popio³ów. B¹d� wier-
ny. Id�. (Z. Herbert).                         aktual.: 2.VII.1999

BATOWSKI Henryk Adam
historyk, profesor UJ
Ur. 12 maja 1907 we Lwowie (wówczas nale¿¹-
cym do wieloetnicznej monarchii habsburskiej),
jako poddany cesarza Austro-Wêgier Franciszka
Józefa I, zm. 25 marca 1999; ¿onaty po raz drugi
(od 1987); wykszt. wy¿sze; profesor doktor habili-
towany UJ; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Stani-
s³aw, wykszt. wy¿sze, malarz batalista, pejza¿ysta
i portrecista, autor witra¿y. Matka: Irena (z d. Bieñ-
kowska), wykszt. �rednie, przy mê¿u. Rodzeñstwo:
Stanis³aw (ur. 1905). ¯ona: Barbara Jadwiga (z d.
Urbañska), wykszt. wy¿sze, magister etnografii
(1956) i magister socjologii (1962), otwarty prze-
wód doktorski na Uniwersytecie Jagielloñskim
z zakresu socjologii wsi. Dzieci: brak. Tradycje ro-
dzinne: rodzina pochodzenia ziemiañskiego; przo-
dek Antoni Batowski, wojski pilzneñski, jego syn
Aleksander Benedykt z Batowa Batowski (1760-
-1841), polityk, dyplomata w s³u¿bie króla Stani-
s³awa Augusta Poniatowskiego, pó�niej Wielkiego
Ksiêcia Warszawskiego, pose³ na Sejm Czteroletni
(1788-92), cz³onek Towarzystwa Przyjació³ Kon-
stytucji 3 maja, uczestnik insurekcji ko�ciuszkow-
skiej, oficer napoleoñski, od 1815 roku wielki ³ow-
czy rosyjskiego dworu cesarskiego; jego stryj Alek-
sander Konstanty Batowski (1799-1862),  historyk,
bibliofil, dzia³acz polityczny, ziemianin, austriacki
komisarz rz¹dowy w galicyjskim sejmie stanowym
(1820), od 1833 roku cz³onek tego sejmu, w wy-
padkach Wiosny Ludów (1848) przeciwnik proau-
striackiej tzw. Rady Przybocznej (Beirathu) przy
gubernatorze Galicji, prezes lwowskiej Centralnej
Rady Narodowej, sporz¹dzi³ pierwszy katalog sta-
rodruków i rêkopisów Biblioteki Ossoliñskich
(1842-51), autor �Diariusza wypadków 1848 roku�
(opublikowanego przez �Ossolineum� we Wroc³a-
wiu, 1974); stryj Zygmunt Batowski (1876-1944),
historyk sztuki, profesor Uniwersytetu Warszaw-
skiego, cz³onek Polskiej Akademii Umiejêtno�ci,
zamordowany podczas Powstania Warszawskiego;
ojciec Stanis³aw Kaczór-Batowski (1866-1946) stu-
diowa³ w krakowskiej Szkole Sztuk Piêknych
u W³adys³awa £uszczkiewicza i Floriana Cynka,
w akademii wiedeñskiej (1885-87) i monachijskiej
(1887-89), wspó³za³o¿yciel lwowskiego Stowarzy-
szenia Artystów �M³oda Polska�; prowadzi³ w³a-
sn¹ szko³ê malarstwa we Lwowie (1903-14), upra-
wia³ malarstwo batalistyczne i historyczne, malo-
wa³ te¿ pejza¿e, portrety, zajmowa³ siê ilustracj¹
(ksi¹¿ki H. Sienkiewicza), malarstwem �ciennym,
projektowa³ witra¿e; autor obrazów �Bitwa pod
Chocimiem�, ��mieræ Pu³askiego pod Savannah�,
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�Wkroczenie J. Pi³sudskiego do Kielc�, �Scena ba-
talistyczna� (oko³o 1928), �Knia� Igor u malarza
ikon�, �Husaria�, �Ja³ta�, �Mój ogród� oraz wiele
dzie³ o tre�ci religijnej, np. �Jezus Chrystus�, dzi�
w posiadaniu krakowskich ksiê¿y misjonarzy,
�Aleksander I, król Jugos³awii� (Belgrad 1931,
z wdziêczno�ci za ten portret król Jugos³awii Alek-
sander I Karadjordjeviæ odznaczy³ królewskim or-
derem Jugos³owiañskiej Korony w 1931); w rodzi-
nie ustny przekaz o krewnym s³u¿¹cym w armii
tureckiej w randze genera³a (koniec XIX wieku).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa: nauczanie domowe l Gim-
nazjum we Lwowie l Uniwersytet im. Jana Kazi-
mierza we Lwowie, nastêpnie Uniwersytet im.
Karola w Pradze, bohemistyka, orientalistyka, jê-
zyki s³owiañskie, historia powszechna (dyplom
doktorski z filologii 1929, habilitacja z zakresu hi-
storii najnowszej 1939).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Korespondent prasy lwowskiej w Pradze i Belgra-
dzie (1930-36) l Uniwersytet Jagielloñski (1936-
-77), lektor jêzyków zachodnios³owiañskich
(1936-39), kierowanie podziemn¹ Szko³¹ Nauk
Politycznych (1942-44), profesor zwyczajny UJ
(1966) l emeryt (od 1977) l Uniwersytet War-
szawski (1951-56), profesor nadzwyczajny. Po-
nadto: cz³onek za³o¿yciel Miêdzynarodowej Ko-
misji Historii Stosunków Miêdzynarodowych,
cz³onek czynny Polskiej Akademii Umiejêtno�ci
(od 1989), za³o¿yciel i kierownik Komisji �rod-
kowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejêtno-
�ci (1991-93), cz³onek Macedoñskiej Akademii
Nauk (MAV), cz³onek licznych miêdzynarodo-
wych organizacji naukowych, m.in. cz³onek za³o-
¿yciel Miêdzynarodowej Komisji Historii Stosun-
ków Miêdzynarodowych. Wyjazdy zagraniczne
o charakterze zawodowym: po 1956 wyjazdy za-
graniczne do archiwów w Wielkiej Brytanii, we
Francji i w Niemczech oraz z licznymi wyk³ada-
mi na zagraniczne uniwersytety (USA, Wielka
Brytania, Austria, Francja), w ONZ (Genewa) oraz
na miêdzynarodowe kongresy i konferencje nauko-
we (Czechos³owacja, Finlandia, Szwecja, Francja,
Rumunia, Austria, Wêgry, W³ochy, Bu³garia, Ju-
gos³awia, ZSRR, Macedonia, NRD, RFN, Chor-
wacja, S³owenia); wyk³ady w genewskim Insty-
tucie Studiów Miêdzynarodowych. Wa¿niejsze
osi¹gniêcia: cz³onkostwo w komitetach i radach
redakcyjnych wydawnictw krajowych i zagranicz-
nych (druków zwartych, ksi¹¿kowych, wydaw-
nictw zbiorowych i czasopism), m.in. �East Euro-
pean Quaterly�; autorstwo kilkuset rozpraw i wiêk-
szych artyku³ów, równie¿ w jêzykach obcych,
w czasopismach i pracach zbiorowych oraz kilku-
dziesiêciu ksi¹¿ek, m.in. �Czeski materia³ jêzyko-
wy w Kronice XII-wiecznego pisarza i kanonika
praskiego Kosmy� (doktorat 1929, w wieku 22 lat);
�Podstawy sojuszu ba³kañskiego 1912. Studium
z historii dyplomatycznej 1806-1912� � podstawa

habilitacji w 1939; kilkaset rozpraw i wiêkszych
artyku³ów (równie¿ w jêzykach obcych), oko³o 30
ksi¹¿ek, m.in. �Unia czesko-s³owacka� (1931),
�Pañstwa ba³kañskie 1800-1923. Zarys historii dy-
plomatycznej i rozwoju terytorialnego� (1938),
�Legion Mickiewicza w kampanii w³osko-au-
striackiej 1848� (1956), �Przyjaciele S³owianie.
Szkice historyczne z ¿ycia Mickiewicza� (1956),
�Kryzys dyplomatyczny w Europie. Jesieñ 1938
� wiosna 1939� (1962), �Rozpad Austro-Wêgier
1914-1918. Sprawy narodowo�ciowe i dzia³ania
dyplomatyczne� (1965), �Ostatni tydzieñ pokoju
i pierwsze tygodnie wojny� (wyd. II, 1969), �Au-
stria i Sudety 1919-1938. Zabór Austrii i przygo-
towanie agresji na Czechos³owacjê� (1968), �Zdra-
da monachijska. Sprawa Czechos³owacji i dyplo-
macja europejska w roku 1938� (1973), �Rok 1940
w dyplomacji europejskiej� (1981), �Miêdzy dwie-
ma wojnami 1919-1939. Zarys historii dyploma-
tycznej� (1988), �Europa zmierza ku przepa�ci�
(1989), �Polska dyplomacja na obczy�nie 1939-
-1914� (1991), liczne mapy, m.in. w �Atlasie hi-
storycznym �wiata� (kilka wydañ od 1967), au-
torstwo s³ownika polsko-s³owackiego i s³owacko-
polskiego, polsko-czeskiego i czesko-polskiego
(wspólnie z D. Bergov¹) oraz �S³ownika nazw
miejscowych Europy �rodkowej i Wschodniej
XIX i XX wieku�, polski materia³ nazewniczy
przygotowa³a B. Urbañska (1964); kierowanie kra-
kowsk¹ redakcj¹ �¯ycia S³owiañskiego�, organu
Komitetu S³owiañskiego w Polsce, którego by³
I zastêpc¹ przewodnicz¹cego na terenie Polski.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Autorów i Kompozytorów
Scenicznych (od 1951). Udzia³ w przedstawiciel-
skich organach w³adzy: brak. Osi¹gniêcia w dzia-
³alno�ci publicznej: zas³ugi w reaktywowaniu Pol-
skiej Akademii Umiejêtno�ci (1989), w jej ramach
utworzenie w 1991 roku i pocz¹tkowo kierowanie
prac¹ Komisji �rodkowoeuropejskiej w Krakowie.
Inne fakty z ¿yciorysu polit.: w wyniku akcji �Son-
deraktion Krakau� wiêzieñ obozów Sachsenhau-
sen i Dachau (1939), powrót do Krakowa w 1941
roku i podjêcie tajnego nauczania na UJ. Odzna-
czenia: Krzy¿ Oficerski i Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski, Krzy¿ �Za Udzia³ w Wojnie
Obronnej 1918-1921� (1990), Krzy¿ Komandor-
ski z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski (1997);
chorwacki Order Klasy �Chorwackiej Jutrzenki�
(1997), czechos³owacki Order Bia³ego Lwa, ju-
gos³owiañski Order Sztandaru ze Z³otym Wieñ-
cem i Order Jugos³owiañskiej Gwiazdy ze Z³otym
Wieñcem, bu³garski Order Cyryla i Metodego oraz
od Czeskiej Akademii Nauk medal Franti�ka Pa-
lackiego (1997).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 31 m kw., w³asne, �ródmie�cie, od
1948. Samochód: brak. Podatek dochodowy: 1997
� II próg.
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  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: czasopisma spo³eczno-kulturalne. Urlop:
turystyka zagraniczna i krajowa, krajoznawstwo.
Ulubione dzie³a: naukowa literatura historyczna
dotycz¹ca historii najnowszej, obrazy ojca. Mak-
syma ¿yciowa: w pracy pedagogicznej � Audiatur
et altera pars (Nale¿y wys³uchaæ tak¿e drugiej,
przeciwnej strony). Uczcie siê, nie odrywaj¹c oczu
od mapy. Nie ilo�æ, lecz jako�æ.       aktual.: 25.II.1999

B¥CZEK Jan
ekonomista, w³a�ciciel biura turystycznego
Ur. 5 wrze�nia 1950 w Kêtach, woj. bielsko-bial-
skie; ¿onaty (od 1974); wykszt. wy¿sze; magister
ekonomii; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Kazi-
mierz, wykszt. �rednie handlowe, mistrz piekar-
stwa. Matka: Maria (z d. Zemanek), wykszt. za-
wodowe, ekspedientka. Rodzeñstwo: Benedykt (ur.
1940), Ma³gorzata (ur. 1942), Krzysztof (ur. 1943),
Adam (ur. 1945). ¯ona: Barbara Nauka-B¹czek,
wykszt. wy¿sze, ekonomista. Dzieci: Pawe³ (ur.
1979), Monika (ur. 1991).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 2 w Kêtach l Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce im. S. Wyspiañskiego w Kêtach (ma-
tura 1968) l Akademia Ekonomiczna w Krako-
wie, ekonomika przemys³u (dyplom 1974).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Zrzeszenie Studentów Polskich, Biuro Podró¿y
i Turystyki �Almatur� w Krakowie (1973-81),
g³ówny ksiêgowy (1973-79), dyrektor Miêdzyna-
rodowego Hotelu Studenckiego (1979-81) l Od-
dzia³ Krakowski Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego (1981-89), dyrektor Biu-
ra Obs³ugi Ruchu Turystycznego l Przedsiêbior-
stwo Wielobran¿owe �Astrum� sp. z o.o. w Kra-
kowie (1989-90), dyrektor l Biuro Handlowe
�JAN-POL� Jan B¹czek w Krakowie (od 1990),
w³a�ciciel l �JAN-POL� SA w Krakowie (od
1995), prezes zarz¹du. Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: brak.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zrzeszenie Studentów Polskich (1968-
-73), cz³onek, przewodnicz¹cy Komisji Turystyki
i Sportu Rady Uczelnianej Akademii Ekonomicz-
nej (1971-73) l Polskie Towarzystwo Turystycz-
no-Krajoznawczego, prezes Ko³a nr 7 przy Aka-
demii Ekonomicznej w Krakowie (1969-72) l So-
cjalistyczny Zwi¹zek Studentów Polskich (1973-
-81), wiceprzewodnicz¹cy rady ds. miêdzynaro-
dowych hoteli studenckich (1979-81) l Stowarzy-
szenie Biznesu �Kontakt Klub�, wiceprezes (1994-
-96) l Krakowska Izba Turystyki, wiceprezes
(1995-97). Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: brak. Sympatie polityczne: Unia Wolno-
�ci. Odznaczenia: Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi (1978),
Z³ota Odznaka Socjalistycznego Zrzeszenia Stu-
dentów Polskich (1979), Srebrna Honorowa Od-
znaka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Kra-

joznawczego (1985), Z³ota Odznaka �Za Zas³ugi
dla Ziemi Krakowskiej� (1986), Z³ota Odznaka
�Za Pracê Spo³eczn¹ dla Miasta Krakowa� (1988).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 70 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, �ródmie�cie, od 1980. Samochód: opel vec-
tra, rok prod. 1997. Podatek dochodowy: 1997
� III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: podró¿e, historia Polski. Urlop: wypoczy-
nek kempingowy. Ulubione dzie³a: brak. Maksy-
ma ¿yciowa: brak.                             aktual.: 20.XI.1998

BEDNARCZYK Andrzej
artysta plastyk, nauczyciel akademicki
Ur. 13 sierpnia 1960 w Le�nej, woj. jeleniogór-
skie; ¿onaty (od 1985); wykszt. wy¿sze; magister
sztuki; wyznanie � baptysta. Ojciec: Krzysztof,
wykszt. wy¿sze, pastor. Matka: Ludmi³a (z d. Kir-
cun), wykszt. wy¿sze, nauczyciel. Rodzeñstwo:
Grzegorz (ur. 1956), Anna (ur. 1957), Zofia (ur.
1958). ¯ona: Joanna (z d. Mryc), wykszt. wy¿sze,
nauczyciel. Dzieci: Alicja (ur. 1986), Aleksandra
(ur. 1987).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 36 im. Obroñców Poczty
Polskiej w Krakowie l Pañstwowe Liceum Sztuk
Plastycznych w Krakowie (matura 1980) l Aka-
demia Sztuk Piêknych w Krakowie, grafika i ma-
larstwo (dyplom 1986).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Sztuk Piêknych w Krakowie (od
1988), asystent (1988-95), adiunkt (od 1995), pro-
dziekan Wydzia³u Malarstwa (1996-99). Wyjaz-
dy zagraniczne o charakterze zawodowym: dwu-
krotna podró¿ w rejon jeziora Bajka³, Buriacja,
wschodnia Syberia (1991, 1993). Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: �Malowanie i uczenie� (kwalifikacja
I stopnia � doktorat ASP 1993); udzia³ w ponad
90 wystawach zbiorowych w 19 krajach Europy,
Azji, Ameryki Pó³nocnej; wystawy indywidual-
ne w Polsce, Szwajcarii, Belgii i Wielkiej Bryta-
nii; liczne nagrody i wyró¿nienia na wystawach
zbiorowych w kraju i za granic¹; publikacje wier-
szy w wielu zbiorach, tomy poezji �Kamienie
mojego Boga� (1994), ��wi¹tynia kamienia�
(1995), �Mistrz i uzurpatorzy� (1997), �Chrystus
i �cierwojady� (1997), �Anatomia anio³ów�
(1998).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Miêdzynarodowe
Triennale Grafiki (od 1993), cz³onek Zarz¹du
(1995-98) l Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (od
1998), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 46 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1986. Samochód: brak. Poda-
tek dochodowy: 1997 � I próg.
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  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: Tatry, z wyj¹tkiem lata. Urlop: praca
w pracowni. Ulubione dzie³a: chyba muzyka J.S.
Bacha; wszelkie ksi¹¿ki, ostatnio �w. Tomasz
z Akwinu; ma³o filmów. Maksyma ¿yciowa: Po-
woli i do woli.                                           aktual.: II.1999

BEIERSDORF Zbigniew
historyk sztuki, nauczyciel akademicki
Ur. 2 lipca 1941 w Krakowie; kawaler; wykszt.
wy¿sze, doktor historii sztuki; wyznanie rzymsko-
kat. Ojciec: Otton, wykszt. wy¿sze, historyk. Mat-
ka: Maria (z d. Pod³êska), wykszt. wy¿sze, geo-
graf. Rodzeñstwo: Krzysztof (ur. 1944), Maciej (ur.
1950). Dzieci: brak.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 7 w Krakowie l III Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Kochanowskie-
go w Krakowie (matura 1958) l Uniwersytet Ja-
gielloñski, historia sztuki (dyplom 1964).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Pracownia Konserwacji Zabytków (1964-90),
g³ówny specjalista l Uniwersytet Jagielloñski (od
1978), wyk³adowca, asystent, adiunkt (od 1996)
l Urz¹d Miasta Krakowa (1990-99), dyrektor Wy-
dzia³u Ochrony Zabytków l Willa Decjusza (od
1999), dyrektor. Wyjazdy zagraniczne o charakte-
rze zawodowym: stypendium naukowe rz¹du fran-
cuskiego (1975). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Histo-
ria rozwoju przestrzennego krakowskiego Klepa-
rza� (doktorat 1996); ksi¹¿ki � �Rozwój prze-
strzenny Starego S¹cza� (Z B. Krasnowolskim,
1985), �Dom pod Globusem� (z J. Purchl¹, 1986,
1994), �Urbanistyka, architektura i sztuka Nowe-
go S¹cza� (z B. Krasnowolskim, 3 tomy 1989-95);
kilkana�cie artyku³ów w prasie fachowej z zakre-
su historii urbanistyki, architektury i sztuki oraz
konserwacji zabytków (w tym dotycz¹ce Krako-
wa); jako dyrektor Wydzia³u Ochrony Zabytków
UMK przygotowanie strategii ochrony i konser-
wacji zabytków Krakowa (1989-90), realizowana
w latach 90., m.in. rewaloryzacja Plant, rewalory-
zacja poaustriackich fortów na Wzgórzach Krze-
s³awickich i fortu �w. Benedykta, rewaloryzacja
Willi Decjusza (1992-96). Nagrody i wyró¿nienia:
Nagroda Generalnego Konserwatora Zabytków
(1979), Nagroda Ministra Kultury i Sztuki (1989).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Historyków Sztuki (od
1968), skarbnik oddzia³u krakowskiego (1972-78)
l Towarzystwo Mi³o�ników Historii i Zabytków
Krakowa (od 1984), cz³onek wydzia³u (od 1985)
l Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa (od
1980), przewodnicz¹cy (1985-89) l Spo³eczny
Komitet Ochrony Zabytków Krakowa, cz³onek
prezydium (od 1990) l Miêdzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków (od 1994), cz³onek. Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Od-
znaczenia: Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1978).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 100 m kw., wolny najem, �ródmie-
�cie, od 1941. Samochód: fiat 126p, rok prod. 1985.
Podatek dochodowy: 1994 � II próg, 1995 � II próg,
1996 � II próg, 1998 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka, poznawanie zabytków. Urlop:
w górach. Ulubione dzie³a: literatura faktu, pamiêt-
niki, film krótkometra¿owy. Maksyma ¿yciowa:
Bêdzie, co Bóg da.                            aktual.: 24.V.2000

BEREZOWSKI Jerzy
organizator sportu i rekreacji, mened¿er
Ur. 9 maja 1946 w Opolu; rozwiedziony; wykszt.
wy¿sze; magister turystyki i rekreacji; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: Adam, wykszt. wy¿sze, in-
¿ynier le�nik. Matka: Irena (z d. Nebeluk), wy-
kszt. �rednie, emerytka. Rodzeñstwo: brak. Dzie-
ci: Maciej (ur. 1976), Micha³ (ur. 1996). Tradycje
rodzinne: matka, urodzona w Stryju, wywodzi siê
z Augustynów, tj. od Antoniego i Antoniny Dra-
czyñskich; ojciec urodzony we Lwowie, a rodzi-
na Berezowskich pochodzi z Breozdowców
k. Lwowa; ojciec matki walczy³ w legionach Pi³-
sudskiego � 1 Pu³k Piechoty (10.X.1914 do
1.IX.1917), plutonowy w Armii Polskiej � 46 Pu³k
Piechoty (1920).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 30 w Krakowie l Techni-
kum Mechaniczno-Elektryczne w Krakowie (ma-
tura 1975) l Akademia Wychowania Fizycznego
w Krakowie, turystyka i rekreacja (dyplom 1982)
l studia podypl.: Akademia Ekonomiczna w Kra-
kowie, organizacja i zarz¹dzanie przedsiêbiorstwa-
mi (dyplom 1987) l egzamin pañstwowy i tytu³
licencjonowany � doradca i agent ubezpieczenio-
wy.

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Klub Sportowy �Korona� w Krakowie (1982-86),
wiceprezes urzêduj¹cy, kierownik sekcji koszy-
kówki l Jednostka Wojskowa 1541 w Osiecza-
nach (1987-88), komendant wojskowego domu
wypoczynkowego l Podgórskie Centrum Rekre-
acji w Krakowie (1992), prezes urzêduj¹cy l Klub
Sportowy �Korona� w Krakowie (od 1993), pre-
zes klubu (1993-95), prezes urzêduj¹cy (od 1995).
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
zagraniczne obozy sportowe. Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: �stawianie na nogi� upadaj¹cych firm i sto-
warzyszeñ, �rozkrêcenie� organizacji bêd¹cych
w du¿ej stagnacji lub nowych. Nagrody i wyró¿-
nienia: II nagroda w ogólnopolskim konkursie prac
magisterskich i doktorskich Towarzystwa Krze-
wienia Kultury Fizycznej.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Zawodowy Metalowców
(1963-65), cz³onek l Zwi¹zek Zawodowy Pracow-
ników Przemys³u W³ókienniczego, Odzie¿owego
i Skórzanego (1967-79), m¹¿ zaufania l Towa-
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rzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (1968-92),
wiceprezes Zarz¹du Wojewódzkiego w Krakowie
(1986-90) l Zwi¹zek Zawodowy ZSMP w CLPOb
(1972-79), prezes l Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej (1975-80), prezes �rodowisko-
wego ogniska m³odo�ci, sekretarz zarz¹du dziel-
nicowego Podgórze (1977-80), prezes zarz¹du
dzielnicowego (1985-93). Udzia³ w przedstawiciel-
skich organach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciory-
su polit.: kandydat do Rady Miasta Krakowa
w wyborach w 1990  (lista �Sport i Ekologia�)
i 1994 roku. Antypatie polityczne: do oszo³omów
i nawiedzonych polityków oraz skrajno�ci poli-
tycznych. Odznaczenia: Z³ota Odznaka i Medal
�Za Zas³ugi dla TKKF� (1982), Z³ota Odznaka �Za
Pracê Spo³eczn¹ dla Miasta Krakowa� (1986), Z³o-
ta Odznaka �Za Zas³ugi dla Ziemi Krakowskiej�
(1987), Z³ota Odznaka �Zas³u¿ony Dzia³acz Kul-
tury Fizycznej� (1994), inne odznaczenia sporto-
we i regionalne.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 40 m kw., kwaterunkowe, Podgórze,
od 1949. Samochód: rover 820, rok prod. 1990.
Podatek dochodowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: kolekcjonerstwo, dzia³ka rekreacyjna, ho-
dowla ozdobnych ro�lin doniczkowych, ma³a tu-
rystyka, narty, p³ywanie, seks. Urlop: wyjazd nad
morze lub w góry ze zwiedzaniem okolic. Ulubio-
ne dzie³a: Trylogia H. Sienkiewicza, ksi¹¿ki E. von
Dänikena i K. Bunscha; filmy historyczne. Mak-
syma ¿yciowa: Lepiej z uczciwym zgubiæ ni¿
z oszustem znale�æ.                            aktual.: 9.IX.1998

BIEDA Krzysztof W³adys³aw
architekt, pracownik samorz¹dowy
Ur. 11 pa�dziernika 1941 w Limanowej, woj. no-
wos¹deckie; ¿onaty po raz drugi (od 1972); wy-
kszt. wy¿sze; doktor habilitowany in¿ynier archi-
tekt; wyznanie rzymskokat. Ojciec: W³adys³aw,
wykszt. wy¿sze, prawnik, profesor AE. Matka:
Jadwiga (z d. Cio³kosz), wykszt. wy¿sze, lekarz
stomatolog. Rodzeñstwo: Witold (ur. 1946). ¯ona:
El¿bieta Langer-Bieda, wykszt. wy¿sze, dr medy-
cyny lekarz reumatolog. Dzieci: Ma³gorzata (ur.
1973). Miejsca zamieszkiwania: od 5. roku ¿ycia
w Limanowej, potem w Krakowie do 1987,
w Australii w latach 1987-97 i od 1997 roku z po-
wrotem w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 4 im. Jana Kantego w Kra-
kowie l I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. B. No-
wodworskiego w Krakowie (matura 1960) l Po-
litechnika Krakowska, architektura (dyplom 1965).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Biura Architektoniczne dr F. Pfeffer w Wiedniu
(1966-67), projektant l Politechnika Krakowska,
Wydzia³ Architektury (1967-87 i od 1997), m³od-
szy asystent, asystent, adiunkt, docent (od 1982),
prodziekan (1985-87), profesor PK (od 1997) l

Tasmanian State Institute of Technology � obec-
nie University of Tasmania w Launceston w Au-
stralii, Wydzia³ Architektury (1987-96), senior
lecturer, associate professor, academic dean
� dziekan (1995-96) l Urz¹d Miasta Krakowa
(od 1999), architekt miasta. Wyjazdy zagranicz-
ne o charakterze zawodowym: stypendium
A. Humboldta w Darmstadt w Niemczech (1975-
-77 i 1982). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Kryteria
i zasady kszta³towania parkingów w osiedlach
mieszkaniowych� (doktorat 1974); �Wp³yw
czynnika komunikacji na kszta³towanie struktur
osadniczych� (habilitacja 1982); ponad 50 publi-
kacji i referatów na krajowych i zagranicznych
konferencjach naukowych. Nagrody i wyró¿nie-
nia: 12 nagród i wyró¿nieñ w konkursach archi-
tektonicznych i urbanistycznych krajowych i za-
granicznych w latach 1970-95.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Architektów Polskich
(od 1967), cz³onek zarz¹du Oddzia³u Krakowskie-
go (lata 70.) l Towarzystwo Urbanistów Polskich
(od 1974), cz³onek l NSZZ �Solidarno�æ�(1980-
-87), cz³onek zarz¹du ko³a przy Wydziale Archi-
tektury PK (1980-81). Udzia³ w przedstawiciel-
skich organach w³adzy: brak. Odznaczenia: Ho-
norowa Odznaka Politechniki Krakowskiej (1999).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 115 m kw., w³asne, w budownictwie
wielorodzinnym, �ródmie�cie, od 1945. Samo-
chód: volkswagen, rok prod. 1994; toyota, rok
prod. 1998. Podatek dochodowy: 1998 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: malowanie (akwarela), narty, tenis, cho-
dzenie po górach (niskich). Urlop: jak wy¿ej. Ulu-
bione dzie³a: �Przygody dobrego wojaka Szwej-
ka� J. Haszka, �Europa� N. Davisa; opera i most
w Sydney. Maksyma ¿yciowa: Cieszyæ siê z uda-
nych fragmentów, staraæ siê nie martwiæ reszt¹.

aktual.: 2.II.2000

BIELAÑSKI Adam Jan
chemik, profesor UJ
Ur. 14 grudnia 1912 w Krakowie; wdowiec; wy-
kszt. wy¿sze; profesor nauk chemicznych; wyzna-
nie rzymskokat. Ojciec: Adam Kazimierz, wykszt.
wy¿sze, hydrotechnik. Matka: Maria (z d. Bog-
dañska), wykszt. �rednie, przy mê¿u. Rodzeñstwo:
W³adys³aw (ur. 1911), Zofia (ur. 1919). ¯ony: Ewa
(z d. Raciborska), wykszt. wy¿sze (zmar³a 1979);
Gabriela (z d. Bogdañska), wykszt. �rednie, in-
struktor rolny (zmar³a 1993). Dzieci: Adam (ur.
1943), Piotr (ur. 1949), Pawe³ (ur. 1959). Tradycje
rodzinne: �rodowisko inteligencji i �redniego zie-
miañstwa galicyjskiego, jeden z dziadków, Miro-
s³aw Bogdañski, powstaniec 1863 roku; ojciec in-
¿ynier hydrotechnik, dyrektor dróg wodnych
w Krakowie (1945-49), wybitny specjalista w za-
kresie budownictwa wodnego.
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  EDUKACJA
Prywatna Szko³a Powszechna Towarzystwa Szko-
³y Ludowej w Krakowie l IV Gimnazjum Pañ-
stwowe im. H. Sienkiewicza w Krakowie (matura
1931) l Uniwersytet Jagielloñski, chemia (dyplom
1936) l doktorat: przewód doktorski przeprowa-
dzony na tajnym Uniwersytecie Jagielloñskim (dy-
plom 1945).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Górnicza w Krakowie (1936-39), asy-
stent l Miejska Pracownia Chemiczna w Krako-
wie (1940-45), chemik analityk l Akademia Gór-
niczo-Hutnicza w Krakowie (1945-64), adiunkt
(1945-50), zastêpca profesora i profesor kontrak-
towy (1950-55), profesor nadzwyczajny (1955),
profesor zwyczajny (1962), prorektor (1950-55)
l Uniwersytet Jagielloñski (1964-83), profesor
zwyczajny, prorektor (1966-68) l emeryt (od
1983) l Polska Akademia Nauk, Instytut Katali-
zy i Fizykochemii Powierzchni w Krakowie (od
1983), profesor. Ponadto: Polska Akademia
Nauk, cz³onek korespondent (od 1965), przewod-
nicz¹cy Komitetu Nauk Chemicznych (1966-77),
cz³onek rzeczywisty (od 1973), cz³onek prezy-
dium (1975-95), wiceprezes (1990-95), przewod-
nicz¹cy Oddzia³u w Krakowie (1990-95); Polska
Akademia Umiejêtno�ci, cz³onek czynny (od
1989), wiceprezes (1990-94); doktor honoris cau-
sa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
(1983). Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: sta¿ naukowy Imperial College of
Science and Technology w Londynie (1948-49);
liczne wyjazdy na konferencje naukowe i krót-
kie sta¿e do wiêkszo�ci krajów europejskich,
USA, Kanady i Australii. Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: oko³o 180 publikacji naukowych z dziedzi-
ny fizykochemii cia³a sta³ego i katalizy hetero-
genicznej, 4 ksi¹¿ki; 28 wypromowanych dokto-
rów nauk chemicznych.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Polskie Towarzystwo Chemiczne (od
1936), wiceprezes (1960-62) l Rada Towarzystw
Naukowych, przewodnicz¹cy (1990-95). Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: brak.
Odznaczenia: Medal Merentibus (nadany przez
UJ, 1982), Medal Jêdrzeja �niadeckiego (nada-
ny przez Polskie Towarzystwo Chemiczne,
1982), Krzy¿ Komandorski z Gwiazd¹ Orderu
Odrodzenia Polski (1986), Medal Harabaszew-
skiego (nadany przez Polskie Towarzystwo Che-
miczne, 1991).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 120 m kw., kwaterunkowe wspólne
z 5-osobow¹ rodzin¹ syna, Krowodrza, od 1912.
Samochód: FSO 1500, rok prod. 1985. Podatek
dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: muzyka, historia. Urlop: turystyka. Ulu-
bione dzie³a: �Saga rodu Forsytów� I. Galswor-

thy�ego; VII symfonia Beethovena; obraz �Zie-
mia� F. Ruszczyca (Muzeum Narodowe w War-
szawie). Maksyma ¿yciowa: brak odp.

aktual.: 30.VI.1999

BIELAÑSKI Janusz Marian
duchowny rzymskokat., proboszcz
Ur. 25 marca 1939 w Ró¿ance, woj. lwowskie;
wykszt. wy¿sze; magister teologii. Ojciec: Feliks,
wykszt. �renie, rolnik, kierownik Pañstwowego
Gospodarstwa Rolnego. Matka: Maria (z d. No-
coñ), wykszt. wy¿sze, rolnik. Rodzeñstwo: Wan-
da (ur. 1934), Andrzej (ur. 1936).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Stani¹tkach, woj. krakow-
skie l Liceum Diecezjalne w Krakowie (matura
eksternistyczna 1957) l Wy¿sze Seminarium Du-
chowne w Krakowie, teologia (dyplom 1963); spe-
cjalizacja � duszpasterstwo rodzin i m³odzie¿y
(1968).

  �WIÊCENIA I GODNO�CI KO�CIELNE
Diakonat (Kraków, ko�ció³ pod wezwaniem �w.
Anny, 25.III.1963) l Prezbiterat (Kraków, Wawel,
23.VI.1963) l Pra³at (1984) l Infu³at (2000).

  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Parafia pod wezwaniem Przemienienia Pañskie-
go w Pobiedrze Paszkówce, woj. krakowskie
(1963-65), wikariusz l Parafia pod wezwaniem
Wniebowziêcia Matki Boskiej w O�wiêcimiu
(1965-69), wikariusz l Parafia pod wezwaniem
�w. Miko³aja w Krakowie (1969-74), wikariusz l
Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustaj¹-
cej Pomocy w Mydlnikach pod Krakowem (1974-
-77), proboszcz l Parafia pod wezwaniem Naj-
�wiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowej Hucie
Bieñczycach (1977-83), duszpasterz rejonu l Ka-
tedra �w. Stanis³awa i �w. Jadwigi na Wawelu (od
4.III.1983), proboszcz. Wyjazdy zagraniczne
o charakterze duszpasterskim: brak. Wa¿niejsze
dzie³a: w latach 1969-74 budowa ko�cio³a w My-
dlnikach � osi¹gniêcie stanu surowego, dokoñcze-
nie budowy plebanii, muru wokó³ ogrodu i stacji
drogi krzy¿owej.

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ do organizacji spo³ecznych: brak.
Odznaczenia ko�cielne i �wieckie: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., budynek ko�cielny, �ród-
mie�cie, od 1983. Samochód: opel astra, rok prod.
1996. Podatek dochodowy: 1998 � rycza³t.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: spacery, jazda samochodem. Urlop: nad
morzem lub w Zakopanem. Ulubione dzie³a: ksi¹¿-
ki Jana Paw³a II, Adama Mickiewicza, Juliusza
S³owackiego, Zygmunta Krasiñskiego, a tak¿e do-
tycz¹ce historii Ko�cio³a i historii sztuki. Maksy-
ma ¿yciowa: Primum non nocere � Przede wszyst-
kim nie szkodziæ (stosowana zarówno w pracy
duszpasterskiej, jak i ¿yciu prywatnym).

          aktual.: 27.VIII.1999
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BIELAWKA Zbigniew Bogumi³
artysta malarz, grafik, fotograf
Ur. 13 lipca 1953 w Krakowie; wolny; wykszt.
wy¿sze; magister sztuki; wyznanie rzymskokat.
Ojciec: Stanis³aw, wykszt. wy¿sze, doktor medy-
cyny. Matka: Janina (z d. Górka), wykszt. wy¿sze,
lekarz. Rodzeñstwo: siedmioro. Dzieci: Klara (ur.
1984). Tradycje rodzinne: wychowany w wielo-
dzietnej rodzinie kultywuj¹cej tradycje Polski
sprzed 1939 roku. ̄ yciowe autorytety:  Adam Mar-
czyñski i  Mieczys³aw Wejman � profesorowie kra-
kowskiej ASP, Niels Stenquist � profesor szwedz-
kiej akademii sztuk piêknych. Miejsca zamieszki-
wania: od urodzenia w Krakowie oprócz roku
w Nowym Jorku (1979-80) i nieca³ego roku w
Szwecji (1981-82).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 4 w Krakowie l I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. B. Nowodworskiego w Kra-
kowie (matura 1973) l Akademia Sztuk Piêknych
w Krakowie, malarstwo � pracownia  prof. Adama
Marczyñskiego (dyplom 1978) l studia podypl.:
Akademia Sztuk Piêknych w Sztokholmie, grafika
� pracownia prof. Nielsa Stenquista (1981-82).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wolny zawód � malarz, grafik, fotograf (od 1978)
l Nauczyciel grafiki i fotografii (od czasu do cza-
su). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodo-
wym: poszukiwania artystyczne w Nowym Jorku
(1979), studialny wyjazd do Sztokholmu (1981-
-82); w latach 1989-99 wielokrotne wyjazdy na
plenery do Niemiec, Francji, Austrii. Artystyczne
fascynacje: Jaccobco postaæ-byt artystyczny
utrwalony w ró¿nych mediach, m.in. w grafice
technik¹ miedziorytu; genezê i dzieje Jaccobca opi-
sano m.in. w katalogu wystawy �Jaccobco 2000�
urz¹dzonej przez Jan Fejkiel Gallery w Krakowie
w czerwcu 1998 roku oraz w kultowym (niepubli-
kowanym) tek�cie Jana Fejkla �Jaccobco, czyli kto
jest kim w Cafe Dym�; fotografie przedstawiaj¹-
ce zwyk³ych i niezwyk³ych ludzi.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Polskich Artystów Plastyków
(od 1982), cz³onek l Zwi¹zek Polskich Artystów
Fotografików (od 1995), cz³onek. Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: brak. Inne fakty
z ¿yciorysu polit.: w latach 80. udzia³ w niezale¿-
nym od w³adz PRL ruchu artystycznym. Odzna-
czenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie:  �ródmie�cie, od urodzenia. Samo-
chód: brak. Podatek dochodowy: 1998 � raz pod,
raz nad kresk¹.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: praca, której wykonywanie sprawia rado�æ,
a od czasu do czasu wykonanie jakiego� dzie³a sztu-
ki; od 1997 roku wspó³za³o¿yciel i prezes elitarne-
go Klubu Jazdy Rowerowej rezyduj¹cego w Cafe

Dym. Urlop: nie dotyczy � czas wolny i praca nie
znaj¹ granic. Ulubione dzie³a: w³asna twórczo�æ
i Rembrandt. Maksyma ¿yciowa: Nie my�l o dniu
jutrzejszym, jutro przyniesie nowe problemy.

aktual.: 26.II.2000

BIELEC Pawe³
artysta malarz, fotograf
Ur. 20 marca 1902 w Dynowie, woj. lwowskie; ¿o-
naty (od 1941); wykszt. wy¿sze, magister sztuki;
dyplomowany artysta malarz, mistrz fotografii;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Szymon, wykszt.
podstawowe, rolnik. Matka: Anna (z d. Siwulec),
wykszt. podstawowe, rolnik. Rodzeñstwo: Franci-
szek, Józef, Maria, Wiktoria, Melena, Tekla, Mag-
dalena, Karolina, Felicja. ¯ona: Maria (z d. Mich-
nowska), wykszt. �rednie, fotograf. Dzieci: W³a-
dys³aw (ur. 1942), Barbara (ur. 1943), Krzysztof
(ur. 1947). Tradycje rodzinne: ojciec ¿ony Marii
� w³a�ciciel zak³adu fotograficznego w Bydgosz-
czy, cz³onek �pomorzan� i �hallerczyków�.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa czteroklasowa w Dynowie,
woj. lwowskie l Sze�cioklasowe gimnazjum we
Lwowie, IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. T. Ko-
�ciuszki w Krakowie (matura 1947) l Akademia
Sztuk Piêknych w Krakowie, malarstwo (dyplom
1954) l studia podypl.: Studium Pedagogiczne
ASP, nauczanie rysunku i przedmiotów artystycz-
no-plastycznych (dyplom 1952).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Zak³ad Artystyczno-Malarski we Lwowie (1920-
-26), pracownik l Zak³ad Artystyczno-Malarski
Leona Sapiechy we Lwowie (1926-38), wspó³w³a-
�ciciel l Pracownia Artystycznej Fotografii i Por-
tretu w Krakowie prowadzona wspólnie z córk¹
Barbar¹ Bielec i ma³¿onk¹ Mari¹ (od 1938), w³a-
�ciciel, wspó³w³a�ciciel (od 1994). Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: brak. Wa¿niej-
sze osi¹gniêcia: wiele wystaw indywidualnych
i zbiorowych w kraju i za granic¹.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Polskich Artystów Plastyków
(od 1955), cz³onek l Towarzystwo Przyjació³
Sztuk Piêknych, cz³onek l Cech Rzemios³ Ró¿-
nych, cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.:
wysokie domiary w czasach stalinowskich za nie-
s³uszne pogl¹dy polityczne, negatywna postawa
wobec PRL i poprzedniego ustroju, przes³uchiwa-
ny przez bezpiekê w 1953 roku. Sympatie poli-
tyczne: �Solidarno�æ�. Odznaczenia: Z³ota Odzna-
ka Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków (1996),
Z³ota Odznaka Cechu Rzemios³ Ró¿nych, Z³oty
Krzy¿ Zas³ugi (1987).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 100 m kw., spó³dzielcze lokatorskie,
Krowodrza, od 1945. Samochód: brak. Podatek
dochodowy: 1997 � I próg.
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  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: historia sztuki, reprodukcje malarstwa,
teatr. Urlop: malowanie obrazów. Ulubione dzie-
³a: historia malarstwa, wydawnictwa albumowe.
Maksyma ¿yciowa: Nie czyniæ innym krzywdy, po-
magaæ wnukom.                              aktual.: 29.VII.1998

BIEÑ Marian
prywatny przedsiêbiorca, automobilista
Ur. 15 sierpnia 1939 w Krakowie; rozwiedziony;
wykszt. �rednie; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Stefan, wykszt. �rednie � przedwojenna szko³a
handlowa, prywatny przedsiêbiorca, handlowiec.
Matka: Barbara (z d. Waga), wykszt. �rednie, pra-
cownik w prywatnej firmie mê¿a. Rodzeñstwo:
Artur (ur. 1933), doktor habilitowany docent na
AGH w Krakowie; Urszula (ur. 1943), w USA.
Dzieci: Weronika (ur. 1978), Marianna (ur. 1990).
Tradycje rodzinne: rzemie�lnicze i kupieckie; ro-
dzina zamieszkuj¹ca w Krakowie od czterech po-
koleñ; protoplast¹ rodu by³ Jean Bien, czyli Jan
Dobry, szewc, ¿o³nierz armii napoleoñskiej, który
na pocz¹tku XIX wieku osiedli³ siê w Galicji, jego
potomkowie przenie�li siê do Krakowa z podkra-
kowskiej wsi Bolechowice; dziadek  ze strony ojca,
Jan Bieñ, przeprowadziwszy siê do Krakowa,
otworzy³ na prze³omie wieków zak³ad szewski
przy ul. Szewskiej; ojciec by³ w m³odo�ci zawod-
nikiem krakowskiego Towarzystwa Gimnastycz-
nego �Sokó³�, uprawia³ gimnastykê sportow¹
i wio�larstwo, praktykowa³ w sklepie kolonialnym
Szarskiego w Szarej Kamienicy u zbiegu Rynku
G³ównego i ul. Siennej, a nastêpnie w 1937 roku
otworzy³ pierwszy w³asny sklep kolonialny przy
ul. �w. Jana i drugi, ju¿ podczas okupacji, na rogu
ul. Pêdzichów i ul. D³ugiej; po odbyciu kampanii
wrze�niowej 1939 roku i powrocie z obozu jeniec-
kiego ojciec za³o¿y³ fabryczkê octu i musztardy,
zlokalizowan¹ na terenie obecnej Akademii Rol-
niczej przy al. 29 Listopada, zatrudniaj¹c¹ 40 osób
i dzia³aj¹c¹ do koñca wojny; w latach 1948-49,
w okresie tzw. bitwy o handel, prowadzonej przez
ówczesnego ministra od gospodarki Hilarego Min-
ca, ojciec zosta³ zmuszony do zamkniêcia urucho-
mionej ju¿ po wojnie przy ul. Piekarskiej fabrycz-
ki myd³a oraz dzia³aj¹cych nadal dwóch sklepów,
aresztowany przesiedzia³ 9 miesiêcy w wiêzieniu
�w. Micha³a przy ul. Poselskiej, a nastêpnie rodzi-
na dosta³a nakaz eksmisji z Krakowa, podobnie
jak kilkadziesi¹t innych krakowskich rodzin
z �sektora prywatnego�, które mia³y w ten sposób
zap³aciæ za niepomy�lne dla komunistów wyniki
referendum z 1946 roku w Krakowie, nakazu eks-
misji ostatecznie nie wykonano, ale nad rodzin¹
wisia³ astronomicznej wielko�ci domiar, co by³o
powodem ci¹g³ego zajmowania jej maj¹tku przez
komornika; do 1956 roku oboje rodzice zatrudnili
siê w spó³dzielczo�ci rzemie�lniczej, a po gomu³-
kowskiej odwil¿y ojciec uruchomi³ now¹ firmê
w pomieszczeniach po fabryczce myd³a przy ul.

Piekarskiej, produkuj¹c¹ farby, rozpuszczalniki itp.
¯yciowe autorytety: Józef Kowalski, wspólnik
ojca, prekursor inicjatywy prywatnej w powojen-
nym Krakowie, wysoko ceniony przez ludzi roz-
poczynaj¹cych wtedy w³asn¹ dzia³alno�æ gospo-
darcz¹; Sobies³aw Zasada, góruj¹cy nad wszyst-
kimi zawodnikami Automobilklubu Krakowskie-
go w latach 70.; Jerzy Dobrzañski, kolega ojca,
zapalony motocyklista; in¿. Ryszard Nowicki,
pierwszy nauczyciel rajdowy.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. Micha³a Roli-¯ymierskie-
go w Krakowie l V Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
A. Witkowskiego w Krakowie (matura 1957) l
Uniwersytet Jagielloñski, niepodjêcie studiów po
zdaniu egzaminu wstêpnego na historiê (1957),
archeologia (1957-58, bez dyplomu).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Prywatna firma ojca (1958-59), pracownik l Fir-
ma prywatna (od 1959), wspó³w³a�ciciel (z Ada-
mem Kowalskim, synem wspólnika ojca) l Kie-
rowca rajdowy (1966-79), najczêstsze starty na
samochodach porsche, BMW, renault, fiat l Przed-
siêbiorstwo Zagraniczne �Achtie� w Krakowie
� szwalnia eksportowa (1981-98), pe³nomocnik l
Marian Bieñ � Piotr Skalski spó³ka cywilna, Au-
toryzowany Salon Renault w Krakowie (od 1992),
wspó³w³a�ciciel l Firma Schell (od 1993), dys-
trybutor na Ma³opolskê l Firma Dunlop (1993-
-97), dystrybutor l Amer Bank SA (1995-98),
wspó³za³o¿yciel, wiceprezes Rady Nadzorczej.
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
czêste i po ca³ym �wiecie jako kierowca rajdowy
oraz przedstawiciel zagranicznych firm w Polsce.
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: w³asna dzia³alno�æ gospo-
darcza prowadzona przez ca³e doros³e ¿ycie mimo
niesprzyjaj¹cych warunków w czasach PRL, wpro-
wadzanie nowinek rynkowych, takich jak szyte
przez w³asn¹ firmê p³aszcze ortalionowe (lata 60.)
czy cyklinowanie parkietów pierwsz¹ sprowadzo-
n¹ do Krakowa maszyn¹ (lata 70.); w latach 60.
czynne uprawianie sportu jako zawodnik krakow-
skiej �Wis³y� (p³ywanie), klubu �Ogniwo� i �Cra-
covii� (kolarstwo, boks), klubu �Olsza� (podno-
szenie ciê¿arów), a nastêpnie, jako zawodnik Au-
tomobilklubu Krakowskiego, udzia³ w wielu raj-
dach samochodowych � w latach 1969-77 partner
Sobies³awa Zasady, m.in. sze�ciokrotnie w rajdzie
�Safari� w Kenii (1971-75) i sze�ciokrotnie w raj-
dzie �Monte Carlo� (1972-78).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Automobilklub Krakowski (od 1966),
zawodnik (1966-79), cz³onek l Klub Przedsiêbior-
ców Miasta Krakowa �Business Club� (od 1990),
za³o¿yciel, prezes (1996-97). Udzia³ w przedsta-
wicielskich organach w³adzy: brak. Antypatie po-
lityczne: do g³upoty polityków niezale¿nie od ich
przynale¿no�ci partyjnej, co zmusza do nieustan-
nej i czêsto bezsilnej walki z jej przejawami. Od-
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znaczenia: �Zas³u¿ony Mistrz Sportu� (1978),
�Zas³u¿ony dla Miasta Krakowa� (1979).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 100 m kw., w³asne, Krowodrza, od
1998. Samochód: porsche z lat 70. wykorzysty-
wany przed laty na rajdach; renault max, rok prod.
1990. Podatek dochodowy: 1998 �  III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: sport, astrofizyka, fascynacja postêpami
w odkrywaniu kosmosu i jego naukowym pozna-
waniu. Urlop: w ciep³ych krajach, wyjazdy zagra-
niczne. Ulubione dzie³a: ksi¹¿ki popularnonauko-
we o badaniu kosmosu, m.in. �B³êkitna kropka�
prof. Carla Sagana, doradcy NASA (o tym, czym
jest Ziemia we wszech�wiecie), oraz astrofizyka,
prof. Wiktora Novikova z Kopenhagi. Maksyma
¿yciowa: ¯yj sam i daj ¿yæ innym. Nie zmieniaj
innych ludzi, sam zmieniaj siebie. Nie interesuj
siê rzeczami, na które nie masz najmniejszego
wp³ywu.                                                    aktual.: 8.II.2000

BLATMANN Roland
filolog, dyplomata
Ur. 20 lutego 1941; ¿onaty; wykszt. i tytu³ zawo-
dowy � brak odp.; wyznanie � brak odp. Ojciec:
brak odp. Matka: brak odp. ¯ona: brak odp. Dzie-
ci: dwoje. Miejsca zamieszkiwania: w Krakowie
od 1999 roku.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa � brak odp. l Szko³a �rednia
� brak odp. l Studia jêzyka francuskiego i filozo-
fii, dyplom Instytutu Wy¿szych Studiów Informa-
cji i £¹czno�ci.

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Gabinet Ministra Spraw Zagranicznych Francji l
Gabinet Premiera Republiki Francuskiej l Wice-
dyrektor ds. wspó³pracy kulturalnej, naukowej
i technicznej l Placówki � Wellington, Port of Spa-
in, Moskwa, konsul generalny Francji w Turynie
i Genui, Fezie, Sankt Petersburgu l Konsul gene-
ralny Francji i dyrektor Instytutu Francuskiego
w Krakowie (od II.1999).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
� brak odp.

  STATUS MATERIALNY
� brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
� brak odp.                                            aktual.: 30.V.2000

B£OÑSKI Jan Andrzej
polonista, profesor UJ
Ur. 15 stycznia 1931 w Warszawie; ¿onaty (od
1951); wykszt. wy¿sze; profesor zwyczajny; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Józef, wykszt. wy¿sze,
urzêdnik pañstwowy. Matka: Jadwiga (z d. Lewan-
dowska), wykszt. �rednie, przy mê¿u. Rodzeñstwo:
Wanda (ur. 1934). ¯ona: Teresa (z d. P³oñska),
wykszt. wy¿sze, lekarz. Dzieci: Krzysztof (ur.
1951), Piotr (ur. 1954), Tadeusz (ur. 1964). Trady-
cje rodzinne: raczej galicyjskie ni¿ warszawskie.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Warszawie l Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce im. Miko³aja Kopernika w Toruniu
(matura 1948) l Uniwersytet Jagielloñski, filolo-
gia polska (dyplom 1952).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Redakcja tygodnika �Przekrój� w Krakowie (1951-
-60), dziennikarz l Wspó³pracownik pism: �¯y-
cie Literackie� (1952-70), �Nowa Kultura� (1952-
-62), �Twórczo�æ� (1955-58, 1967-72), �Dialog�
(1956-63, 1966-78), �Przegl¹d Kulturalny� (1956-
-63) l Polska Akademia Nauk w Warszawie, In-
stytut Badañ Literackich (1959-71), pracownik na-
ukowy l Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
w Krakowie (1967-81), kierownik literacki l Uni-
wersytet Jagielloñski (od 1969), docent (1970-81),
profesor zwyczajny (1981), prorektor (1981-84),
dyrektor Instytutu Filologii Polskiej (1987-97) l
Dwumiesiêcznik �Teksty� (1972-74), redaktor
naczelny l Cz³onek Rady Redakcyjnej pism: �Res
Publica� (od 1989) i �NaG³os� (od 1989) l PAN,
Komitet Nauk o Literaturze Polskiej (od 1993),
cz³onek. Ponadto: cz³onek jury Nagrody Ko�ciel-
skich (od 1989), cz³onek Rady Stosunków Polsko-
¯ydowskich przy prezydencie RP (1990-95). Wy-
jazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: lek-
tor jêzyka polskiego na paryskiej Sorbonie (1961-
-66), wyk³adowca na uniwersytecie w Clermont-
Ferrand we Francji (1974-76, 1984-85, 1988-89,
1993-94), stypendysta Institut für die Wissenscha-
ften vom Menschen w Wiedniu (1985-86); wyk³a-
dy na uczelniach w Anglii, Szwecji i we W³oszech.
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Dramaturgia Witkacego�
(doktorat w Instytucie Badañ Literackich Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie, 1968); �Miko³aj
Sêp Szarzyñski a pocz¹tki polskiego baroku� (ha-
bilitacja w Instytucie Badañ Literackich PAN
w Warszawie, 1969); 14 ksi¹¿ek (m.in. o Gom-
browiczu, Mro¿ku, Mi³oszu, Prou�cie), wiele t³u-
maczeñ, rozpraw, artyku³ów (w tym dotycz¹ce te-
atrologii polskiej i francuskiej); 14 wypromowa-
nych doktorów, z których 3 zosta³o profesorami,
a 4 docentami. Nagrody i wyró¿nienienia: Nagro-
da Ko�cielskich w Genewie (1968), Nagroda Mia-
sta Krakowa im. Kazimierza Wyki (1981), Nagro-
da Ministra Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Tech-
niki (1982), Nagroda Fundacji Jurzykowskiego
w Nowym Jorku (1984), Nagroda Ministra Edu-
kacji Narodowej (1995), Nagroda im. Jerzego Ko-
siñskiego (1997), Laur Jagielloñski (1999).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Ruch Obywatelski Ak-
cja Demokratyczna (1990-91), cz³onek l Unia De-
mokratyczna (1991-94), cz³onek l Unia Wolno-
�ci (od 1994), cz³onek. Inne organizacje spo³ecz-
ne: PEN Club (od 1972), cz³onek l NSZZ �Soli-
darno�æ� (od 1980), cz³onek l Zwi¹zek Literatów
Polskich, cz³onek Zarz¹du G³ównego (1980-83)
l Association Internationale de Litterature Com-
paree, cz³onek zarz¹du (1985-90) l Stowarzysze-
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nie Pisarzy Polskich, cz³onek zarz¹du (1990-94).
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
brak. Odznaczenia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1975),
Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1982).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 110 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Podgórze, od 1957. Samochód: peugeot, rok
prod. 1995. Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: sztuka, muzyka, teatr. Urlop: nad Ba³ty-
kiem. Ulubione dzie³a: epoki literackie � barok
i XX wiek. Maksyma ¿yciowa: wystarczy dziesiêæ
przykazañ.                          aktual.: 20.VII.1999

BOBA Jan
muzyk, pianista jazzowy
Ur. 10 marca 1941 w Krakowie; ¿onaty po raz dru-
gi (od 1990); wykszt. wy¿sze; magister kultury
i sztuki; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Stanis³aw,
wykszt. podstawowe, krawiec. Matka: Janina
(z d. Murzañska), wykszt. podstawowe, przy mê¿u.
Rodzeñstwo: Andrzej (ur. 1938), Jadwiga (ur.
1942), Ma³gorzata (ur. 1947). ¯ona: Magdalena
(z d. Miko³aszek), wykszt. wy¿sze, psycholog.
Dzieci: Dominika (ur. 1972), Wojciech (ur. 1990).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 72 im. Lenartowicza
w Krakowie l Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Króla
Jana III Sobieskiego w Krakowie (matura 1960)
l Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Muzyczna im. Ka-
rola Szymanowskiego w Krakowie, Wydzia³ Pe-
dagogiczny, fortepian (dyplom 1968).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wolny zawód � muzyk (od 1962) l Jazz Band Ball
Orchestra (1962-89), lider zespo³u, pianista l Boba
Jazz Band (od 1990), za³o¿yciel i lider zespo³u,
pianista. Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: z zespo³em Jazz Band Ball Orchestra
do Wiednia (1965), a nastêpnie w drugiej po³owie
lat 60. do tzw. demoludów � ZSRR, Czechos³o-
wacji i na Wêgry, od 1970 roku Jugos³awia i kraje
Europy Zachodniej, g³ównie RFN i Holandia, kil-
kana�cie razy do USA i Kanady  (1979-89); od
1990 roku z zespo³em Boba Jazz Band do Europy
Zachodniej, g³ównie Niemiec i Holandii. Wa¿niej-
sze osi¹gniêcia: jako cz³onek zespo³u JBBO udzia³
w krajowych i zagranicznych festiwalach jazzo-
wych, m.in. w festiwalu amatorskich zespo³ów
jazzowych w Wiedniu i pierwsza p³yta wydana
przez wytwórniê Philips (1965), w festiwalu jaz-
zu tradycyjnego Sacramento Dixielend Jubilee
(kilkakrotnie w latach 1979-87); liczne koncerty
w USA i Kanadzie (druga po³owa lat 80.); jako
cz³onek zespo³u Boba Jazz Band trzykrotny udzia³
w festiwalu Z³ota Tarka w I³awie (1995-97),
3 wydane kasety i 2 p³yty kompaktowe; realizacje
telewizyjne m.in. piosenki Henryka Warsa w �Piw-
nicy pod Baranami� i benefis Jana Boby w kra-
kowskim Teatrze STU (1994). Nagrody i wyró¿-
nienia: I nagroda na festiwalu Jazz nad Odr¹

(1964), symboliczne klucze do bram miasta Sa-
cramento w USA oraz list gratulacyjny od ówcze-
snego prezydenta USA Ronalda Reagana z okazji
25-lecia zespo³u; okoliczno�ciowy dyplom od se-
natora Kalifornii �za osi¹gniêcia artystyczne na
terenie USA� (1989); jako lider zespo³u Boba Jazz
Band Z³ota Tarka �za ca³okszta³t twórczo�ci�
(1994).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Polskie Stowarzyszenie Jazzowe (od
1970), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Odznaczenia: �Zas³u¿ony
Dzia³acz Kultury� (1975).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 100 m kw., dom jednorodzinny, Kro-
wodrza, od urodzenia. Samochód: mercedes 200D,
rok prod. 1983. Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: jazz tradycyjny, dawniej narciarstwo.
Urlop: nad polskim morzem. Ulubione dzie³a:
muzyka amerykañskiego czarnego pianisty Arta
Tatuma; amerykañskie westerny (kiedy�). Maksy-
ma ¿yciowa: B¹d� wra¿liwy na g³upotê, ale staraj
siê nie prze¿ywaæ tego tak jak ja.

aktual.: 10.II.2000

BOCIAN Ryszard
prawnik, pracownik samorz¹dowy
Ur. 18 lipca 1939 w Skolem, woj. stanis³awowskie
(obecnie Ukraina); ¿onaty po raz drugi (od 1975);
wykszt. wy¿sze; magister prawa; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Walerian, wykszt. niepe³ne �rednie,
kolejarz. Matka: Bronis³awa (z d. Dobosiewicz),
wykszt. podstawowe, przy mê¿u, zajmowa³a siê
domem i dzieæmi. Rodzeñstwo: Danuta Maria (ur.
1947). ¯ony: Barbara Bogumi³a Billik, wykszt.
wy¿sze, nauczycielka IV LO w Krakowie, córka
¿o³nierza legionów Pi³sudskiego, wspó³za³o¿yciel-
ka Miêdzyzak³adowego Komitetu Strajkowego �So-
lidarno�æ Ma³opolska� w 1980 roku, uczestniczka
strajku w Hucie im. Lenina � obecnie im. T. Sen-
dzimira, internowana w 1981 roku i zmuszona do
emigracji do USA, tzw. paszport w jedn¹ stronê,
przedstawicielka Konfederacji Polski Niepodleg³ej
w Chicago w latach 80.; Maria (z d. B¹k), wykszt.
wy¿sze zawodowe, nauczycielka. Dzieci: Stanis³aw
(ur. 1975), Kazimierz (ur. 1977), Joanna Paula (ur.
1979). Tradycje rodzinne: ze strony ojca tradycje
drobnej szlachty zagrodowej (tzw. chodaczkowej)
z Podkarpacia Wschodniego; rodzina ze strony
matki pochodzenia mieszczañskiego, prapradziad
by³ burmistrzem Skolego, a pradziad i dziadek byli
radnymi.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Szubinie, woj. bydgoskie
l V Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. A. Witkowskie-
go w Krakowie (matura w 1956) l Politechnika
Warszawska, Wydzia³ Lotniczy (1956-57 bez dy-
plomu) l Uniwersytet Jagielloñski, Wydzia³ Pra-
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wa (dyplom 1967) l studia doktoranckie: Instytut
Nauk Politycznych UJ (1968-71) l egzamin sê-
dziowski (1971) i radcowski (1972).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Szko³a podstawowa w Jelczy, dawny powiat mie-
chowski (1963-66), nauczyciel l Szko³a Podsta-
wowa nr 9 i nr 6 w Krakowie (1966-68), nauczy-
ciel l Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
(1968-69), kierownik domu studenckiego l Przed-
siêbiorstwo Urz¹dzeñ Ch³odniczych w Krakowie
(1969), ekonomista l  Akademia Medyczna
w Krakowie (1971-92), asystent, wyk³adowca
(z przerw¹ 1981-90 � bezrobotny, praca �na czar-
no�) l  Pañstwowy Dom Pomocy Spo³ecznej
w Wiêckowicach k. Krakowa (1983), radca praw-
ny l ¯³obki w Nowej Hucie (1984-85), ekonomi-
sta l Wojewódzki O�rodek Metodyczny w Kra-
kowie (1993-99), nauczyciel konsultant l Urz¹d
Miasta Krakowa (od 1999), miejski rzecznik
ochrony konsumentów. Wyjazdy zagraniczne
o charakterze zawodowym: brak. Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: jako radny Krakowa inicjator budowy
szybkiego tramwaju.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1964-80/81), trzeci sekretarz ds.
propagandy komitetu gromadzkiego w Tczycy,
wybrany V/VI.1966 (nie podj¹³ funkcji, zmieni³
pracê w czerwcu 1966 i opu�ci³ miejsce zamiesz-
kania w Tczycy) l Konfederacja Polski Niepodle-
g³ej (od 1981), cz³onek Rady Politycznej (1989-90
i od 1996) l Konfederacja Polski Niepodleg³ej
� Frakcja Demokratyczna (1990-91), przewodni-
cz¹cy Rady Politycznej (1990-91). Inne organiza-
cje spo³eczne: Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego
(1962-1980), cz³onek l NSZZ �Solidarno�æ� (od
25.IX.1981), cz³onek l Zwi¹zek Strzelecki (od
1989) wspó³za³o¿yciel, porucznik (od 1997) l Sto-
warzyszenie Czeczeñski O�rodek Informacyjny
w Krakowie (od 1994), cz³onek za³o¿yciel i cz³o-
nek Rady Stowarzyszenia l Stowarzyszenie �Sa-
morz¹dny Kraków� (od 1996), cz³onek Rady Na-
czelnej. Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: radny Rady Miasta Krakowa, kaden. 1990-94,
lista wyborcza Konfederacji Polski Niepodleg³ej,
klub Samorz¹dnej Rzeczypospolitej (1990-92), po
zmianie nazwy klub Centro-Prawica (1992-94), wi-
ceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Krakowa (1990-
-92), przewodnicz¹cy Komisji Praworz¹dno�ci
(1990-94), wiceprzewodnicz¹cy Komisji Prawno-
Statutowej (1992-94) � przewodnicz¹cy zespo³u
komisji ds. opiniowania kandydatów na ³awników
s¹dów powszechnych i kolegiów ds. wykroczeñ;
kaden. 1994-98, lista wyborcza koalicji �Samorz¹d-
ny Kraków�, klub radnych �Samorz¹dny Kraków�,
przewodnicz¹cy zespo³u ds. opiniowania kandyda-
tów na ³awników s¹dów powszechnych i kolegiów
ds. wykroczeñ; kaden. 1998-2002, cz³onek Komi-
sji Inwentaryzacyjnej spoza RMK, klub radnych
�Samorz¹dny Kraków�. Inne fakty z ¿yciorysu po-

lit.: za³o¿yciel i lider konspiracyjnej grupy antyko-
munistycznej w Krakowie w latach 1957-58, w la-
tach 1981-89 w konspiracji w Konfederacji Polski
Niepodleg³ej, zastêpca szefa okrêgu krakowskiego,
szef obszaru II (Ma³opolska Po³udniowa), kierow-
nik Wydzia³u Organizacyjnego Centralnego Kie-
rownictwa Akcji Bie¿¹cej (1985-89), w 1982 inter-
nowany, w 1983 dwukrotnie aresztowany, po raz
ostatni skazany na areszt we wrze�niu 1988 we Wro-
c³awiu za zorganizowanie antykomunistycznej de-
monstracji; kandydat na radnego z listy Stowarzy-
szenia �Samorz¹dny Kraków� w wyborach w 1998
roku. Sympatie polityczne: demokracja; antypatia
do totalitaryzmu. Odznaczenia: Srebrny Medal
Opiekuna Miejsc Pamiêci Walki i Mêczeñstwa
(1997).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 56 m kw., spó³dzielcze lokatorskie,
Podgórze, od 1978 Samochód: brak. Podatek do-
chodowy: 1994 � I próg, 1995 � I próg, 1996 � I
próg, 1997 � I próg.

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: biografie, historia, polityka, geografia.
Urlop: w g³uszy. Ulubione dzie³a: wszystkie pra-
ce Leona Petra¿yckiego. Maksyma ¿yciowa:
Przede wszystkim upór.                  aktual.: 28.III.1999

BOGDANOWSKI Janusz Jan Kanty
architekt, profesor PK
Ur. 16 sierpnia 1929 w Krakowie; wdowiec; wy-
kszt. wy¿sze; profesor zwyczajny doktor habilito-
wany in¿ynier architekt; wyznanie rzymskokat.
Ojciec: Wincenty, wykszt. wy¿sze, prawnik. Mat-
ka: Jadwiga (z d. Ró¿ycka), wykszt. �rednie � se-
minarium nauczycielskie, nauczycielka. Rodzeñ-
stwo: Andrzej (ur. 1924). ¯ona: Aleksandra (z d.
Augustynek), wykszt. wy¿sze, artysta plastyk, kon-
serwator (zm. 1989). Dzieci: Bogus³aw (ur. 1956,
zm. 1973), Monika (ur. 1962), Kinga (ur. 1976).
Tradycje rodzinne: prapradziadek Edmund Ró¿ycki
ze strony matki genera³ jazdy wo³yñskiej 1863
roku; ojciec góral ¿ywiecki, uczestnik trzech wo-
jen � pierwszej �wiatowej jako oficer austriacki,
bolszewickiej jako ochotnik w randze kapitana, dru-
giej �wiatowej jako major AK, przed wojn¹ dyrek-
tor zak³adów przemys³owych Barton i Spó³ka
w Krakowie, po wojnie radca prawny, ³awnik w
magistracie, we wrze�niu 1939 roku wybrany na
wiceprezydenta Krakowa, pozosta³ na stanowisku
i zosta³ uwiêziony przez Niemców; matka pocho-
dzi³a z rodziny wypêdzonej z Wo³ynia po powsta-
niu 1863 roku, osiad³ej w Krakowie i Suchej. ¯y-
ciowe autorytety: profesorowie � Tadeusz To³wiñ-
ski, Gerard Cio³ek, Zygmunt Novák. Miejsca za-
mieszkiwania: od urodzenia w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a Æwiczeñ w Krakowie l Gimnazjum im.
Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie (matura
1948) l Politechnika Krakowska im. T. Ko�ciusz-
ki, urbanistyka (dyplom 1954).
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  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Krakowie
(1954-64), asystent (1954-56), projektant (1956-
-64) l Politechnika Krakowska im. T. Ko�ciuszki
(od 1954), asystent (1954-64), adiunkt (1964-67),
docent (1967-78), profesor nadzwyczajny (1978),
profesor zwyczajny (1992). Ponadto: redaktor Teki
Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Aka-
demii Nauk (od 1967), przewodnicz¹cy Komisji
Urbanistyki i Architektury PAN (od 1991), cz³o-
nek kolegium redakcyjnego miesiêcznika �Aura�
(1970) i miesiêcznika �Ochrona Zabytków�
(1993), przewodnicz¹cy Rady Ochrony Zabytków
przy ministrze kultury (od 1992). Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: stypendium
DAAD w Niemczech (1972); od 1974 roku jako
cz³onek organizacji miêdzynarodowych Interna-
tional Council on Monuments and Sites, Europa
Nostra i innych wyjazdy przynajmniej raz w roku
do ró¿nych krajów Europy. Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: �Systemy i kierunki w ma³opolskim budow-
nictwie obronnym na prze³omie XVI/XVII wie-
ku� (doktorat 1954); �Ogrody «w³oskie» pod Kra-
kowem� (habilitacja 1967); 18 ksi¹¿ek, m.in.
�Kompozycja i planowanie w architekturze kra-
jobrazu� (1976), �Rewaloryzacja krajobrazowa
miast zabytkowych� (1978), �Architektura obron-
na w krajobrazie Polski� (1998), �Polskie ogrody
ozdobne� (2000); oko³o 700 artyku³ów dotycz¹-
cych krajobrazu, architektury, konserwacji, ogro-
dów i architektury obronnej, urbanistyki; oko³o
100 projektów i realizacji w³asnych oraz zespo³o-
wych, m.in. rekonstrukcja baszty w Olkuszu, pa-
sa¿ podziemny przy dworcu w Krakowie, Semi-
narium Franciszkañskie w Kalwarii Zebrzydow-
skiej, Bastion �w. Rocha w Czêstochowie, Wzgó-
rza Paciorkowce, architektoniczno-krajobrazowa
kompozycja terenów pokopalnianych w Bieruniu,
projekt systemu zieleni Krakowa (1956-60), pro-
jekt i realizacja Jurajskich Parków Krajobrazo-
wych (1965-70), rewaloryzacja krakowskich Plant
(1972-76, 1992-96); projekty studialne, opracowa-
nia i wytyczne dla kilku miast, m.in. Krakowa,
Sandomierza (1964), Przemy�la (1970). Nagrody
i wyró¿nienia: oko³o 15, m.in. nagroda ministra
szkolnictwa wy¿szego (1978, 1980), Nagroda
Miasta Krakowa (1986, 1998), nagroda ministra
gospodarki przestrzennej (1989), nagroda ministra
kultury i sztuki (1992, 1994), nagrody Polskiej
Akademii Umiejêtno�ci im. Miko³aja Kopernika
(1995), kilkakrotnie nagradzany przez rektora Po-
litechniki Krakowskiej.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Architektów Polskich
(od 1956), prezes Oddzia³u Krakowskiego (1968-
-71) l Towarzystwo Urbanistów Polskich (od
1958), cz³onek l International Council on Monu-
ments and Sites � ICOMOS (od 1972), wicepre-
zydent Rady Krajowej w Polsce (1990-99) l Sto-

warzyszenie Europa Nostra � IBI (od 1972), cz³o-
nek Rady Naukowej (od 1974) l Towarzystwo
Mi³o�ników Historii i Zabytków Krakowa (od
1974), cz³onek zarz¹du (od 1975) l Towarzystwo
Mi³o�ników Dawnej Broni i Barwy (od 1980), pre-
zes (od 1997) l �wiatowy Zwi¹zek ̄ o³nierzy AK
(od 1992), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu po-
lit.: w latach 1944-45 ¿o³nierz Armii Krajowej (ka-
pral). Odznaczenia: 18 odznaczeñ, m.in. Medal
Komisji Edukacji Narodowej (1984), Krzy¿ Ar-
mii Krajowej (1998), Krzy¿ Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski (1998), Medal �Ojczyzna Swe-
mu Obroñcy�.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 120 m kw., w³asno�ciowe w kamie-
nicy czynszowej, �ródmie�cie, od 1929. Samo-
chód: brak. Podatek dochodowy: 1998 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: zabytkowy, rodzinny dom na wsi (z 1878
roku) w Beskidach, ogród odziedziczony po dziad-
ku. Urlop: w domu na wsi, g³ównie podró¿e po
Polsce lub s³u¿bowo za granicê. Ulubione dzie³a:
utwory Zegad³owicza, Umberto Eco, Mumforda;
filmowy realizm w³oski; Malczewski; w muzyce
� Romanse Anonima, M. Liobet. Maksyma ¿ycio-
wa: Frustra vivit qui neminem prodest.

aktual.: 5.V.2000

BOGUNIA-PACZYÑSKI Andrzej
polonista, archiwista, redaktor
Ur. 22 sierpnia 1948 roku w Krakowie; ¿onaty (od
1982); wykszt. wy¿sze; magister filologii polskiej;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Jan, wykszt. podsta-
wowe, pracownik fizyczny (zm. 1970). Matka:
Anna (z d. Paczyñska), wykszt. podstawowe, pra-
cownik fizyczny (zm. 1996). Rodzeñstwo: Jan (ur.
1940), wykszt. wy¿sze, in¿ynier. ¯ona: Jolanta Ja-
nusz-Bogunia (ur. 1953), wykszt. wy¿sze, aktorka.
Dzieci: Barbara (ur. 1984), uczennica I Liceum im.
B. Nowodworskiego i Szko³y Muzycznej II stop-
nia w Krakowie. ¯yciowe autorytety: Tomasz
Weiss � profesor UJ, historyk literatury, promotor.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 90 w Krakowie l I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. B. Nowodworskiego w Kra-
kowie (matura 1966) l Uniwersytet Jagielloñski,
Wydzia³ Filologiczny, filologia polska (dyplom
1975).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Teatr STU w Krakowie (1976-80 i 1991-92), te-
atrolog dokumentalista, redaktor wydawnictw,
zastêpca kierownika artystycznego (1976-80), kie-
rownik programowy (1991-92) l Archiwum Pañ-
stwowe w Krakowie (1981-88), starszy dokumen-
talista l Kwartalnik �Kraków�, cz³onek kolegium
redakcyjnego (1984-90), sekretarz redakcji (1988-
-90) l Miesiêcznik �Kraków� (1992-93), sekre-
tarz redakcji l Tygodnik �Wie�ci� (1993), sekre-
tarz redakcji l Dwutygodnik „Gazeta Kryminal-
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na” (1994-95), sekretarz redakcji l „Czas Krakow-
ski” (1993-95), redaktor, archiwista l Telewizja
Wis³a � TVN-Po³udnie (od 1995), kierownik ar-
chiwum. Ponadto: wspó³pracownik �Dziennika
Polskiego� (od 1983), �Echa Krakowa (1983-90),
miesiêcznika �Nafta & Gaz Biznes� (od 1999) oraz
Redakcji Publicystyki Kulturalnej O�rodka Tele-
wizji Polskiej Kraków (1975-76), Muzeum Historii
Fotografii (1988-90) i „Starej Galerii” (1992-93).
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: artyku³y o tematyce histo-
rycznej (opracowania, szkice, biogramy, recenzje,
felietony, teksty �ród³owe) w czasopismach spe-
cjalistycznych, popularnych, krakowskiej i ogól-
nopolskiej prasie codziennej; ksi¹¿ki � �Teatr STU
1966-1981. Dokumentacja� (1982), �Pierwszy
polski automobil� (1988), �Ma³y ilustrowany pi-
taval krakowski� (1991), �Mój Benz, moja Mer-
cedes...� (1992), �Samochodowcy, wy�cigowcy,
automobilerzy albo diab³y i diablice w daimlerow-
skich landach. Pocz¹tki zrzeszonego automobili-
zmu w Krakowie 1908-1914� (1998); autorskie
wystawy dokumentalne � �Kraków na starych
widokówkach� (1982), �Podgórze na starej foto-
grafii (cz. I 1984, cz. II 1991), �Cracovie Auto-
mobile. Pocz¹tki motoryzacji w Krakowie 1895-
-1918� (1999); pionierskie badania historii moto-
ryzacji w Galicji, których wyniki pozwoli³y na
sformu³owanie i udowodnienie tezy lokuj¹cej po-
cz¹tki polskiego automobilizmu w Krakowie; ba-
dania biograficzne i publikacje po�wiêcone posta-
ciom zwi¹zanym z Krakowem (m.in. A. Wyrwi-
czównie, B. Ubryk, H. Rubinstein, W. Rzewuskie-
mu, W. Schindlerowi, W. Ustyanowiczowi, B. Sa-
loniemu, M. M¹drzykowskiemu, W. Kossakowi,
J. Brandysowi);  utworzenie archiwów � literac-
kiego Teatru STU (1976), handlowego Inter Fra-
grances (1983), redakcyjnego �Czasu Krakowskie-
go� (1993), telewizyjnego TVN-Po³udnie (1995)
i prywatnego archiwum sportowego Sobies³awa
Zasady (1991); scenariusz i realizacja (z T. Mala-
kiem) widowiska plenerowego pod Wawelem
�Wianki 1981�, scenariusz i produkcja widowi-
ska �wi¹teczno-folklorystycznego w re¿. K. Jasiñ-
skiego �Krakowiacy i górale w Teatrze STU� (dla
II pr. TVP, Wielkanoc, 1992), realizacja autorskie-
go spektaklu dokumentalnego (adaptacja listów W.
Kossaka) �Dooko³a Wojtek. Konie, kobiety i au-
tomobile w ¿yciu malarza�, Teatr STU (1998).
Nagrody i wyró¿nienia: �Z³ote Ko³o� Polskiego
Zwi¹zku Motorowego (1988).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Unia Pracy (od 2000),
cz³onek. Inne organizacje spo³eczne: NSZZ Soli-
darno�æ (1980-90), cz³onek l Krakowskie Towa-
rzystwo Ochrony Zabytków Techniki (od 1995),
cz³onek zarz¹du (od 1998) l  Stowarzyszenie
Dziennikarzy RP (od 2000), cz³onek. Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Inne
fakty z ¿yciorysu polit.: po przerwanych studiach
w kwietniu 1968 roku karnie wcielony do 2. War-

szawskiej Ciê¿kiej Brygady Saperów w Kazuniu
(1968-70). Sympatie polityczne: lewica solidarno-
�ciowa, marsza³ek Aleksander Ma³achowski.
Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 45 m kw. spó³dzielcze lokatorskie,
Podgórze, od 1970. Samochód:  brak. Podatek do-
chodowy: 1998 – I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: bieganie, tenis. Urlop: urlop na wsi, wy-
cieczki górskie (Beskidy i Gorce). Ulubione dzie-
³a: �Demon ruchu� S. Grabiñskiego, twórczo�æ
T. Boya-¯eleñskiego. Maksyma ¿yciowa: Semper
in altum.                                               aktual.: 13.IV.2000

BÖHM Aleksander W³adys³aw
architekt, profesor PK
Ur. 25 listopada 1943 w Krakowie; ¿onaty (od
1972); wykszt. wy¿sze; doktor habilitowany in-
¿ynier architekt; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Józef, wykszt. zawodowe, piekarz. Matka: W³a-
dys³awa (z d. Korzeniowska), wykszt. podstawo-
we, przy mê¿u. Rodzeñstwo: brak. ¯ona: Mariola
(z d. Miækowska), wykszt. wy¿sze, architekt. Dzie-
ci: Weronika (ur. 1973), Miko³aj (ur. 1983).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 21 w Krakowie l II Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Króla Jana III Sobie-
skiego w Krakowie (matura 1961) l Politechnika
Krakowska, Wydzia³ Architektury (dyplom 1967).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Politechnika Krakowska (od 1967), adiunkt (od
1974), profesor (1991), prodziekan Wydzia³u Ar-
chitektury (1987-90), kierownik Zak³adu Krajobra-
zu Miejskiego i Stref Podmiejskich (od 1992), dy-
rektor Instytutu Architektury Krajobrazu (od 1994)
l Urz¹d Miasta Krakowa (1990-91), g³ówny ar-
chitekt miasta l International City Managers As-
sociation Washington-Kraków (1991-92), konsul-
tant l Land Management Practice London Univer-
sity & Llewelyn Davies i Instytut Gospodarki Prze-
strzennej i Komunalnej w Krakowie (1993-94),
akredytowany doradca l Miejska Pracownia Pla-
nowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju War-
szawy (1997), starszy specjalista. Ponadto: cz³onek
sekcji architektury krajobrazu Polskiej Akademii
Nauk (od 1975), cz³onek Komisji Urbanistyki
i Architektury PAN Oddzia³ w Krakowie (od 1982),
przewodnicz¹cy sekcji urbanistyki w Komitecie
Urbanistyki i Architektury PAN w Warszawie
(1996-99), cz³onek sekcji architektury, urbanistyki
i planowania przestrzennego w Komitecie Badañ
Naukowych (1992-93), przewodnicz¹cy sekcji ar-
chitektury i urbanistyki KBN (1993-94), kierow-
nik Zak³adu Krajobrazu Miejskiego i Stref Podmiej-
skich w Krakowie (od 1994), zastêpca przewodni-
cz¹cego Komitetu Urbanistyki i Architektury PAN
(od 1999). Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: w latach 1971-72 praca zawodowa w
Kanadzie i Stanach Zjednoczonych; w latach 1976-
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-77 kontrakt �Polservice�u� � wyk³adowca na Uni-
versity of Baghdad w Iraku; stypendium Fondazio-
ne Romana w Rzymie (1979), stypendium Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego (Egipt,
1981), seminarium Stadtdesign, Bauhaus Dessau
(1989); visiting professor w Fachhochschule
w Münster w RFN (1989); sta¿ International City
Management Association w USA (1991); wypra-
wa badawcza do Brazylii (1998). Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: �Struktura przestrzenna dydaktyki szko³y
wy¿szej na tle rozwoju technologii kszta³cenia�
(doktorat 1974); �O budowie i synergii wnêtrz urba-
nistycznych� (habilitacja 1984); od momentu uzy-
skania uprawnieñ budowlanych w 1974 roku autor
lub wspó³autor oko³o 60 projektów architektonicz-
nych oraz planów urbanistycznych (budynki miesz-
kalne, sakralne i u¿yteczno�ci publicznej) wykona-
nych jako prywatna praktyka, prace projektowe zre-
alizowane � projekt domu dwurodzinnego na Pr¹d-
niku Czerwonym ul. Dziedzica 7 w Krakowie
(1970), projekt rozbudowy domu mieszkalnego
w Halifax w Kanadzie (z W. Szymañskim, 1972),
projekt wnêtrz supermarketu w Halifax w Kana-
dzie (z W. Szymañskim, 1972), projekt wnêtrz Fa-
culty Club of Dalhousie University w Halifax (z W.
Szymañskim, 1972), projekt ko�cio³a w Krz¹tce
k. Tarnobrzega (1980), projekt domu jednorodzin-
nego w Gorlicach (1980), projekt ko�cio³a w No-
wej Dêbie w woj. tarnobrzeskim (1980), projekt ko-
�cio³a w Potoku k. Krosna (1981), plan realizacyj-
ny i projekt architektoniczny Wy¿szego Seminarium
Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej (1984-
-85), projekt ko�cio³a parafialnego w Czechowicach
(1988-90), plan zagospodarowania przestrzennego
Krakowa (wspó³autor, 1994), projekt domu z apte-
k¹ w Dêbnikach w Krakowie (1994), projekt domu
jednorodzinnego na Woli Justowskiej w Krakowie
(1995), plan koordynacyjny zagospodarowania
Centrum Komunikacyjnego w Krakowie (wspó³-
autor, 1995), projekt pawilonu ekspozycyjnego na
zaporze Jeziora Czorsztyñskiego (wspó³autor,
1996), projekt studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Warszawy
� czê�æ kszta³towania przestrzeni publicznych i kra-
jobrazu ca³o�ci (wspó³autor, 1996), studium archi-
tektoniczno-in¿ynierskie (czê�æ architektoniczno-
krajobrazowa) mo¿liwo�ci podwy¿szenia obwa³o-
wañ wi�lanych w Krakowie na odcinku od stopnia
D¹bie do stopnia Ko�ciuszko oraz przebudowy
przepraw przez Wis³ê ze wzglêdu na ochronê prze-
ciwpowodziow¹ z uwzglêdnieniem aspektów kra-
jobrazowych i architektonicznych (wspó³autor,
1997, w trakcie realizacji), plan koordynacyjny
III kampusu UJ (wspó³autor, 1998, w trakcie reali-
zacji), koncepcja o³tarza polowego i zagospodaro-
wania terenu przed klasztorem na Jasnej Górze
w Czêstochowie (wspó³autor, 1998, w trakcie re-
alizacji); wspó³autor 14 zespo³owych projektów
konkursowych, z których 10 nagrodzono lub wy-
ró¿niono, m.in. I wyró¿nienie za projekt urbani-

styczny nowego fragmentu miasta Boles³awiec
(wspó³autor, 1969), III nagroda za plan szczegó³o-
wego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy
Ursynów Pó³nocny w Warszawie (wspó³autor,
1971), I wyró¿nienie za projekt zespo³u szkó³
i przedszkola na osiedlu Bródno w Warszawie
(wspó³autor, 1971), I wyró¿nienie za projekt sie-
dziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych w War-
szawie (wspó³autor, 1973), I nagroda za projekt
domów jednorodzinnych dla pracowników rolnych
(wspó³autor, 1973), I miejsce ex aequo w konkur-
sie � seminarium SARP na koncepcjê urbanistycz-
n¹ Centrum Komunikacyjnego w Krakowie (nagro-
da zespo³owa, 1995), I nagroda na projekt studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Warszawy (czê�æ krajobrazowa i przy-
rodnicza, 1996); ponad 90 publikacji naukowych,
m.in. �Ochrona i kszta³towanie krajobrazu w za-
bytkowych uk³adach przestrzennych� (1987), �Kon-
cepcja sieci synergicznej dla rekompozycji osiedla
blokowego� (1987), �Eclecticism in Cracow�
(wspó³autor K. Bieda, 1989), �Civilising the Hou-
sing Estates of Cracow. Civilising the City � Quali-
ty or Chaos in Historic Towns� (1990), �Wspó³cze-
sne tendencje w architekturze krajobrazu� w �Pra-
ce polskich architektów na tle kierunków twórczych
w architekturze i urbanistyce w latach 1945-95�
(1995), �Krajobraz miejski w warunkach demokra-
cji i wolnego rynku� (redakcja pracy zbiorowej,
1996), poradnik �Gospodarka przestrzenna gmin�
(wspó³autor P. Clarke, 1994), skrypt �Architektura
krajobrazu, jej pocz¹tki i rozwój� (1994), �Archi-
tektura krajobrazu i sztuka ogrodowa � ilustrowa-
ny s³ownik angielsko-polski� (wspó³autor A. Za-
chariasz, 1997), �Wnêtrze w kompozycji krajobra-
zu� (z³o¿one do wydawnictwa 1998); oko³o 50 pu-
blikacji popularnonaukowych w prasie codzien-
nej, w tym cykl 42 tekstów �Krajobrazy krakow-
skie� publikowanych w �Echu Krakowa� w latach
1976-81; udzia³ w zespo³owych projektach badaw-
czych � grantach Komitetu Badañ Naukowych,
m.in. �Zagospodarowanie przestrzenne stref ochron-
nych krajobrazu miejskiego w warunkach gospo-
darki rynkowej i samorz¹dno�ci� (1994-95), �Dzie-
dzictwo architektoniczne polskiej emigracji w Bra-
zylii w stanie Parana� (1996-98), �Ochrona dzie-
dzictwa kulturowego w zrównowa¿onym rozwoju
miast� (1999); do 1999 roku wypromowanie 35 ma-
gistrów architektury na Politechnice Krakowskiej,
promotor 7 przewodów doktorskich; doprowadze-
nie do utworzenia na Wydziale Architektury PK
nowego kierunku studiów magisterskich pod nazw¹
�architektura krajobrazu�, który rozpocznie kszta³-
cenie studentów w roku akademickim 2000/2001.
Nagrody i wyró¿nienia: nagrody rektora PK za pra-
ce naukowo-badawcze i dydaktyczne, medal 100-
-lecia SARP za cykl �Krajobrazy krakowskie�
(1980), honorowa nagroda im. Zygmunta Novaka
�za wybitne zas³ugi dla architektury polskiego kra-
jobrazu� (1984), nagroda Ministra Nauki i Szkol-
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nictwa Wy¿szego III stopnia za pracê habilitacyjn¹
(1985), wyró¿nienie Ministra Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa za naukowe kierownic-
two nagrodzonej pracy doktorskiej (1996), Nagro-
da Miasta Krakowa za studium architektoniczno-
krajobrazowe podwy¿szenia zabezpieczeñ przeciw-
powodziowych w Krakowie (nagroda zespo³owa,
1998).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Architektów RP (od
1968), cz³onek Kolegium Sêdziów Konkursowych
(od 1990) l Polski Komitet Narodowy Internatio-
nal Commity of Monuments and Sites (od 1996),
cz³onek l Stowarzyszenie Konserwatorów Zabyt-
ków (od 1997), cz³onek l Rada Ochrony Zabyt-
ków przy ministrze kultury i sztuki (od 1998), cz³o-
nek l G³ówna Komisja Konserwatorska w War-
szawie (od 1999), cz³onek. Udzia³ w przedstawi-
cielskich organach w³adzy: radny Rady Miasta
Krakowa, kaden. 1990-94, lista wyborcza Krakow-
skiego Komitetu Obywatelskiego �Solidarno�æ�,
Demokratyczny Klub Radnych, przewodnicz¹cy
Komisji Planowania (rezygnacja z mandatu w je-
sieni 1991). Osi¹gniêcia w dzia³alno�ci publicz-
nej: jako kierownik Zak³adu Krajobrazu Miejskie-
go i Stref Podmiejskich w Krakowie opracowanie
w 1996 roku kompleksowego programu rozwoju
zieleni miejskiej, a w 1998 roku planów koordy-
nacyjnych Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kra-
kowie obejmuj¹cej tereny w Pychowicach (czê�æ
III kampusu UJ), w Czy¿ynach (czê�æ kampusu
Politechniki Krakowskiej) i w Branicach (czê�æ
strefy ochronnej Huty im. T. Sendzimira). Inne
fakty z ¿yciorysu polit.: rezygnacja z mandatu rad-
nego jako wyraz dezaprobaty wobec poczynañ ów-
czesnej Rady Miasta Krakowa. Sympatie politycz-
ne: Unia Demokratyczna, a nastêpnie Unia Wol-
no�ci; antypatia do wszelkiego fundamentalizmu
politycznego, szowinizmu religijnego, hipokryzji
w ¿yciu publicznym prowadz¹cej do tego, ¿e pod
sztandarami bogoojczy�nianymi s¹ za³atwiane pry-
watne interesy osób sprawuj¹cych funkcje publicz-
ne. Odznaczenia: Z³ota Odznaka Miasta Krakowa
�Za Pracê Spo³eczn¹� (1984), Z³ota Odznaka Pol-
skiego Towarzystwa Walki z Kalectwem �Za Pra-
cê Spo³eczn¹ przy Adaptacji Mieszkañ dla Osób
Niepe³nosprawnych� (1985), Z³ota Odznaka �Za
Zas³ugi dla Ziemi Krakowskiej� (1987), Srebrny
Krzy¿ Zas³ugi (1996).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 110 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, �ródmie�cie, od 1943. Samochód: opel vectra,
rok prod. 1997. Podatek dochodowy: 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: muzyka klasyczna, narty, spining. Urlop:
biwak. Ulubione dzie³a: �Colas Breugnon� R. Rol-
landa; film �Zapach kobiety�; grafika J. Panka, gip-
soryty. Maksyma ¿yciowa: Sapere audem.

aktual.: 16.XII.1999

BOHOSIEWICZ Andrzej W³adys³aw
in¿ynier le�nik, radny miejski
Ur. 13 wrze�nia 1945 w Krakowie; ¿onaty po raz
drugi (od 1974); wykszt. wy¿sze; doktor nauk tech-
nicznych; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Józef,
wykszt. wy¿sze, lekarz dentysta. Matka: Zofia (z
d. Rajewska), wykszt. �rednie, przy mê¿u. Rodzeñ-
stwo: Maria (ur. 1953). ¯ona: Barbara (z d. Kur-
sa), wykszt. wy¿sze po AGH i WSP, nauczyciel-
ka. Dzieci: Marcin (ur. 1975), Agnieszka (ur.
1979). Tradycje rodzinne: rodzina ze strony ojca
wywodzi siê z XVII-wiecznej emigracji ormiañ-
skiej, osiad³ej na kresach (Kuty), nazwisko pocho-
dzi od ormiañskiego s³owa �Bohos�, czyli Pawe³.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 16 im. J. �niadeckiego
w Krakowie l I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
B. Nowodworskiego w Krakowie (matura 1963) l
Akademia Rolnicza im. H. Ko³³¹taja w Krakowie,
Wydzia³ Le�ny (dyplom 1968) l studia podypl.:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Studium Do-
skonalenia Kadr Kierowniczych (dyplom 1987) l
studia doktoranckie: Akademia Techniczno-Le�na
w Leningradzie � obecnie Petersburg (dyplom 1974).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Rolnicza w Krakowie (1968-91), ad-
iunkt (1974-85), zastêpca dyrektora administracyj-
nego (1986-91) l Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Te-
atralna w Krakowie (1991-95), zastêpca dyrekto-
ra administracyjnego l O�rodek Studiów i Kszta³-
cenia Spo³eczno-Zawodowego Filia w Krakowie
(1995-97), dyrektor l Ogólnopolskie Porozumie-
nie Zwi¹zków Zawodowych w Krakowie, O�ro-
dek Pomocy Bezrobotnym przy Regionie Ma³o-
polsko-�wiêtokrzyskim  (1997), dyrektor, prze-
wodnicz¹cy Rady Wojewódzkiej w Krakowie
(1997-31.III.99), etatowy przewodnicz¹cy Rady
Województwa Ma³opolskiego (od IV.1999). Po-
nadto: redaktor �Pos³añca �w. Grzegorza O�wie-
ciciela� � organu Zwi¹zku Ormian w Polsce, uka-
zuj¹cego siê z przerwami od lat 30. Wyjazdy za-
graniczne o charakterze zawodowym: studia dok-
toranckie i sta¿ zawodowy z zakresu transportu
le�nego w Leningradzie (1971-74) i w miastach
Kaukazu (1982). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Bada-
nie rozmieszczenia sieci dróg le�nych w PRL�
(doktorat 1974); monografia �Techniczno-in¿ynie-
ryjne podstawy projektowania szlaków zrywko-
wych i ich systemów na tle uk³adów przestrzen-
nego sytuowania le�nych sieci komunikacyjnych
w terenach górskich� (Zeszyty Akademii Rolni-
czej w Krakowie, 1980) wdro¿ona do produkcji
jako instrukcja resortowego Biura Projektów Le-
�nictwa; kilkana�cie publikacji z zakresu transfe-
ru le�nego i in¿ynierii le�nej w fachowych czaso-
pismach polskich i zagranicznych.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1966-89), I sekretarz Podstawo-
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wej Organizacji Partyjnej Wydzia³u Le�nego AR
(1977-81). Inne organizacje spo³eczne: Zielony
Szczep 27 Krakowskiej Dru¿yny Harcerzy Zwi¹z-
ku Harcerstwa Polskiego (1957-63), dru¿ynowy
(1962-63) l Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego
(1963-91), cz³onek l Zwi¹zek Ormian w Polsce
im. ks. abp. J. Teodorowicza (od 1996), wicepre-
zes. Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: radny Rady Miasta Krakowa, kaden. 1998-
-2002, lista wyborcza Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej, klub radnych SLD, wiceprzewodnicz¹cy
klubu. Sympatie polityczne: lewica, ale nie na za-
sadzie ideologicznej, lecz z powodu opowiadania
siê po stronie s³abszych; antypatia do fanatyków
z ka¿dej strony. Odznaczenia: Z³ota Odznaka �Za
Pracê Spo³eczn¹ dla Miasta Krakowa� (1980),
Medal Komisji Edukacji Narodowej (1984), Z³o-
ty Krzy¿ Zas³ugi (1985).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 48 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1975. Samochód: fiat palio,
rok prod. 1998. Podatek dochodowy: 1997 � I próg,
1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: genealogia rodziny, badanie �ladów Or-
mian w kulturze polskiej; historia, turystyka gór-
ska. Urlop: aktywnie nad morzem, w górach, wy-
cieczki zagraniczne. Ulubione dzie³a: �Serce�
Edmondo De Amicisa. Maksyma ¿yciowa: Je�li nie
wiesz � pytaj, je�li wiesz � s³uchaj. Zwyciêstwo
to tylko kwestia czasu i kosztów.

 aktual.: 23.VI.1999

BOLEWSKI Andrzej Adolf
mineralog, profesor AGH
Ur. 17 lipca 1906 w Ma³ogoszczy, woj. kieleckie;
¿onaty po raz drugi (od 1955); wykszt. wy¿sze;
doktor habilitowany nauk technicznych profesor
zwyczajny; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Jan,
wykszt. wy¿sze, magister farmacji. Matka: Anna
(z d. Szymañska), wykszt. �rednie, przy mê¿u.
Rodzeñstwo: Magdalena (ur. 1918). ¯ona: Barba-
ra (z d. Sawicka), wykszt. �rednie, starszy ekono-
mista w gabinecie ministra górnictwa w Warsza-
wie. Dzieci: Andrzej (ur. 1955). Tradycje rodzin-
ne: rodzina zwi¹zana z pograniczem Wielkopol-
ski i Kujaw, przodkowie pracowali na roli, a gdy
trzeba by³o, stawali w potrzebie; pradziadek ze
strony ojca Hiacynt Bolewski studiowa³ filologiê
klasyczn¹ na moskiewskim uniwersytecie (1840-
-43), po powrocie do kraju by³ nauczycielem ³aci-
ny i greki w warszawskich szko³ach, wyk³ada³ hi-
storiê staro¿ytn¹ w Szkole Sztuk Piêknych w War-
szawie, a w 1861 roku zosta³ inspektorem war-
szawskich szkó³ �rednich; dziadek Walenty Bo-
lewski uczêszcza³ do gimnazjum wojewódzkiego
w Piotrkowie, by³ proboszczem parafii Mierzyce
k. Wielunia, w której w latach 1837-39 zbudowa³
ko�ció³, w okresie miêdzywojennym od¿y³y
w rodzinie tradycyjne zwi¹zki z ziemi¹ � babka

El¿bieta wesz³a w posiadanie domu w Brze�ciu
Litewskim i ziemi k. Kobrynia, jej mienie zosta³o
przejête przez w³adze radzieckie lub rozparcelo-
wane w 1945 roku; rodzina ze strony matki, Szy-
mañscy herbu Z³ota Wolno�æ, wywodzi siê ze
¯mudzi, dziadek Wilhelm Szymañski i babka
Anna Jeleñska uprawiali rolê w Czarnocinie, So-
bieszowie i Jadwisinie na ziemi piñczowskiej; oj-
ciec uzyska³ tytu³ prowizora farmacji na Wydzia-
le Medycznym Uniwersytetu Warszawskiego, na
pocz¹tku wieku oboje rodzice ze wzglêdów pa-
triotycznych i osobistych w³¹czyli siê w dzia³al-
no�æ konspiracyjn¹ przeciw carskiej Rosji, brali
udzia³ w ruchu umiarkowanie prawicowym, de-
mokratycznym i wspó³dzia³ali z przedstawiciela-
mi Ko�cio³a, w latach 1916-18 matka pracowa³a
w szpitalu Czerwonego Krzy¿a w Radomiu.

  EDUKACJA
Realna Szko³a Podstawowa Miasta Radomia l
Gimnazjum Miasta Radomia (matura 1924) l
Akademia Górnicza, Wydzia³ Górniczy (dyplom
1931) l studia uzupe³niaj¹ce: w Liège (1933),
w Szkole Handlu Zagranicznego w Antwerpii
(1932), na Sorbonie (dyplom 1932).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Górnicza � obecnie Akademia Górni-
czo-Hutnicza w Krakowie (1928-76), asystent
(1928-35), adiunkt (1935-39), docent (1939-46),
profesor nadzwyczajny (1946), profesor zwyczaj-
ny (1950), kierownik Katedry Mineralogii i Pe-
trografii (1936-76), prorektor ds. naukowych
(1961-64) l Centralny Urz¹d Geologii w Warsza-
wie (1925-57), prezes l Pañstwowy Instytut Geo-
logiczny w Warszawie (1931-52 z przerwami), pra-
cownik naukowy l Zak³ady Ceramiczne w Krze-
szowicach (1933-39), doradca l Zak³ady Cera-
miczne w Skawinie (1933-39), doradca l Emeryt
(od 1976). Ponadto: cz³onek Komisji Fizjograficz-
nej Polskiej Akademii Umiejêtno�ci (od 1933),
przewodnicz¹cy Rady Technicznej Przemys³u Ce-
ramicznego (1946-98), rzeczoznawca w G³ównym
Urzêdzie Planowania Przestrzennego (1946-49),
cz³onek Komitetu ds. Propagandy Zagranicznej
Ziem Odzyskanych � wspó³praca z Zachodni¹
Agencj¹ Prasow¹ (1946-49), rzeczoznawca dyrek-
cji Planowania Przestrzennego w Krakowie (1947-
-49), cz³onek Pañstwowej Rady Geologicznej
(1947-52), przewodnicz¹cy podsekcji kopalin u¿y-
tecznych w sekcji nauk o Ziemi i kopalin u¿ytecz-
nych I Kongresu Nauki Polskiej (1949), pe³nomoc-
nik ministra szkolnictwa wy¿szego ds. organiza-
cji Wydzia³u Górniczego Politechniki �l¹skiej
w Gliwicach (1950), ekspert Polskiej Izby Han-
dlu Zagranicznego (od 1950), cz³onek Komitetu
Nagród Pañstwowych � rzecznik sekcji geologii,
górnictwa i energetyki (1951-87), cz³onek Rady
Naukowej G³ównego Instytutu Górnictwa (1951-
-52), cz³onek Polskiej Akademii Nauk (od 1952),
doktor honoris causa Politechniki �l¹skiej w Gli-
wicach (1984), doktor honoris causa Akademii
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Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1984). Wyjazdy
zagraniczne o charakterze zawodowym: stypen-
dium Stowarzyszenia Polskich In¿ynierów Gór-
nictwa do Hiszpanii; sta¿ysta naukowy w Belgii
i Francji (1933); w 1938 roku wycieczka nauko-
wa Stowarzyszenia Asystentów Akademii Górni-
czej do Austrii, na Istriê, do Jugos³awii oraz Wê-
gier; ekspert delegacji polskiej na miêdzynarodo-
wych konferencjach w Poczdamie i Moskwie
(1945) oraz Pradze (1946). Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: �Z³o¿e siarki w Pos¹dzy k. Proszowic� (dok-
torat 1935); �Petrografia wêgla� (habilitacja 1939);
publikacje, m.in. �Ze studiów nad petrograficzn¹
budow¹ wêgla kamiennego� (1934), �Wêgiel
w Europie� (1946), �Wytwórczo�æ mineralna
pañstw s³owiañskich� (1946), �Rozmieszczenie
z³ó¿ surowców mineralnych na kuli ziemskiej�
(1949), �Wp³yw nasuniêcia karpackiego na jako�æ
wêgli Górno�l¹skiego Zag³êbia Wêglowego�
(wspó³autor T. Bocheñski, 1950), �Utwory mont-
morillonitowe warstw porêbskich w niecce bytom-
skiej� (wspó³autor Z. Micha³ek i S. Z. Stopa, 1963),
�W sprawie zasad tworzenia polskich nazw mine-
ra³ów� (1974), �Problemy wspó³czesnej minera-
logii� (1974), �Mineralogia wczoraj i dzi�� (1974),
�Zmiana listy minera³ów w okresie 1962-1980�
(1981), �Nowe minera³y� (1985), �Udzia³ mine-
ralogii w rozwoju kultury materialnej� (1985), re-
daktor prac zbiorowych � �Zasoby perspektywicz-
ne kopalin Polski� (1981), �Encyklopedia surow-
ców mineralnych� (1991-94); skrypty i podrêcz-
niki akademickie, m.in. �Petrografia wêgla ka-
miennego� (1946), �Mineralogia� (1950), �Roz-
poznawanie minera³ów� (wyd. pierwsze 1955),
�Mineralogia ogólna� (1963), �Mineralogia szcze-
gó³owa� (wyd. pierwsze 1965), ponadto autor pu-
blikacji dotycz¹cych AGH w Krakowie, m.in. jej
dziejów, zwi¹zanych z ni¹ wspomnieñ, biografii
niektórych profesorów (np. Hubert Gruszczyk,
Walery Goetel), autor publikacji dotycz¹cych or-
ganizacji nauk mineralogicznych w Polsce i reor-
ganizacji wy¿szego szkolnictwa geologicznego
w Polsce, publikacji o Sonderaktion Krakau i gra-
nicach powojennej Polski oraz zagospodarowania
Ziem Zachodnich; wspó³pracownik �Przegl¹du
Geologicznego� (1953-75), redaktor naukowy cza-
sopism �Prace Geologiczne�, �Prace Mineralo-
giczne�; specjalista w zakresie nauk o Ziemi i gór-
nictwa w pracach nad �S³ownikiem jêzyka pol-
skiego Akademii Nauk� pod redakcj¹ W. Doro-
szewskiego i S. Skorupki (wybór hase³ i ich obja-
�nienie, 1958-69); wspó³twórca 6 patentów.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego
(1931-76), cz³onek l Polskie Towarzystwo Mi-
neralogiczne (od 1952), cz³onek za³o¿yciel, prze-
wodnicz¹cy (1952) l Zwi¹zek By³ych Wiê�niów
Obozów Koncentracyjnych Sachsenhausen-Da-
chau (od 1953), cz³onek za³o¿yciel l Stowarzy-

szenie Wychowanków AGH (od 1960), cz³onek.
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
brak. Osi¹gniêcia w dzia³alno�ci publicznej:
wspó³udzia³ w wykonaniu pierwszego w Polsce
powojennej planu zagospodarowania wojewódz-
twa krakowskiego; jako pe³nomocnik ministra
szkolnictwa wy¿szego przygotowanie i urucho-
mienie Wydzia³u Górniczego na Politechnice �l¹-
skiej w Gliwicach (1950); zorganizowanie pañ-
stwowej s³u¿by geologicznej w Polsce (1952). Inne
fakty z ¿yciorysu polit.: w okresie XI.1939-IX.1940
w wyniku Sonderaktion Krakau pobyt w wiêzie-
niu na Montelupich w Krakowie, w koszarach na
Mazowieckiej, wiêzieniach Wroc³awia oraz obo-
zie koncentracyjnym Sachsenhausen i Dachau;
w czasie wojny praca w konspiracyjnej Akademii
Górniczej (patrz A. Bolewski �Tajne nauczanie
i przygotowywanie pracowników nauki Akademii
Górniczej w latach okupacji 1939-45�, 1995); pe³-
nomocnik Rady Ministrów do organizowania pol-
skiej w³adzy cywilnej na Dolnym �l¹sku (30.III-
-1.VII.1945); 26.VI.1945 powo³any na wspó³pra-
cownika Biura Prac Kongresowych Ministerstwa
Spraw Zagranicznych uczestniczy³ jako ekspert
rz¹dowy w trzech konferencjach � Wielkiej Trój-
ki w Poczdamie  (17.VII.-2.VIII.1945) dotycz¹-
cej zachodniej granicy Polski (patrz A. Bolewski
�Z drogi do Poczdamu�), w Moskwie
(8-17.VIII.1945) ustalaj¹cej wschodni¹ i pó³noc-
n¹ granicê Polski oraz w Pradze (14.II.-1.III.1946)
ustalaj¹cej po³udniow¹ granicê. Odznaczenia:
Medal Zwyciêstwa i Wolno�ci (1949), Krzy¿ Ko-
mandorski Orderu Odrodzenia Polski (1954), Or-
der Sztandaru Pracy I Klasy (1966), Krzy¿ Ko-
mandorski z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski
(1976), Medal Rod³a (1985), Krzy¿ O�wiêcimski
(1986), Krzy¿ Wielki Orderu Odrodzenia Polski
(1996) i inne.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 70 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Krowodrza, od 1969. Samochód: brak. Poda-
tek dochodowy: 1997 � I próg, 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: dawniej praca w ogródku, obecnie dobra
beletrystyka. Urlop: podró¿e, spacery, p³ywanie,
bryd¿. Ulubione dzie³a: ksi¹¿ki o I i II wojnie �wia-
towej; dobre malarstwo; dobra architektura. Mak-
syma ¿yciowa: Byæ prawym do koñca.

aktual.: 22.II.1999

BONIECKI Adam Edward
duchowny rzymskokat., redaktor
Ur. 25 lipca 1934 w Warszawie; wykszt. wy¿sze;
magister filozofii. Ojciec: Micha³, wykszt. wy¿sze,
rolnik. Matka: Gra¿yna (z d. £o�), wykszt. �red-
nie. Rodzeñstwo: Stanis³aw (ur. 1936), Krystyna
(ur. 1937), Maria (ur. 1940), Tadeusz (ur. 1943).
Tradycje rodzinne: opisane w ksi¹¿ce Adama Bo-
nieckiego �Kronika rodziny Bonieckich� (1875),
a tak¿e w �Herbarzu Polskim� tego¿ autora (Ge-
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bethner i Wolf, 1899 i 1900) oraz w �Polskim s³ow-
niku biograficznym� (tom II, Beyzym Jan,
Brownsford Marja, PAU w Krakowie, 1936) �
has³a Boniecki Edward, dziadek ze strony ojca,
oraz £o� Stanis³aw, dziadek ze strony matki; oj-
ciec by³ ¿o³nierzem Armii Krajowej, rozstrzelany
w styczniu 1944 roku przez gestapo w egzekucji
bêd¹cej odwetem za zamach dokonany przez AK.
¯yciowe autorytety: Jan Pawe³ II, bp. Jan Pietrasz-
ko, Jerzy Turowicz, ks. Bronis³aw Bozowski. Miej-
sca zamieszkiwania: od 1964 roku w Krakowie
z przerw¹ w latach 1979-91 � pobyt w domu ge-
neralnym zgromadzenia ks. Marianów w Rzymie.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa: prywatna nauka w domu l
Gimnazjum ks. Marianów w Warszawie, Gimna-
zjum im. Reytana w Warszawie, Pañstwowe Gim-
nazjum przy ul. Drewnianej w Warszawie (matu-
ra 1952) l Seminarium Duchowne w Warszawie
i we W³oc³awku (1952-60); Katolicki Uniwersy-
tet Lubelski, katolicka nauka spo³eczna (dyplom
1964) l Instytut Katolicki w Pary¿u, kurs specjal-
ny (1973-74).

  �WIÊCENIA I  GODNO�CI KO�CIELNE
Wst¹pienie do polskiej prowincji Zgromadzenia
ks. Marianów (IX.1952) l  �luby zakonne
(IX.1953) l �luby wieczyste (Warszawa, IX.1957)
l �wiêcenia kap³añskie (w katedrze w³oc³awskiej
z r¹k bp. Antoniego Paw³owskiego, VI.1960).

  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Ko�ció³ szkolny w Grudzi¹dzu (1960-61), katecheta
m³odzie¿y gimnazjalnej l �Tygodnik Powszechny�
w Krakowie (1964-72, 1974-79), redaktor l Para-
fia pod wezwaniem �w. Anny w Krakowie (1964-
-72, 1974-79), duszpasterz akademicki, wspó³pra-
cownik (1974-79) l  �L�Osservatore Romano�
(1979-91), organizator wydania polskiego na pole-
cenie Ojca �w. (IX.1979), redaktor wydania pol-
skiego (1979-91) l �Tygodnik Powszechny� w
Krakowie (1991-93), redaktor, asystent ko�cielny
l Parafia pod wezwaniem b³. Jadwigi w Krakowie
(1991-93), wspó³praca duszpasterska l Zgromadze-
nie Ksiê¿y Marianów (1993-99), prze³o¿ony gene-
ralny l �Tygodnik Powszechny� w Krakowie (od
VIII.1999), redaktor naczelny. Wyjazdy zagranicz-
ne o charakterze duszpasterskim: rekolekcje, wi-
zytacje zakonne � Anglia, Argentyna, Belgia, Bia-
³oru�, Brazylia, Czechy, Estonia, Francja, Kazach-
stan, Litwa, £otwa, Niemcy, Portugalia, Rwanda,
S³owacja, Stany Zjednoczone, Ukraina. Wa¿niejsze
dzie³a: ksi¹¿ki � �Rozmowy niedokoñczone�
(1974), �Notes� (1977), �Budowa ko�cio³ów w die-
cezji przemyskiej� (1980), �Kalendarium ¿ycia Ka-
rola Wojty³y� (1983), �Notes rzymski� t. I, II, III
(1988, 1989, 1990), �Vademecum Genera³a, czyli
czego nie robiæ i co robiæ, kiedy w³adza wpadnie ci
w rêce� (1999); kilkaset artyku³ów w �Tygodniku
Powszechnym�, �Znaku�, �Pastores� i innych, au-
tor wstêpów w pismach ko�cielnych i �wieckich do
kilku ksi¹¿ek.

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ do organizacji spo³ecznych: brak.
Sympatie i antypatie polityczne: dystans. Odzna-
czenia: Ordre National Du Merite nadany przez
Republikê Francusk¹ (1982).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 50 m kw., budynek ko�cielny, �ród-
mie�cie, od 1999. Samochód: opel corsa, rok prod.
1999. Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: brak. Urlop: lektury i zaleg³e pisanie. Ulu-
bione dzie³a: brak odp. Maksyma ¿yciowa: brak odp.

aktual.: 8.I.2000

BOROÑ Piotr Marian Pawe³
historyk, radny miejski
Ur. 2 lipca 1962 w Krakowie; kawaler; wykszt.
wy¿sze; magister historii; wyznanie rzymskokat.
Ojciec: Edward, wykszt. zawodowe, krawiec.
Matka: Aniela (z d. Z³amal), wykszt. �rednie
ogólnokszta³c¹ce. Rodzeñstwo: Janina, Tadeusz,
Marek. Dzieci: brak. Tradycje rodzinne: rodzina
matki silnie zwi¹zana z krakowskim Zwierzyñ-
cem, rodzina ojca z D¹brow¹ k. Czernichowa pod
Krakowem; bogate tradycje religijne i �wi¹tecz-
ne.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 19 w Krakowie l V Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. A. Witkowskiego
w Krakowie (matura 1981) l Uniwersytet Jagiel-
loñski, historia (dyplom 1986); UJ, studia specjal-
ne (1986-90).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
V Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Krakowie (od
1990), nauczyciel historii. Wyjazdy zagraniczne
o charakterze zawodowym: dwukrotne stypendium
prof. Karoliny Lanckoroñskiej w Rzymie (1989,
1990).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Niezale¿ne Zrzeszenie Studentów
(1981-90), cz³onek l NSZZ �Solidarno�æ� (od
1989), przewodnicz¹cy komisji zak³adowej
w V LO (od 1998) l Komitet Obywatelski Miasta
Krakowa � Zwierzyniec (od 1994), cz³onek. Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: radny
Rady Dzielnicy VII, kaden. 1994-98, lista wybor-
cza Akcji Wyborczej �Solidarno�æ� l kaden. 1994-
-98 Rady Miasta Krakowa, cz³onek Komisji Edu-
kacji spoza RMK na wniosek AWS (1997-98) l
radny Rady Miasta Krakowa, kaden. 1998-2002,
lista wyborcza AWS, klub radnych na rzecz AWS,
przewodnicz¹cy Komisji Kultury i Ochrony Za-
bytków. Osi¹gniêcia w dzia³alno�ci publicznej:
za³o¿enie i prowadzenie �Tygodnika Salwatorskie-
go� (od 1993). Inne fakty z ¿yciorysu polit.: dzia-
³alno�æ konspiracyjna w stanie wojennym po
13 grudnia 1981 roku (tajne wyk³ady z historii,
kolporta¿). Sympatie polityczne: Oktawian August.
Odznaczenia: brak.
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  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 42 m kw., kwaterunkowe w prywat-
nej kamienicy, Krowodrza, od 1962; od 1997 w³a-
sny dom na wsi w Wo³owicach. Samochód: brak.
Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: projektowanie architektoniczne, ogród,
bryd¿, szachy. Urlop: podró¿e, dom i ogród na wsi.
Ulubione dzie³a: Trylogia H. Sienkiewicza, �Pan
Tadeusz�; film �Ojciec chrzestny�; twórczo�æ The
Beatles; opera w³oska. Maksyma ¿yciowa: Carpe
desideria. Deus mirabilis, fortuna variabilis.

aktual.: 23.VI.1999

BRO¯EK Mieczys³aw
filolog klasyczny, profesor UJ
Ur. 11 kwietnia 1911 w Kaniowie, woj. bielsko-
bialskie; ¿onaty po raz drugi (od 1970); wykszt.
wy¿sze; profesor zwyczajny UJ; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Ludwik, wykszt. podstawowe,
maszynista w kopalni wêgla. Matka: Maria (z d.
Wieczorek), wykszt. podstawowe, przy mê¿u. Ro-
dzeñstwo: Anna (ur. 1907), Wanda (ur. 1909),
Mieczys³aw (ur. 1911), Julia (ur. 1913), Ludwik
(ur. 1915), Maria (ur. 1917), Helena (ur. 1920).
¯ona: Krystyna Weyssenhoff-Bro¿kowa, wykszt.
wy¿sze, pracownik naukowy. Dzieci: z pierwsze-
go ma³¿eñstwa Krzysztof (ur. 1939), Maria (ur.
1942), Celestyn (ur. 1946); z drugiego ma³¿eñ-
stwa Jan (ur. 1970). Tradycje rodzinne: pierwsza
¿ona Anna � córka genera³a dywizji Wojska Pol-
skiego Wac³awa Fary; druga ¿ona � córka profe-
sora UJ Jana, wnuczka Józefa Weyssenhoffa, pi-
sarza; brat Ludwik walczy³ z najazdem niemiec-
kim na frontach �l¹skich, potem we Francji; mat-
ka gorliwa katoliczka, przez pewien czas prze-
wodnicz¹ca lokalnego Stowarzyszenia Kobiet
Katolickich.

  EDUKACJA
Siedmioklasowa szko³a podstawowa w Czecho-
wicach-Grabowicach (�l¹sk Cieszyñski) l Gim-
nazjum im. B. Chrobrego w Pszczynie (matura
1931) l Uniwersytet Jagielloñski, filologia kla-
syczna (dyplom 1936).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski (1936-81), starszy asy-
stent, docent, profesor nadzwyczajny i profesor
zwyczajny l emeryt (od 1981). Ponadto: cz³onek
Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii
Umiejêtno�ci (od 1937), cz³onek Komitetu Nauk
o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk w
Warszawie (od 1955), cz³onek rzeczywisty Pol-
skiej Akademii Umiejêtno�ci (od 1989). Wyjazdy
zagraniczne o charakterze zawodowym: udzia³
w zjazdach naukowych w Rzymie, Pradze (lata
50.). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �De Calliae Trago-
edia grammatica� � �O tragedii gramatycznej Kal-
liasza. Z dziejów alfabetu greckiego� (doktorat
1939); rozprawa na podstawie monografii Teren-
cjusza, komediopisarza rzymskiego (habilitacja

1956); autor oko³o 200 publikacji naukowych; roz-
prawy i przyczynki z historii kultury i literatury
staro¿ytnej Greków i Rzymian, w tym �Historia
literatury ³aciñskiej w staro¿ytno�ci�, monografia
Terencjusza, liczne wystêpy i komentarze do pol-
skich przek³adów w³asnych autorów staro¿ytnych
greckich i ³aciñskich, czêsto t³umaczonych po raz
pierwszy na jêzyk polski (Sofoklesa, Pindara
� nagroda Stowarzyszenia T³umaczy Polskich,
Teofrasta, Plutarcha, Polibiusza, Terencjusza, Li-
wiusza � 44 tomy, Stacjusza i innych), ponadto
t³umaczenia XVI-wiecznych poetów polsko-³aciñ-
skich (m.in. Krzyckiego i Dantyszka). Nagrody
i wyró¿nienia: nagroda za ca³okszta³t pracy trans-
latorskiej nadana przez Stowarzyszenie T³umaczy
Polskich (1996).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Polskie Towarzystwo Filologiczne (od
1936), cz³onek honorowy l Stowarzyszenie T³u-
maczy Polskich (od 1987), cz³onek. Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Inne
fakty z ¿yciorysu polit.: wiêzieñ obozów koncen-
tracyjnych Sachsenhausen, Dachau (1939-41).
Odznaczenia: Medal X-lecia PRL (1955), Z³oty
Krzy¿ Zas³ugi (1956), Z³ota Odznaka Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego (1959), Z³ota Odznaka
�Za Pracê Spo³eczn¹ dla Miasta Krakowa� (1969),
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
(1973), Medal Komisji Edukacji Narodowej
(1974), Zas³u¿ony Nauczyciel PRL (1978), Z³ota
Odznaka �Za Zas³ugi dla Ziemi Krakowskiej�
(1979), Medal Zwyciêstwa i Wolno�ci 1945
(1979), Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1971. Samochód: brak. Poda-
tek dochodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: malarstwo, poezjowanie ³aciñskie (oko³o
70 utworów) i polskie (tak¿e kilkadziesi¹t dawniej-
szych kompozycji). Urlop: praca w ogrodzie, maj-
sterkowanie. Ulubione dzie³a: wszystko, co piêk-
ne i m¹dre. Maksyma ¿yciowa: Si Deo placeat.

aktual.: XI.1998

BRY£A Jerzy Franciszek
duchowny rzymskokat., proboszcz
Ur. 24 maja 1928 w Nowym Brzesku, woj. kra-
kowskie; wykszt. wy¿sze; duchowny rzymskokat.
Ojciec: Franciszek, wykszt. pó³wy¿sze, nauczy-
ciel. Matka: Alicja (z d. Holaczewska), wykszt.
pó³wy¿sze, nauczycielka. Rodzeñstwo: Maria (ur.
1925). Tradycje rodzinne: rodzina wierz¹ca i pa-
triotyczna, wspó³pracuj¹ca z ruchem oporu w cza-
sie wojny; rodzice zorganizowali tajne nauczanie
m³odzie¿y na poziomie gimnazjalnym, oboje byli
nauczycielami z powo³ania, szlachetni i niezwy-
kle uczciwi, kierowali siê w ¿yciu zasadami wiary
i sumieniem, wspierali biedniejszych od siebie.
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  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Strêgoborzycach, woj. kra-
kowskie l Pañstwowe Gimnazjum i Liceum im.
H. Sienkiewicza w Krakowie (matura 1947) l
Uniwersytet Jagielloñski, Wydzia³ Teologiczny
(absolutorium 1952) l Pañstwowy Instytut Peda-
gogiki Specjalnej w Warszawie (dyplom 1960) l
Institut Catholique de Paris Cours Universitaires
d�Été de Langue Francaise (dyplom 1975).

  �WIÊCENIA I GODNO�CI KO�CIELNE
Diakonat (Kraków Wawel, 1952) l prezbiterat
(Kraków Wawel, 1952) l kanonik (1968) l dzie-
kan Dekanatu Kraków Salwator (1975-97) l ho-
norowy kapelan Ojca �wiêtego (1979) l honoro-
wy pra³at (1991) l infu³at � Protonotariusz Apo-
stolski (1997).

  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Parafia pod wezwaniem �w. Wawrzyñca w Raj-
czy k. ̄ ywca (1952-57), wikariusz l Parafia pod
wezwaniem Opatrzno�ci Bo¿ej w Bielsku-Bia³ej
(1957-58), wikariusz i katecheta w Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym im. A. Asnyka l Parafia pod we-
zwaniem �w. Floriana w Krakowie (1958-68), wi-
kariusz, duszpasterz akademicki oraz duszpasterz
m³odzie¿y szkó³ �rednich, katecheta w szko³ach
dla nies³ysz¹cych l Seminarium Duchowne (od
1960), wyk³adowca zasad duszpasterstwa specjal-
nego l Archidiecezjalny duszpasterz g³uchych
w Krakowie (od 1962) l Kuria Metropolitalna
w Krakowie (1968-75), wizytator Wydzia³u Ka-
techetycznego l Archidiecezjalny duszpasterz ar-
tystów w Krakowie (od 1969) l Zarz¹d Miêdzy-
narodowego Ko³a Ekumenicznego dla Duszpa-
sterzy G³uchych w Krakowie (od 1974), cz³onek
zarz¹du (1974-98) l Parafia pod wezwaniem Naj-
�wiêtszego Salwatora w Krakowie (od 1975), pro-
boszcz l Bractwo Kurkowe w Krakowie (od
1980), duszpasterz l SS. Wizytki w Krakowie
(od 1982), kurator. Ponadto: duszpasterz g³u-
chych (od 1955), cz³onek Komisji Episkopatu ds.
katechizacji (1975-80). Wyjazdy zagraniczne
o charakterze duszpasterskim: Trinity College
w Waszyngtonie � 3-tygodniowe seminarium
ekumeniczne dla duszpasterzy osób nies³ysz¹-
cych (1975); �wiatowy kongres World Federation
of the Deaf w USA (1975) oraz w Landschlacht
w Szwajcarii (1976); seminaria ekumeniczne
w Essen w RFN (1978), Warnie (1979), Lystrun
Hawe w Danii (1980), Hyvinkaa w Finlandii
(1982), Watykanie (1983), Oxfordzie (1986),
Turku w Finlandii (1987), Strasburgu (1988),
Kappel w Szwajcarii (1990) i Canterbury w Wiel-
kiej Brytanii (1994). Wa¿niejsze dzie³a: odnowie-
nie oraz konserwacja wewnêtrzna i zewnêtrzna
plebanii oraz ko�cio³a sióstr Norbertanek na Sal-
watorze (1976-83, 1997-99), ko�cio³a Naj�wiêt-
szego Salwatora (1978-83), kaplicy �w. Ma³go-
rzaty (1986-92), ogrodzenie, odwodnienie i urz¹-
dzenie starego cmentarza salwatorskiego (1995-
-97), powiêkszenie i ogrodzenie nowego cmen-

tarza (1997-98), sze�ciokrotne zorganizowanie
Krakowskiego Triennale Rze�by Religijnej
w Krakowie (1980, 1983, 1986, 1992, 1995,
1998), zakup 3 dzwonów do ko�cio³a Naj�wiêt-
szego Salwatora i 2 do ko�cio³a Norbertanek
(1998), za³o¿enie o�rodków duszpasterskich
w ̄ ywcu i Bielsku-Bia³ej; ksi¹¿ka �G³usi s³ysz¹�
(1998), �Eschatologiczne my�li z Pisma �wiête-
go i brewiarza� (1999).

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ do organizacji spo³ecznych: Pol-
ski Zwi¹zek G³uchych Oddzia³ w Krakowie (od
1958), cz³onek l Polskie Towarzystwo Teologicz-
ne (od 1962), cz³onek l  Bractwo Kurkowe
w Krakowie (od 1980), honorowy cz³onek i ka-
pelan l Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii �Cor
Aegrum� (od 1990), wiceprezes (1990-92) l
Towarzystwo Mi³o�ników Historii i Zabytków
Krakowa (od 1994), cz³onek. Inne fakty z ¿ycio-
rysu: nachodzony przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa
jako wróg PRL (szczególnie w latach 1953-57,
pó�niej sporadycznie). Sympatie polityczne: do
ustroju prawicowo-demokratycznego; antypatia
do ustroju totalitarnego. Odznaczenia ko�cielne
i �wieckie: Srebrny Kur Bractwa Kurkowego
w Krakowie (1980), Z³ota Odznaka Honorowa
Bractwa Kurkowego w Krakowie (1985), Odzna-
ka Honorowa Ministra Edukacji Narodowej �Za
Zas³ugi dla O�wiaty� (1991), Z³ota Odznaka Pol-
skiego Zwi¹zku G³uchych (1992), Medal Hono-
rowy i honorowe cz³onkostwo Bractwa Kurko-
wego w Krakowie (1995), Medal 50-lecia Pol-
skiego Zwi¹zku G³uchych �Za D³ugoletni¹ Dzia-
³alno�æ� (1996), Odznaka Towarzystwa Przyja-
ció³ Dzieci �Przyjaciel Dziecka� (1996), Medal
�Zas³u¿onym� przyznany przez Fundacjê Roz-
woju Kardiochirurgii �Cor Aegrum� (1997), ho-
norowe cz³onkostwo Akademickiego Chóru �Or-
ganum� przy Klubie Inteligencji Katolickiej
w Krakowie (1997), honorowe cz³onkostwo za-
rz¹du fundacji szpitala im. Gabriela Narutowi-
cza � Oddzia³ Kardiologii �Pomó¿ swojemu ser-
cu� (1997), Z³ota Odznaka Honorowa �Za Za-
s³ugi w Pracy Spo³ecznej dla Zwi¹zku� (nadany
przez Polski Zwi¹zek Chórów i Orkiestr, 1999).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 40 m kw., plebania, �ródmie�cie, od
1975. Samochód: skoda felicia, rok prod. 1997.
Podatek dochodowy: 1997 � rycza³t.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: muzyka, malarstwo, teatr, podró¿e, orga-
nizowanie pielgrzymek, konwersacja w jêzyku
angielskim, francuskim, niemieckim i w³oskim,
kontakty z bliskimi. Urlop: przyroda, modlitwa,
muzy. Ulubione dzie³a: Trylogia H. Sienkiewicza;
film �Gniazdo or³ów�; rze�by � �Moj¿esz�, �Da-
wid�, �Pieta�, �Chrystus� Micha³a Anio³a; V sym-
fonia Beethovena; �Wernyhora� Matejki, wszyst-
kie dzie³a Grottgera. Maksyma ¿yciowa: Dobrze
czyniæ.                 aktual.: 7.II.2000
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BRZEGOWY Leszek
prawnik, prokurator
Ur. 22 czerwca 1959 w Krakowie; ¿onaty (od
1985); wykszt. wy¿sze; prokurator; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: W³adys³aw, wykszt. �rednie,
kierowca. Matka: Anna (z d. ¯¹d³o), wykszt. pod-
stawowe, gospodyni domowa. Rodzeñstwo: Kry-
styna (ur. 1960), Tomasz (ur. 1972). ¯ona: Dorota
(z d. Kaczmarczyk), wykszt. wy¿sze, prokurator.
Dzieci: Katarzyna (ur. 1988), Anna (ur. 1989).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 91 im. J. Kusociñskiego
w Krakowie l  XI Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Krakowie (matura 1978) l Uniwersytet Jagiel-
loñski, prawo (dyplom 1983).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Prokuratura Rejonowa w Nowej Hucie (1983-85),
aplikant l Prokuratura Rejonowa w Krakowie
Prokocimiu (1986-91), asesor (1986-88), proku-
rator (1989-91) l Prokuratura Rejonowa w My-
�lenicach (1991), szef prokuratury l Prokuratura
Rejonowa w Krakowie Podgórzu (od 1991), szef
prokuratury. Ponadto: po raz trzeci w wyniku taj-
nych wyborów cz³onek Kolegium Prokuratury
Apelacyjnej w Krakowie (reprezentacja prokura-
torów z województwa krakowskiego, kieleckiego,
tarnowskiego i nowos¹deckiego, organ opiniodaw-
czy prokuratora apelacyjnego).Wyjazdy zagranicz-
ne o charakterze zawodowym: brak.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje spo-
³eczne: Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Proku-
ratury RP (od 1991), cz³onek. Udzia³ w przedstawi-
cielskich organach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 117 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Krowodrza, od 1985. Samochód: polonez, rok
prod. 1995. Podatek dochodowy: 1997 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: prace w ogródku i sadzie, wêdkarstwo mu-
chowe � 10-kilogramowy ³oso�, z³owiony w spor-
towej walce, komputer. Urlop: bierny w polskich
górach. Ulubione dzie³a: �Ch³opcy z placu broni�;
filmy od Bergmana po Spielberga. Maksyma ¿ycio-
wa: ¯yjemy, umieramy, a ¿ycia wci¹¿ starcza.

aktual.: 5.XI.1998

BUBULA Barbara
polonistka, radna miejska
Ur. 4 marca 1963 w Krakowie; panna; wykszt.
wy¿sze, magister filologii polskiej; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: Stanis³aw, wykszt. �rednie,
technik elektryk. Matka: Krystyna (z d. Guzik),
wykszt. �rednie, ksiêgowa. Rodzeñstwo: Anna (ur.
1964), Maciej (ur. 1966), Robert (ur. 1969). Dzie-
ci: brak.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 115 w Krakowie l XI Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. M. D¹browskiej

w Krakowie (matura 1981) l Uniwersytet Jagiel-
loñski, filologia polska (dyplom 1986) l studia
doktoranckie: UJ (1986-1990 bez doktoratu).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. �wiêtej Rodziny
w Krakowie (1991-95), nauczycielka l Gmina
Kraków (1994-97), cz³onkini Zarz¹du Miasta Kra-
kowa l Spó³dzielnia Mieszkaniowa Budostal (od
1999), prezes zarz¹du. Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: brak. Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: uczestnictwo jednego z uczniów w finale olim-
piady polonistycznej w 1994 roku; t³umaczenie
ksi¹¿ki Richarda M. Weavera �Idee maj¹ konse-
kwencje�.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Porozumienie Centrum
(1991-92), cz³onek l Ruch dla Rzeczypospolitej
(1992-93), wiceprzewodnicz¹ca Zarz¹du Woje-
wódzkiego w Krakowie l Zjednoczenie Polskie
(1993-96), sekretarz Naczelnej Rady Politycznej.
Inne organizacje spo³eczne: Niezale¿ne Zrzesze-
nie Studentów (od 1981), cz³onek l Stowarzysze-
nie Obrony Radios³uchacza i Telewidza (od 1994),
cz³onek l Krakowska Liga Samorz¹dowa (od
1994), cz³onek Rady Naczelnej l Stowarzysze-
nie Rodzin Katolickich (od 1995), cz³onek l Sto-
warzyszenie �Samorz¹dny Kraków� (od 1996),
wspó³za³o¿yciel, inicjator i redaktor �Biuletynu
Samorz¹dny Kraków� � organu Stowarzyszenia
(do koñca 1999 roku ukaza³o siê ponad 80 nume-
rów), wiceprezes (1996-98), prezes (od 1998).
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
radna Rady Miasta Krakowa, kaden. 1990-94, li-
sta wyborcza Krakowskiego Komitetu Obywatel-
skiego �Solidarno�æ�, klub radnych Samorz¹dnej
Rzeczpospolitej  (1990-92) � przewodnicz¹ca, po
zmianie nazwy klub radnych Centro-Prawica
(1992-94) � przewodnicz¹ca, przewodnicz¹ca
Komisji Prawno-Statutowej RMK (1992-94); ka-
den. 1994-98, lista wyborcza koalicji �Samorz¹d-
ny Kraków�, klub radnych �Samorz¹dny Kraków�,
przewodnicz¹ca klubu, cz³onkini Zarz¹du Miasta
Krakowa (1994-97); kaden. 1998-2002, lista wy-
borcza Ruchu Patriotycznego �Ojczyzna�, radna
niezale¿na. Ponadto: miejski komisarz wyborczy
przy wyborach do rad dzielnic pomocniczych
w Krakowie (1991). Inne fakty z ¿yciorysu polit.:
po ukoñczeniu studiów z wyró¿nieniem nie do-
puszczona przez w³adze komunistyczne do pracy
w szkole; kandydatka do Sejmu w wyborach 1993
z krakowskiej listy Porozumienia Centrum � Zjed-
noczenie Polskie; w styczniu 1997 roku odwo³ana
z Zarz¹du Miasta Krakowa na wniosek ówczesne-
go prezydenta Krakowa Józefa Lassoty po prze-
g³osowaniu przez klub �Twoje Miasto� przy po-
parciu klubu SLD bud¿etu miasta na rok 1997
wbrew stanowisku klubu �Samorz¹dny Kraków�,
z którym klub TM by³ w koalicji. Sympatie poli-
tyczne: konserwatywne, prawica; antypatia do ko-
munistów i kombinatorów. Odznaczenia: brak.
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  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 55 m kw., kwaterunkowe, niesamo-
dzielne (u rodziców), budownictwo wielorodzin-
ne, Nowa Huta, od 1966. Samochód: brak. Poda-
tek dochodowy: 1994 � II próg, 1995 � III próg,
1996 � III próg, 1997 � II próg, 1998 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: sport (biegi, kajak, narty), literatura, tkac-
two artystyczne (zarzucone od czasu zajêcia siê
polityk¹). Urlop: sp³ywy kajakowe, wêdrówki po
górach, w zimie narty biegowe. Ulubione dzie³a:
Trylogia H. Sienkiewicza; muzyka dawna; �rednio-
wieczne malarstwo. Maksyma ¿yciowa: osiem b³o-
gos³awieñstw.                                     aktual.: 31.III.1999

BUKOWIEC Marian
nauczyciel wf., pedagog, rektor AWF
Ur. 12 sierpnia 1943 w Krosnej k. Limanowej, woj.
nowos¹deckie; ¿onaty (od 1972); wykszt. wy¿sze;
profesor nadzwyczajny nauk o kulturze fizycznej;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Jan, wykszt. pod-
stawowe, rolnik. Matka: Zofia (z d. Król), wykszt.
podstawowe, przy mê¿u. Rodzeñstwo: siedmioro.
¯ona: Zofia (z d. Tokarz), wykszt. wy¿sze, polo-
nistka. Dzieci: Pawe³ (ur. 1974), Magdalena (ur.
1975). ¯yciowe autorytety: prof. Stanis³aw Panek
� wieloletni rektor AWF w Krakowie, prof. Ma-
ciej Demel � twórca nowej teorii wychowania fi-
zycznego i zdrowotnego. Miejsca zamieszkiwania:
do 1956 roku w rodzinnym domu w Krosnej
k. Limanowej; w latach 1956-61 w Marcinkowi-
cach k. Nowego S¹cza, w Krakowie od 1961 roku.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Krosnej l Technikum Ra-
chunkowo�ci Rolnej w Marcinkowicach (matura
1961) l Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego
w Krakowie, wychowanie fizyczne (dyplom
1965); Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Krakowie,
pedagogika (dyplom 1973).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Technikum Gospodarcze w Krakowie (1965-66),
nauczyciel wychowania fizycznego i przysposo-
bienia obronnego l Akademia Górniczo-Hutni-
cza w Krakowie, Studium Wychowania Fizycz-
nego (1966-74), nauczyciel wychowania fizycz-
nego l  Akademia Wychowania Fizycznego
w Krakowie (od 1974), adiunkt (1977), profesor
nadzwyczajny (1993), dziekan Wydzia³u Wycho-
wania Fizycznego (1993-96), prorektor ds. stu-
denckich (1996-99), rektor (od 1999). Wyjazdy
zagraniczne o charakterze zawodowym: brak.
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: „Poziom kultury fizycz-
nej studentów i perspektywy jej rozwoju na przy-
k³adzie AGH w Krakowie� (doktorat 1977); �Po-
stulowane, za³o¿one i rzeczywiste funkcje wf.
w przygotowaniu do uczestnictwa w kulturze fi-
zycznej� (habilitacja 1990); wa¿niejsze publika-
cje �Bud¿et czasu studentów Krakowa� (�¯ycie
Szko³y Wy¿szej�, 1989), �Czy wspó³czesny sys-
tem wf. czerpie ze spu�cizny Henryka Jordana?�

(�Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne�, 1993),
�Uczestnictwo studentów Krakowa w ró¿nych
formach kultury fizycznej� (�¯ycie Szko³y Wy-
¿szej�, 1988), �Czy teoria wf. jest nauk¹ peda-
gogiczn¹?� (�Kultura Fizyczna, 1988), �Kierun-
ki przemian wspó³czesnej edukacji a teoria i prak-
tyka wf.� (�Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne�,
1997). Nagrody i wyró¿nienia: nagroda zespo³o-
wa przewodnicz¹cego G³ównego Komitetu Kul-
tury Fizycznej i Turystyki (1977), nagroda indy-
widualna prezesa Urzêdu Kultury Fizycznej
i Turystyki (1991).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Akademicki Zwi¹zek Sportowy (od
1961), kierownik wyszkolenia (1976-77), cz³onek
zarz¹du �rodowiskowego w Krakowie (1979-82),
cz³onek zarz¹du klubu AZS-AWF w Krakowie
(1980-85, 1991-99) l Zwi¹zek Nauczycielstwa
Polskiego (1965-80), cz³onek l NSZZ �Solidar-
no�æ� (od 1980), cz³onek. Udzia³ w przedstawi-
cielskich organach w³adzy: brak. Sympatie poli-
tyczne: Unia Wolno�ci. Odznaczenia: Srebrny
Krzy¿ Zas³ugi (1983), Z³ota Odznaka �Zas³u¿ony
Dzia³acz Kultury Fizycznej� (1987), Z³oty Krzy¿
Zas³ugi (1988), Z³ota Odznaka �Za Pracê Spo³ecz-
n¹ dla Miasta Krakowa� (1988).

  STATUS MATERIALNY
– brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
– brak odp.                                          aktual.: 28.III.2000

BUKOWSKI Jerzy Stanis³aw Micha³
doktor filozofii, dziennikarz
Ur. 2 lutego 1955 w Krakowie; rozwiedziony;
wykszt. wy¿sze; doktor nauk humanistycznych
w zakresie filozofii; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Andrzej, wykszt. wy¿sze, ekonomista. Matka:
Ludmi³a (z d. Kuciñska), wykszt. �rednie, ksiêgo-
wa. Rodzeñstwo: Rafa³ (ur. 1966). Dzieci: Paulina
(ur. 1990). Tradycje rodzinne: dziadek ze strony
ojca, Stanis³aw Bukowski, legionista, u³an II szwa-
dronu rtm. Dunin-W¹sowicza, uczestnik wojny
polsko-sowieckiej w 1920 roku w 14 Pu³ku U³a-
nów Jaz³owieckich.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 38 w Krakowie l I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Bart³omieja Nowodworskie-
go w Krakowie (matura 1973) l Uniwersytet Ja-
gielloñski, filozofia (dyplom 1977) l studia dok-
toranckie: UJ, filozofia (dyplom 1980).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Ekonomiczna w Krakowie (od 1980),
starszy asystent (1980-82), adiunkt (od 1982).
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
stypendium naukowe Fundacji De Brzezie Lanc-
koroñskich w Londynie (XI.1987-I.1988). Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: �Zagadnienie intersubiektyw-
no�ci u pó�nego Husserla a fenomenologia mi³o-
�ci i nienawi�ci u Schelera i Sartre�a� (doktorat
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1980); liczne artyku³y naukowe w pismach filo-
zoficznych, kilkaset tekstów dziennikarskich
w prasie krajowej i polonijnej, ksi¹¿ka �Zarys fi-
lozofii spotkania� (1987).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, komen-
dant szczepu �¯urawie� (1976-87) l NSZZ �So-
lidarno�æ� (od 1980), cz³onek komisji uczelnianej
AE l Towarzystwo Mi³o�ników Historii i Zabyt-
ków Krakowa (od 1981), cz³onek zarz¹du (od
1986), przewodnicz¹cy Komitetu Opieki nad Kop-
cem Józefa Pi³sudskiego (od 1986) l Polskie To-
warzystwo Filozoficzne, sekretarz Oddzia³u Kra-
kowskiego (1983-89) l Ma³opolski Komitet Oby-
watelski (od 1989), cz³onek l Ogólnopolska Fe-
deracja Pi³sudczyków (od 1993), wiceprezes (od
1995) l Porozumienie Organizacji Kombatanckich
i Niepodleg³o�ciowych w Krakowie (od 1994),
wspó³za³o¿yciel l Komitet Opieki nad Miejsca-
mi Zbrodni Komunizmu (od XII.1998), przewod-
nicz¹cy Komisji Rewizyjnej. Udzia³ w przedsta-
wicielskich organach w³adzy: brak. Ponadto:
rzecznik prasowy Ruchu Harcerskiego Rzeczypo-
spolitej (1988-89); wspó³praca z Radiem Wolna
Europa (1989-91), reprezentant prasowy p³k. Ry-
szarda Kukliñskiego w czasie jego wizyty w Kra-
kowie po³¹czonej z odbiorem tytu³u Honorowego
Obywatela Miasta Krakowa (1998), wspó³praca

z w³adzami II RP na uchod�stwie (lata 80.). Inne
fakty z ¿yciorysu polit.: dzia³alno�æ konspiracyjna
w kierowniczych strukturach Ruchu Harcerskie-
go Rzeczypospolitej (1981-89), redaktor naczel-
ny miesiêcznika �Czuwajmy� Krajowego Dusz-
pasterstwa Harcerek i Harcerzy (1985-87), wspie-
ranie kampanii wyborczej kandydatów �Solidar-
no�ci� do parlamentu w wyborach 4 czerwca 1989
roku. Sympatie polityczne: prawica niepodleg³o-
�ciowa; antypatia do lewicy postkomunistycznej.
Odznaczenia: Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski nadany przez prezydenta Rzeczypospo-
litej na Uchod�stwie Ryszarda Kaczorowskiego
(1990).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 130 m kw., kamienica czynszowa,
�ródmie�cie, od 1955. Samochód: brak. Podatek
dochodowy: 1997 � II próg, 1998 � I próg.

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: narciarstwo alpejskie, d³ugie, forsowne
spacery po obrze¿ach Krakowa, p³ywanie. Urlop:
jazda na nartach w Alpach, wycieczki objazdowe
po krajach Europy. Ulubione dzie³a: ca³a twórczo�æ
L. van Beethovena, muzyka symfoniczna XIX wie-
ku; powie�ci F. Dostojewskiego i F. Kafki, �Mistrz
i Ma³gorzata� M. Bu³hakowa, poezja Z. Herberta
i polskich romantyków; malarstwo Rembrandta.
Maksyma ¿yciowa: Plus ratio quam vis.

aktual.: 10.VII.1999
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CEKIERA Grzegorz Marian
duchowny rzymskokat., proboszcz
Ur. 27 wrze�nia 1940 w Suchej Beskidzkiej, woj.
bielskie; wykszt. wy¿sze, licencjat teologii. Ojciec:
Czes³aw, wykszt. wy¿sze, prawnik. Matka: Jani-
na (z d. Smolik), wykszt. �rednie, nauczycielka.
Rodzeñstwo: Krzysztof (ur. 1944), Janusz (ur.
1947). Tradycje rodzinne: rodzina ojca pochodzi
z Dêbnika k. Krzeszowic; rodzina matki z Suchej
Beskidzkiej.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Nowym Targu l Liceum
ogólnokszta³c¹ce w Nowym Targu (matura 1958)
l Wy¿sze Seminarium Metropolitalne w Krako-
wie (dyplom 1964) l studia podypl.: licencjackie
na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
(dyplom 1967).

  �WIÊCENIA I  GODNO�CI KO�CIELNE
Diakonat (Kraków, 1964) l prezbiterat (Kraków
Wawel, 1964) l pra³at (1995) l dziekan Dekana-
tu Kraków Pr¹dnik (od 1992).

  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Parafia pod wezwaniem �w. Miko³aja w Chrzano-
wie, woj. katowickie (1964-66), wikariusz l Pa-
rafia pod wezwaniem Pana Jezusa Dobrego Pa-
sterza w Krakowie (od 1966), wikariusz oraz po-
moc w pracy duszpasterskiej, wyk³adowca nauk
przedma³¿eñskich (od 1993) l O�rodek Duszpa-
sterski przy kaplicy �w. Jana Chrzciciela w Kra-
kowie (1976-82), rektor kaplicy l Parafia pod we-
zwaniem �w. Jana Chrzciciela w Krakowie (od
1982), proboszcz l Studium Apostolstwa �wiec-
kich w Krakowie Mistrzejowicach (od 1993), wy-
k³adowca. Wyjazdy zagraniczne o charakterze
duszpasterskim: brak. Wa¿niejsze dzie³a: w latach
1975-76 budowa punktu katechetycznego w pod-
krakowskich Wêgrzcach; w latach 1984-89 budo-
wa ko�cio³a pod wezwaniem �w. Jana Chrzciciela
w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza wraz
z domem katechetyczno-mieszkalnym.

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ do organizacji spo³ecznych: brak.
Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 32 m kw., samodzielne, budynki ko-
�cielne, �ródmie�cie, od 1995. Samochód: trabant,
rok prod. 1991. Podatek dochodowy: 1994 � brak,
1995 � brak, 1996 � brak, 1998 � rycza³t.

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: gra na organach, porz¹dkowanie notatek.
Urlop: w ciszy, nad morzem. Ulubione dzie³a: �¯yæ
msz¹ �wiêt¹� ks. Mieczys³awa Nowaka; rze�ba
prof. Wincentego Kuæmy w ko�ciele �w. Jana
Chrzciciela w Krakowie Chrzest Pana Jezusa
w Jordanie. Maksyma ¿yciowa: Dobrze wykorzy-
stywaæ czas, stale prowadziæ formacjê duchow¹
i intelektualn¹.                                       aktual.: 26.X.1999

CÊCKIEWICZ Witold Aleksander
architekt urbanista, profesor PK
Ur. 24 kwietnia 1924 w Nowym Brzesku, woj.
krakowskie; ¿onaty (od 1951); wykszt. wy¿sze;
profesor zwyczajny; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Stanis³aw, wykszt. � brak odp., rolnik. Matka:
Ludwika (z d. Kudelska), wykszt. � brak odp., rol-
nik. Rodzeñstwo: Ludwik (ur. 1913), Adam (ur.
1915), Stanis³aw (ur. 1918), Antoni (ur. 1921),
Emilia (ur. 1926). ̄ ona: Konstancja (z d. Byszew-
ska), wykszt. wy¿sze, architekt urbanista. Dzieci:
Joanna (ur. 1954), Micha³ (ur. 1961). Tradycje ro-
dzinne: ¿yæ pracowicie, skromnie i godnie.

  EDUKACJA
Szko³a powszechna w Nowym Brzesku l
VIII Gimnazjum im. A. Witkowskiego w Krako-
wie, tajne komplety oraz Staatliche Fachschule für
Bauwesen w Krakowie (matura 1945) l Politech-
nika Krakowska, architektura (dyplom z wyró¿-
nieniem 1950).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Politechnika Krakowska, Wydzia³ Architektury
(od 1946), sta¿ysta, asystent, adiunkt (1946-54),
zastêpca profesora, docent, profesor nadzwyczaj-
ny (1954-70), profesor zwyczajny (1980), dyrek-
tor Instytutu Urbanistyki i Planowania Przestrzen-
nego (1970-94), kierownik Katedry Kompozycji
Urbanistycznej (1992-94) l Centralne Biuro Pro-
jektowe Transportu Drogowego i Lotniczego
w Krakowie (1950-55), projektant (1950-51), kie-
rownik zespo³u projektuj¹cego (1951-55) l Urz¹d
Miasta Krakowa (1955-60), g³ówny architekt Kra-
kowa l Miejskie Biuro Projektów w Krakowie
(1961-67), kierownik pracowni, g³ówny projektant
l Miastoprojekt Kraków (1974-79), kierownik
zespo³u. Ponadto: przewodnicz¹cy sekcji architek-

C
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tury Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej
Akademii Nauk (1975-89), cz³onek Centralnej
Komisji ds. Stopni  i Tytu³ów Naukowych (1978-
-82 i od 1986), cz³onek korespondent PAN (1983-
-91), przewodnicz¹cy Zespo³u Ekspertów ds. Ar-
chitektury przy ministrze edukacji narodowej
(1989-94), przewodnicz¹cy Komitetu Architektury
i Urbanistyki PAN (od 1989), cz³onek Rady G³ów-
nej Szkolnictwa Wy¿szego (1990-93), cz³onek rze-
czywisty PAN (od 1991), cz³onek czynny Polskiej
Akademii Umiejêtno�ci (od 1992), dyrektor Wy-
dzia³u Twórczo�ci Artystycznej PAU (od 1993),
doktor honoris causa Politechniki Krakowskiej
(1994). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: studialno-naukowe do Francji (1956,
1970, 1972, 1978, 1992, 1996), Londynu (1985,
1989, 1992) i Australii (1994); jako visiting pro-
fessor do Ames � USA (1978) oraz Stuttgartu
� Niemcy (1978, 1983, 1985), wyjazdy naukowe
do Rzymu, Florencji, Wenecji i Neapolu (1960,
1970, 1974), Madrytu (1993); wielokrotne wyjaz-
dy do Indii zwi¹zane z realizacj¹ Ambasady Pol-
skiej w New Delhi (1974-78); wyjazdy na miê-
dzynarodowe kongresy architektury do Moskwy
(1958), Taszkientu (1970) i Meksyku (1978). Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: oko³o 70 publikacji w facho-
wych pismach polskich i zagranicznych (angiel-
skich, niemieckich, w³oskich i francuskich) doty-
cz¹cych w³asnych projektów lub krytyki architek-
tury albo esejów dotycz¹cych sztuki; ponad
100 projektów architektonicznych i urbanistycz-
nych, z tego oko³o 60 zrealizowanych, m.in. O�ro-
dek Wczasów Dzieciêcych w Kowañcu (Nagroda
Komitetu Architektury i Urbanistyki, 1955), Ho-
tel �Cracovia-Orbis� w Krakowie (Nagroda Mi-
nistra Budownictwa, 1965), kino panoramiczne
�Kijów� w Krakowie (Nagroda Ministra Budow-
nictwa, 1967), ko�cio³y w Kielcach (1968-70), Ro-
dakach (1969-71), Zakopanem (1987-90), Nowej
Dêbie (1986-90), Krakowie na Wzgórzach Krze-
s³awickich (1984-88) oraz na by³ym lotnisku
w Czy¿ynach (1989-96), katedra w Rzeszowie
(1977-84), pomnik na polach Grunwaldu (wspól-
nie z J. Bandur¹, 1960-61), pomnik straceñ w b.
obozie p³aszowskim (z R. Szczypczyñskim, 1963),
pomnik poleg³ych w II wojnie �wiatowej w S³aw-
kowie (1970); projekty urbanistyczno-architekto-
niczne rozbudowy i budowy trzech wy¿szych
uczelni � Politechniki Krakowskiej oraz w wyni-
ku wygranych konkursów Politechniki Rzeszow-
skiej i Akademii Rolniczej w Lublinie; projekt
i realizacja zespo³u obiektów Ambasady Polskiej
w New Delhi (wspólnie z S. Deñk¹, 1974-78); pro-
jekty urbanistyczne osiedli Podwawelskiego, Mi-
strzejowice i na by³ym lotnisku w Czy¿ynach; pro-
jekt pomnika Ofiar Katynia (II nagroda wspólnie
z B. Chromym, 1996), projekt pomnika Ofiar Ho-
locaustu w Be³¿cu (wspólnie z B. Chromym,
1997), projekt i realizacja O³tarza Papieskiego na
B³oniach w Krakowie (1987 i 1997), prace stu-

dialno-projektowe nad systemami niskiej inten-
sywnej zabudowy mieszkaniowej (1986-90) oraz
studium naukowe dotycz¹ce urbanistycznych i ar-
chitektonicznych problemów obszarów �ródmiej-
skich Krakowa (1992-95), projekt urbanistyczno-
architektoniczny �wiatowego centrum kultu Mi-
³osierdzia Bo¿ego w £agiewnikach zaakceptowa-
ny przez Ojca �w. (1997-99); promotor ponad
500 prac magisterskich, 28 doktoratów, w tym
12 wyró¿nionych, opiekun 11 prac habilitacyjnych,
wychowawca 70 pracowników naukowych, w tym
8 profesorów (2 zagranicznych). Nagrody i wy-
ró¿nienia: 42 nagrody i wyró¿nienia w konkur-
sach urbanistycznych i architektonicznych krajo-
wych i zagranicznych (w tym 20 nagród I stop-
nia), sze�ciokrotny laureat Nagrody Ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wy¿szego oraz Nagrody Mini-
stra Edukacji Narodowej za prace naukowe oraz
za kszta³cenie kadry naukowej (1966-94), dwu-
krotny laureat Nagrody Ministra Gospodarki Prze-
strzennej i Ochrony �rodowiska za prace studial-
no-projektowe, ogólnopolska Honorowa Nagroda
SARP (1980), Nagroda im. �w. Brata Alberta za
osi¹gniêcia w dziedzinie architektury sakralnej
(1984), Nagroda Miasta Krakowa (1994).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA I SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Architektów Polskich
(od 1952), cz³onek kolegium sêdziów konkurso-
wych (od 1965), cz³onek Rady SARP (1967-80)
l Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego (1960-80),
cz³onek l Towarzystwo Urbanistów Polskich (od
1972), cz³onek l NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980),
cz³onek l Polski Klub Ekologiczny (od 1992),
cz³onek l �wiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy Armii
Krajowej (od 1992), cz³onek l Stowarzyszenie
Wychowanków Politechniki Krakowskiej (od
1992), cz³onek l Fundacja Sanktuarium Mi³o-
sierdzia Bo¿ego w Krakowie £agiewnikach (od
1997), cz³onek l Komisja ds. Architektury Sa-
kralnej przy Kurii Metropolitalnej w Krakowie
(od 1998), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu
polit.: w latach 1950-51 wielokrotnie przes³uchi-
wany przez UB z racji przynale¿no�ci do AK,
kilkumiesiêczny zakaz wyjazdu z Krakowa;
w 1950 roku brat Stanis³aw przez 6 miesiêcy
aresztowany i przetrzymywany w wiêzieniu
w Piñczowie za ponad 6-miesiêczn¹ przynale¿-
no�æ do AK; w 1982 roku w stanie wojennym
syn Micha³, ówczesny student architektury, aresz-
towany i ciê¿ko pobity, na skutek urazów psy-
chicznych, po wyje�dzie naukowym, na sta³e
pozosta³ w Australii. Antypatie polityczne: do
oszo³omów zarówno ze skrajnej lewicy, jak
i skrajnej prawicy. Odznaczenia: Krzy¿ Oficer-
ski Orderu Odrodzenia Polski (1961), Krzy¿ Ko-
mandorski Orderu Odrodzenia Polski (1974),
Medal Komisji Edukacji Narodowej (1987), Z³ota
Odznaka Zas³u¿onego dla Politechniki Krakow-
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skiej (1992), Odznaczenie Za Udzia³ w Akcji
�Burza 1944� (1994), Krzy¿ Partyzancki (1995),
Krzy¿ Armii Krajowej (1995).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 110 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Podgórze, od 1962; domek letniskowy w Ko-
�cielisku k. Zakopanego. Samochód: nissan 1300,
rok prod. 1988. Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: na ogó³ w godz. 22-24 dobra literatura
i muzyka powa¿na, czasem dobry film (jest ich
coraz mniej). Urlop: spêdzany w ostatnich latach
w Ko�cielisku, praca twórcza, koncepcyjna oraz
czasem rysowanie i pisanie wierszy. Ulubione dzie-
³a: w rze�bie � Rodina i Moora, w muzyce � Ba-
cha i Chopina, w poezji � S³owackiego i Herberta,
w malarstwie � Carravaggia i Moneta. Maksyma
¿yciowa: Nie ma wiêkszej straty ni¿ utrata czasu,
ten ginie bezpowrotnie.                    aktual.: 12.IV.1999

CH£AP Zbigniew Mieczys³aw
lekarz, profesor UJ
Ur. 8 kwietnia 1928 w D¹browie Górniczej, woj.
katowickie; ¿onaty (od 1963); wykszt. wy¿sze;
profesor nadzwyczajny doktor habilitowany me-
dycyny; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Andrzej,
wykszt. wy¿sze, nauczyciel. Matka: Jadwiga (z d.
Hejne), wykszt. �rednie, sekretarka gimnazjum.
Rodzeñstwo: Anna (ur. 1936). ¯ona: Teresa Cie-
cierska-Ch³ap (z d. Augustynowicz-Ciecierska),
wykszt. wy¿sze, doktor filologii orientalnej. Dzie-
ci: Ewa Justyna (ur. 1965). Tradycje rodzinne: dom
rodzinny o silnych tradycjach patriotycznych,
w 1919 roku ojciec bra³ udzia³ w kampanii ukra-
iñskiej legionów Pi³sudskiego (obszaru Przemy-
�la i Lwowa) w wojnie polsko-bolszewickiej
w 1920 roku oraz w kampanii wrze�niowej 1939
roku, z wielkim umi³owaniem i znajomo�ci¹ uczy³
w okresie miêdzywojennym historii polskiej
w gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Czêstocho-
wie.

  EDUKACJA
Szko³a ogólnokszta³c¹ca prywatna w Czêstocho-
wie l tajne nauczanie, komplety przy I Gimna-
zjum i Liceum im. H. Sienkiewicza w Czêstocho-
wie (tzw. ma³a matura 1944, matura 1947) l Uni-
wersytet Jagielloñski � w 1950 Akademia Medycz-
na, Wydzia³ Lekarski (dyplom 1952) l Instytut
Onkologii w Warszawie, patomorfologia: ontolo-
gia kliniczna (dyplom 1965).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Medyczna w Krakowie, Katedra Pato-
morfologii (1950-70), zastêpca asystenta (1950-
-53), asystent, starszy asystent, adiunkt (1960-65),
docent (1965-73), profesor (1973) l Uniwersytet
w Oranie � Algieria, Wydzia³ Lekarski (1970-73),
kierownik Katedry Patologii l Akademia Medycz-
na � obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagielloñskiego, Wydzia³ Lekarski (od 1973), kie-
rownik Katedry Patofizjologii (1973-98), dziekan

Wydzia³u Lekarskiego (1991-93). Ponadto: rzecz-
nik dyscyplinarny Rady G³ównej Szkolnictwa
Wy¿szego (1991-94), specjalista wojewódzki
z zakresu patomorfologii � cz³onek zespo³u krajo-
wego patomorfologii (1974-76), przewodnicz¹cy
Komisji Etyki Lekarskiej Naczelnej Izby Lekar-
skiej (1989-93), wiceprzewodnicz¹cy Komisji Ety-
ki Lekarskiej Polskiej Akademii Umiejêtno�ci
(1994-98). Wyjazdy zagraniczne o charakterze
zawodowym: stypendium naukowe �wiatowej
Organizacji Zdrowia (WHO), Instytut Badañ nad
Rakiem G. Roussy w Villejui we Francji (1963-
-64); sta¿ naukowy w Zak³adzie Cytopatologii uni-
wersytetu w Pary¿u (1965). Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: �Cytopatologia komórek nowotworowych
Hela w hodowli in vitro� (doktorat 1959); �Pato-
morfologia zmian wywo³anych zaka¿eniem onko-
twórczym wirusem polyoma (badania ekspery-
mentalne)� (habilitacja 1963); ponad 160 publi-
kacji naukowych w polskich i zagranicznych cza-
sopismach medycznych z zakresu patomorfologii
klinicznej i eksperymentalnej, cytopatologii kli-
nicznej, eksperymentalnych infekcji wirusowych,
cytodiagnostyki chorób �ródmi¹¿szowych p³uc,
immunocytologii zapaleñ p³uc; kierownik progra-
mu Komitetu Badañ Naukowych �Badania immu-
nocytologiczne zmian w przestrzeni pêcherzyko-
wo-oskrzelikowej w przebiegu pylic i chorób pro-
liferacyjnych p³uc� (1993-99); wspó³autor pod-
rêcznika akademickiego �Patofizjologia� (1998);
przeprowadzenie wielu prac magisterskich (Wy-
dzia³ Farmacji) i 7 doktoratów (Wydzia³ Lekar-
ski); liczne publikacje na temat etyki lekarskiej
(�Kodeks etyki lekarskiej�), biopolityki � ochro-
ny zdrowia (wyd. 1996, 1998, 1999); udzia³ w licz-
nych misjach lekarskich z pomoc¹ humanitarn¹
w Polsce, m.in. w czasie powodzi w 1997 roku,
a tak¿e za granic¹ � w Rumunii (1989), na Litwie
(1990), organizacja dwóch misji do Kurdystanu
(1991), Ukrainie (1996), Czeczenii (1997 i 1999),
Kosowa � szpital polowy w ramach Polskiej Mi-
sji Medycznej (1999); organizacja przychodni le-
karskiej dla ludzi bezdomnych w Krakowie (1996);
zorganizowanie dzia³aj¹cych od 1989 roku oficjal-
nie i samodzielnie aptek darów leków, powsta³ych
po 1981 roku nieoficjalnie pod patronatem Ko�cio-
³a krakowskiego.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980), cz³o-
nek Krajowej Komisji Zdrowia (1982-85), cz³o-
nek Miêdzyuczelnianej Komisji Porozumiewaw-
czej w Krakowie (1982-85) l Stowarzyszenie
Lekarze Nadziei � do 1995 Lekarze �wiata (1989),
przewodnicz¹cy (od 1989) l World Federation of
Doctors who Respect Human Life (od 1994), cz³o-
nek l Papieska Akademia �Pro vita� (od 1994),
cz³onek l Zwi¹zek Polskich Kawalerów Maltañ-
skich (od 1996), cz³onek l Cz³onek krajowych
i zagranicznych towarzystw naukowych medycz-
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nych (od 1963). Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.:
w czasie wojny dzia³alno�æ konspiracyjna w Sza-
rych Szeregach i w AK (podchor¹¿y, pseudonim
�Robur�) w Czêstochowie; dzia³alno�æ konspira-
cyjna w stanie wojennym, po 13 grudnia 1981 roku
cz³onek wielu podziemnych struktur �Solidarno-
�ci�, m.in. redakcji �Zeszytów Niezale¿nej My�li
Lekarskiej�. Sympatie polityczne: programy spra-
wiedliwo�ci spo³ecznej oparte na ideach chrze�ci-
jañstwa, dzia³ania, które tworz¹ ��wiat bardziej
ludzki� i s¹ oparte na prymatach etyki przed tech-
nik¹ oraz mi³osierdzia przed sprawiedliwo�ci¹.
Odznaczenia: Medal Wojska Londyn nr 28188
(15.VIII.1948), Krzy¿ Polonia Restituta nr 2086-
-78-5 (1978), Krzy¿ Armii Krajowej nr 24942
(Londyn 11.I.1981), Cheralie de l�Ordere des Pal-
mes Academiques � francuski order ministra edu-
kacji narodowej (1994), Z³oty Medal Alberta
Schweitzera �Za Wybitne Zas³ugi dla Realizacji
Celów Polskiej Akademii Medycyny� (1998), Od-
znaczenie i tytu³ �Ku chwale lekarzy� nadany
przez Izbê Lekarsk¹ (1999), Medal Medicina Cra-
coviensis 2000 za osobiste zaanga¿owanie w dzia-
³alno�æ spo³eczn¹ w ramach humanitarnej organi-
zacji o zasiêgu miêdzynarodowym �Lekarze Na-
dziei� oraz za promocjê etycznych postaw w me-
dycynie nadany przez Collegium Medicum UJ
(1999).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: w³asny dom dwurodzinny, Krowo-
drza, od 1990. Samochód: nissan micra, rok prod.
1996. Podatek dochodowy: 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: zwiedzanie �wiata, poznawanie ludzi, do-
bre wytrawne wino. Urlop: z rodzin¹, podró¿e.
Ulubione dzie³a: wspó³czesna polska proza i po-
ezja (Herbert). Maksyma ¿yciowa: staraæ siê wiê-
cej byæ ni¿ wiêcej mieæ.                  aktual.: 17.XII.1999

CHOJNACKI Pawe³ Stefan
historyk, publicysta
Ur. 26 wrze�nia 1968 w £odzi; kawaler; wykszt.
wy¿sze; magister historii; wyznanie rzymskokat.
Ojciec: Ireneusz, wykszt. wy¿sze, adwokat. Mat-
ka: Benigna (z d. Gospodarek), wykszt. wy¿sze,
in¿ynier rolnik, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Agniesz-
ka (ur. 1965), polonistka. Dzieci: syn Lecze (ur.
1999). Tradycje rodzinne: patriotyczne i niepod-
leg³o�ciowe; dwóch stryjów praprababki ze stro-
ny ojca, wed³ug rodzinnej tradycji, walczy³o
w powstaniu styczniowym, z którego nie wrócili;
pradziadek ze strony matki Szymon Gostomczyk
� dzia³acz patriotyczny i spo³eczny na Kaszubach
przed 1914 rokiem; dziadek ze strony matki Ste-
fan Gospodarek � profesor matematyki, ostatni
dyrektor gimnazjum Marii Magdaleny w Pozna-
niu (w okresie miêdzywojennym i tu¿ po wojnie);
brat babki ze strony matki Mieczys³aw Gostom-
czyk � ¿o³nierz 1. Dywizji Pancernej gen. Macz-

ka, po wojnie ¿o³nierz Oddzia³u Wydzielonego
Naczelnego Wodza (formacji przygotowywanej do
walki w spodziewanej III wojnie �wiatowej prze-
ciw Sowietom na zapleczu frontu); brat dziadka
ze strony matki zgin¹³ w kampanii wrze�niowej
1939 roku; dziadek ze strony ojca � Leon Choj-
nacki uczestnik powstania wielkopolskiego, woj-
ny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, ochotnik
w obronie Warszawy w 1939 roku; brat cioteczny
ojca Zbigniew Hegenbart (Korczyñski) ¿o³nierz
Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszaw-
skiego, ¿o³nierz Zrzeszenia �Wolno�æ i Niezawi-
s³o�æ�, wieloletni wiêzieñ polityczny PRL-u (m.in.
Wronki). Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia
do 1987 roku w £odzi, od 1987 w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w £odzi l Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce im. Boles³awa Prusa w £odzi (matura
1987) l Uniwersytet Jagielloñski, historia (dyplom
1995) l W 1990 roku zdany egzamin do London
School of Economics and Political Sciences, de-
partament of international history (opiekunowie
naukowi prof. Norman Davies oraz prof. Antony
Polonsky) i niepodjêcie studiów ze wzglêdu na
brak �rodków.

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wolny zawód (od 1988), dziennikarz, reporter,
publicysta l Niezale¿ny dwutygodnik �Promie-
ni�ci� (1988-89), cz³onek redakcji l Redakcja
�Czasu Krakowskiego� (1990-92 z przerwami),
dziennikarz dzia³u krajowego l Wydawnictwo
i pismo �Pi¹tek Wieczorem� (1992-93), za³o¿y-
ciel, kierownik, redaktor naczelny l Krakowska
Fundacja Dziennikarzy �Merkuryusz� (1997), or-
ganizator spotkañ i dyskusji. Ponadto: w latach
1993-99 wspó³pracownik pisma �WUJ. Wiadomo-
�ci Uniwersytetu Jagielloñskiego�, publikacje
m.in. w dwumiêsieczniku �Arka�, potem �Arca-
na�, kwartalniku literackim �Brulion�, �Dodatku
Literackim� do �Czasu Krakowskiego�, �Gazecie
Polskiej�, �Najwy¿szym Czasie� i �Nowym Pañ-
stwie�; asystent spo³eczny pos³a Mariusza Kamiñ-
skiego � AWS-Liga Republikañska oraz ekspert
Polsko-Czeczeñskiego Zespo³u Parlamentarnego
(od 1998). Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: próba podjêcia studiów w Londynie
(pó³ roku w 1990), krótkie wyjazdy reporterskie
w 1990 roku do Berlina Wschodniego i Zachod-
niego, w 1991 na Litwê, do £otwy,  Estonii, Rosji,
w latach 1995-98 na Ukrainê, do po³udniowej
Rosji, na Pó³nocny Kaukaz. Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: laureat fina³u Ogólnopolskiej Olimpiady Hi-
storycznej (1986); przyjêty w 1987 roku na studia
historyczne na UJ bez egzaminu wstêpnego;
w latach 1984-90 redaktor i wspó³pracownik pism
�drugiego obiegu�, m.in. �Jutra�, dodatku m³odzie-
¿owego do ³ódzkiego miesiêcznika �Prze�wit�,
cz³onek redakcji krakowskiego dwutygodnika
�Promieni�ci� � pisma wyró¿nionego nagrod¹ Sto-
warzyszenia Dziennikarzy Polskich w 1989 roku,
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redaktor naczelny �Bez Tytu³u� � pisma spo³ecz-
no-kulturalnego NZS UJ, krakowski korespondent
warszawskiego tygodnika �Przegl¹d Wiadomo�ci
Agencyjnych�; spotkanie i rozmowa z prezyden-
tem Czeczenii D¿ocharem Dudajewem (II.1996);
ksi¹¿ki �Ur. � 68� (reporterski zapis dzia³añ m³o-
dej opozycji w Krakowie w latach 1988-89,
w przygotowaniu), �Porwani w Czeczenii. 53 dni
w niewoli� (z Markiem Kurzyñcem, 1998), �Kasz-
tany z Gudermesu. Do�wiadczenie czeczeñskie�
(podsumowanie kilkuletniej aktywno�ci na rzecz
niepodleg³o�ci narodów Pó³nocnego Kaukazu,
1999), �Policzek komunisty� (osobista historia
dekady lat 90., w przygotowaniu).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Klub Polityczny im. Józefa Mackiewi-
cza w Krakowie (od 1993), wspó³za³o¿yciel, re-
daktor pisma klubu �Organizacja� l Akademic-
kie Stowarzyszenie na Rzecz Wolnej Czeczenii
(1994-96), wspó³za³o¿yciel, wspó³redaktor biule-
tynu �Marszo! Znaczy wolno�æ� l Niezale¿ne
Zrzeszenie Studentów (1988-95), cz³onek Komi-
sji Uczelnianej UJ (1989-90) l Ruch �Wolno�æ
i Pokój� (1988-90), uczestnik l Czeczeñski O�ro-
dek Informacyjny w Krakowie (1995), sekretarz.
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: w latach 1980-
-87 cz³onek niezale¿nego ruchu harcerskiego dzia-
³aj¹cego w ramach ZHP, od 1983 dzia³acz m³o-
dzie¿owego podziemia, kolporter prasy niezale¿-
nej, uczestnik niezale¿nego liczenia g³osów pod-
czas bojkotu wyborów do rad narodowych w 1984
i do Sejmu w 1985 roku; uczestnik akcji tzw. ma-
³ego sabota¿u � akcje ulotkowe, napisy na murach;
w 1987 wspó³twórca formacji �Nosoro¿ec� � kra-
kowskiej odmiany �Pomarañczowej Alternatywy�
z Wroc³awia, pod koniec lat 80. wspó³autor pro-
jektu reformy studiów, wspó³organizator bojkotu
przedmiotów politycznych i studium wojskowe-
go, w wyniku którego przedmioty polityczne i stu-
dium wojskowe przesta³y byæ obowi¹zkowe, oraz
w latach 80. wspó³organizator demonstracji m³o-
dzie¿owych, w tym m.in. demonstracji popieraj¹-
cych strajkuj¹cych hutników w Hucie im. Lenina
(wiosna-lato 1988) oraz demonstracji wymierzo-
nych przeciw porozumieniom �okr¹g³ego sto³u�
i dalszemu stacjonowaniu wojsk sowieckich w Pol-
sce (II-V.1989); wielokrotnie zatrzymywany przez
SB, w latach 1988-89 s¹dzony i uniewinniony
w sprawie o �czynn¹ napa�æ na funkcjonariuszy�
podczas bojkotu Studium Wojskowego UJ; w 1994
roku inicjator serii protestów przeciw umorzeniu
�ledztwa w sprawie �mierci Stanis³awa Pyjasa (pi-
kiety, demonstracje uliczne i wmurowanie tablicy
pami¹tkowej); wspó³organizator akcji poparcia dla
walcz¹cych Górali Kaukazu, m.in demonstracji w
budynku Urzêdu Rady Ministrów podczas wizyty
premiera Rosji Czernomyrdina w Polsce (II.1995);
organizator i uczestnik konwojów z pomoc¹ hu-

manitarn¹ dla ofiar wojny w Czeczenii w okresie
1995-98; w grudniu 1997 przebywaj¹c jako przed-
stawiciel Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
po raz trzeci w Czeczenii wraz z czwórk¹ osób
pilotuj¹cych pomoc humanitarn¹, zosta³ porwany
i przetrzymywany w niewoli do lutego 1998, uwol-
niony w wyniku akcji oddzia³ów S³u¿by Narodo-
wego Bezpieczeñstwa Czeczeñskiej Republiki Icz-
keria; wspó³twórca Inicjatywy Wschodniej, sto-
warzyszenia wspieraj¹cego odrodzenie narodowe,
kulturowe i polityczne narodów by³ego ZSRR oraz
Federacji Rosyjskiej; wspó³organizator wizyty
prezydenta Czeczeñskiej Republiki Iczkeria As³a-
na Maschadowa i ministra spraw zagranicznych
Mow³adiego Udugowa w Polsce (jesieñ 1998);
w 1999 roku s¹dzony z oskar¿enia publicznego za
wymierzenie policzka pos³owi SLD Andrzejowi
Urbañczykowi podczas sk³adania przez niego
kwiatów pod Krzy¿em Katyñskim w Krakowie
3 maja 1997 roku, w kwietniu 2000 wyrokiem s¹du
pierwszej instancji postêpowanie zosta³o warun-
kowo umorzone na dwa lata, zmieniono tak¿e
kwalifikacjê czynu z karnej na cywilno-skargow¹.
Sympatie polityczne: wy³¹cznie do ugrupowañ,
których by³ wspó³za³o¿ycielem; antypatia szcze-
gólnie do postkomunistów i Unii Wolno�ci. Od-
znaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 39 m kw., w³asne � udzia³ w kamie-
nicy, �ródmie�cie, od 2000. Samochód: brak. Po-
datek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: nie posiada, jedynie pasje, jak stare ksi¹¿-
ki, ostre akcje (jak wy¿ej), m¹dre teksty. Urlop:
je¿eli jest mo¿liwo�æ wêdrówki w Tatrach, marze-
nie kraje po³udniowe. Ulubione dzie³a: zbyt du¿o,
by wymieniaæ. Maksyma ¿yciowa: wiele.

aktual.: 29.IV.2000

CHOJNACKI Zbigniew Stanis³aw
prawnik, radca prawny, w³a�ciciel hotelu
Ur. 8 kwietnia 1920 w Krakowie; ¿onaty (od 1946);
wykszt. wy¿sze; magister prawa; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Józef, wykszt. wy¿sze, doktor pra-
wa, adwokat, radca prawny. Matka: Anna (z d.
Klugier), wykszt. �rednie, pianistka, przy mê¿u.
Rodzeñstwo: Boles³aw (ur. 1910), Aleksandra (ur.
1913), Krystyna (ur. 1917), Barbara (ur. 1924).
¯ona: Janina (z d. Zimnal), wykszt. �rednie, dzien-
nikarz. Dzieci: Jan (ur. 1947), Maria (ur. 1948),
Ma³gorzata (ur. 1950), Józef (ur. 1952), El¿bieta
(ur. 1953), Piotr (ur. 1959), Jacek (ur. 1960), Tere-
sa (ur. 1966). Tradycje rodzinne: w³asno�ci¹ ro-
dzinn¹ jest Hotel Pollera przy ul. Szpitalnej
w Krakowie zwany �Pod Z³ot¹ Kotwic¹�; rodzina
Pollerów ma pochodzenie niemieckie, w 1809 roku
Kaspar Poller, oficer armii austriackiej, zosta³
wziêty do niewoli przez wojska ksiêcia Józefa Po-
niatowskiego przy³¹czaj¹ce Kraków do Ksiêstwa
Warszawskiego; Kaspar Poller pilnowa³ wówczas
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odwachu w Rynku G³ównym i nie odszed³ z wy-
cofuj¹c¹ siê armi¹ austriack¹, potem osiad³ w Kra-
kowie, staj¹c siê polskim patriot¹ � �lub z Polk¹
Ann¹ Szmid bra³ w kontuszu, a po powrocie Au-
striaków do Krakowa w 1815 roku zosta³ oskar-
¿ony o dezercjê; po osiedleniu siê w Krakowie
zaadoptowa³ w 1834 roku jedn¹ z kamienic przy
dzisiejszej ul. Szpitalnej na hotel �Pod Z³ot¹ Ko-
twic¹�, urz¹dzi³ kuchniê dla szpitala Duchaków
znajduj¹cego siê przy obecnym placu �w. Ducha
oraz ufundowa³ kilka stypendiów dla studentów
politechniki i uniwersytetu we Lwowie; jego syn
Józef by³ komendantem szko³y kadetów w Wied-
niu, a trzech nastêpnych zginê³o w powstaniu
styczniowym; kolejny syn Adolf odziedziczy³ ho-
tel i o¿eni³ siê z Wand¹ Klugierow¹, której brat,
profesor W³adys³aw Klugier, wyk³ada³ po koniec
XIX wieku na Politechnice w Pary¿u, a nastêpnie
zosta³ budowniczym kolei transkontynentalnej
w Peru, w Limie znajduje siê jego pomnik; babka
Wanda Pollerowa (z domu Klugier) przyja�ni³a siê
z Helen¹ Modrzejewsk¹, któr¹ przez kilka lat go-
�ci³a u siebie, daj¹c bezp³atnie mieszkanie i za-
praszaj¹c wraz z innymi artystami na kolacje po
ka¿dej premierze, czyli w zasadzie w ka¿d¹ sobo-
tê, ¿y³a 102 lata i nie maj¹c potomstwa, zapisa³a
hotel swojej bratanicy Annie Klugierowej, a ta
z kolei przekaza³a go w 1940 roku swojemu syno-
wi Zbigniewowi, któremu zosta³ zabrany w 1950
roku przez w³adze PRL i zwrócony po 40 latach
w 1990 roku, po uniewa¿nieniu przez ówczesne-
go ministra sprawiedliwo�ci decyzji o upañstwo-
wieniu hotelu jako podjêtej z ra¿¹cym naruszeniem
prawa; ojciec by³ pracownikiem PKP, w 1933 roku
wraz z rodzin¹ przeniós³ siê z Krakowa do Stani-
s³awowa, a potem do Radomia, co zwi¹zane by³o
z awansem i podwy¿szeniem wynagrodzenia, do
1960 roku pe³ni³ funkcjê brata w Arcybractwie
Mi³osierdzia w Krakowie; siostra ojca, doktor
Maria Chojnacka, przed wojn¹ nauczycielka jê-
zyka polskiego i historii w Gimnazjum im. No-
wodworskiego, w latach 1939-45 organizator taj-
nego nauczania w Krakowie; syn Piotr od 1997
roku prezes Fundacji Ratowania Ko�cio³a �w.
Krzy¿a w Krakowie; rodzina katolicka, ¿yj¹ca
wiar¹ na co dzieñ. Autorytety ¿yciowe: ks. infu³at
Ferdynand Machaj, organizator pomocy charyta-
tywnej dla Polaków podczas okupacji. Miejsca za-
mieszkiwania: w latach 1933-35 w Stanis³awowie,
1935-38 w Radomiu, w 1939 roku kilka miesiêcy
w niemieckiej niewoli, a po ucieczce od 1940 roku
w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa � tzw. æwiczeniówka przy
Seminarium Nauczycielskim w Krakowie l Gim-
nazjum im. Witkowskiego w Krakowie oraz Gim-
nazjum Cha³ubiñskiego w Radomiu (matura 1938)
l Szko³a Podchor¹¿ych w Brze�ciu n. Bugiem
(1938-39), ochotnik l Uniwersytet Jagielloñski,
prawo (dyplom 1946) l studia podypl.: Okrêgo-

wa Komisja Arbitra¿owa w Krakowie, egzamin
na radcê prawnego (1965).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Hotel Pollera w Krakowie (1940 i od 1990), w³a-
�ciciel l Spó³dzielnia Jedno�ci £owieckiej w Kra-
kowie (1950-57), kierownik dzia³u planowania in-
westycji l Krakowskie Przedsiêbiorstwo Le�nej
Produkcji Niedrzewnej �Las� (1957-60), kierow-
nik zaopatrzenia i zbytu l Wojewódzki Zarz¹d
Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych w Kra-
kowie (1960-62), radca prawny l Wojewódzki
Zwi¹zek Gminnych Spó³dzielni Samopomoc
Ch³opska w Krakowie (1962-80), koordynator rad-
ców prawnych, spo³eczny inspektor pracy. Ponad-
to: rzeczoznawca hotelarstwa Izby Handlowo-
Przemys³owej w Krakowie (1940-50). Wyjazdy
zagraniczne o charakterze zawodowym: brak.
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: w latach 40. i 50. opraco-
wanie jako rzeczoznawca hotelarstwa Izby Han-
dlowo-Przemys³owej instrukcji zawodowych ho-
telarstwa oraz instrukcji dla Szko³y Hotelarskiej
w Krakowie; w latach 1980-83 obs³uga prawna
regionu krakowskiego i czêstochowskiego NSZZ
�Solidarno�æ� (redagowanie statutów, regulami-
nów i uchwa³ dla regionu czêstochowskiego wraz
z pó�niejszym marsza³kiem Sejmu Wies³awem
Chrzanowskim); skuteczna interwencja w Mini-
sterstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji
o reaktywacjê Arcybractwa Mi³osierdzia, za³o¿o-
nego w 1584 roku przez ks. Piotra Skargê i orga-
nizuj¹cego pomoc dla ubogich, dzia³aj¹cego nie-
przerwanie do 1960 roku, kiedy zosta³o rozwi¹za-
ne przez w³adze PRL, a nastêpnie przywrócone
decyzj¹ ministra spraw wewnêtrznych Czes³awa
Kiszczaka z 4.XII.1989, stwierdzaj¹c¹  niewa¿-
no�æ likwidacji; obecnie Arcybractwo wspomaga
ok. 1000 ubogich, wielodzietnych rodzin, którym
przekazuje zapomogi pieniê¿ne i bony na �rodki
czysto�ci oraz ¿ywno�æ (ok. 100 tys. z³ miesiêcz-
nie) z pieniêdzy uzyskiwanych z wynajmowania
pomieszczeñ w 10 krakowskich kamienicach,
przekazanych Arcybractwu m.in. przez ks. Piotra
Skargê, hrabinê Mariê Bobrowsk¹, s³ynnego kra-
kowskiego fotografa hrabiego Walerego Rzewu-
skiego i Ludwika Helcla (m.in. kamienice przy Flo-
riañskiej 19 oraz budynek konsulatu rosyjskiego
przy ul. Westerplatte); w m³odo�ci cz³onek Soda-
licji Mariañskiej i harcerz, w roku 1995 inicjator
i wspó³za³o¿yciel Stowarzyszenia Rodzin Katolic-
kich Archidiecezji Krakowskiej, zaanga¿owany we
wspó³pracê z Instytutem Rodziny przy krakowskiej
Kurii Metropolitalnej oraz Krucjatê Modlitwy
w obronie poczêtych dzieci; jeden z 40 w Polsce
rycerzy zakonu Bo¿ogrobców, czyli Zakonu Ry-
cerskiego Grobu Bo¿ego w Jerozolimie, maj¹ce-
go od XIV wieku siedzibê w Miechowie, cz³on-
kowie zakonu �wiadcz¹ o Jezusie, wspomagaj¹
rodziny chrze�cijañskie w Jerozolimie mieszkaj¹-
ce blisko Grobu Chrystusa, funduj¹ stypendia
umo¿liwiaj¹ce kszta³cenie; udzielanie go�ciny ar-
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tystom bior¹cym udzia³ we mszy �w. duszpaster-
stwa ludzi sztuki w ko�ciele �w. Krzy¿a. Nagrody
i wyró¿nienia: Nagroda Tygodnika Rodzin Kato-
lickich ��ród³o� im. S³ugi Bo¿ego Jerzego Cie-
sielskiego � ojca rodziny (2000).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego (1930-
-39), dru¿ynowy � harcerz orli l Bractwo �w.
Krzy¿a (od 1939), starszy l Arcybractwo Mi³o-
sierdzia (od 1940), prezes zarz¹du (1989) l Zwi¹-
zek Hotelarzy Polskich (1940-XI.1950), prezes l
Zrzeszenie Prawników Polskich (1960-80), cz³o-
nek l Bractwo Kurkowe (od 1990), cz³onek l
Fundacja Pro Humana Vita (od 1992), fundator,
cz³onek Rady Fundacji l Zwi¹zek Prawników Ka-
tolickich (od 1995), cz³onek honorowy l Funda-
cja Ratowania Ko�cio³a �w. Krzy¿a w Krakowie
(od 1995), cz³onek Rady Fundacji l Zakon Bo¿o-
grobców w Polsce (od 1996), kawaler-rycerz l
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiece-
zji Krakowskiej (od 1996), wspó³za³o¿yciel, wi-
ceprezes l Fundacja Kardiologii oraz Urologii
Akademii Medycznej (od 1996), fundator, cz³o-
nek Rady Fundacji l Akademickie Stowarzysze-
nie Kultury Chrze�cijañskiej �Odrodzenie� (od
1998), senior, cz³onek Rady Stowarzyszenia.
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
brak. Osi¹gniêcia w dzia³alno�ci publicznej: wspo-
maganie ubogich rodzin oraz dofinansowanie dla
organizacji spo³ecznych, jak PCK i harcerstwo
(wakacje dla polskich dzieci z Litwy), a tak¿e dla
sierot z domów dziecka przebywaj¹cych w o�rod-
ku ks. Ludwika Piechnika w ¯mi¹cej k. Limano-
wej. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: w 1939 roku
przez kilka miesiêcy w niewoli niemieckiej; w la-
tach 1940-45 udostêpnienie pomieszczeñ na tajne
nauczanie dla studentów Wydzia³u Prawa Uniwer-
sytetu Jagielloñskiego oraz dla biblioteki Wydzia³u
Teologii UJ; w latach 1980-81 wspomaganie fi-
nansowe i prawne rodz¹cego siê NSZZ �Solidar-
no�æ�. Sympatie polityczne: do polityków propa-
guj¹cych naukê spo³eczn¹ Ko�cio³a, jak profeso-
rowie Jaroszyñski, Bender, ks. Kr¹piec, by³y rek-
tor KUL, oraz marsza³ek Senatu Alicja Grze�ko-
wiak; antypatia do Unii Pracy, a zw³aszcza Alek-
sandra Ma³achowskiego. Odznaczenia: Medal VII
Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej w Dêblinie
za zestrzelenie trzech samolotów niemieckich we
wrze�niu 1939 roku (1939), Zas³u¿ony dla Miasta
Krakowa (1960), Medal �Pro Ecclesia et Pontifi-
ce� nadany przez papie¿a Paw³a VI (1975), Me-
dal �Za Udzia³ w Wojnie 1939 roku� (1980), Ko-
mandoria Orderu �w. Sylwestra nadana przez Jana
Paw³a II (1985), Cracoviae Merenti (VI.2000).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 80 m kw., w³asna kamienica czynszo-
wa, �ródmie�cie, od urodzenia. Samochód: volks-
wagen passat, rok prod. 1999. Podatek dochodo-
wy: 1999 � III próg.

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: siatkówka, narciarstwo górskie, turystyka
górska. Urlop: wêdrówki piesze i podró¿e samo-
chodem (W³ochy, Austria). Ulubione dzie³a: mu-
zyka Chopina, Beethovena, Griega, Mozarta,
Haydna, Schumanna, Haendla, Mendelssohna.
Maksyma ¿yciowa: Pomagaæ innym.

aktual.: 28.IV.2000

CHOLEWKA Marek Zygmunt
architekt, radny miejski
Ur. 22 czerwca 1950 w Krakowie; kawaler; wy-
kszt. wy¿sze, magister in¿ynier architekt; wyzna-
nie rzymskokat. Ojciec: Zygmunt, wykszt. wy¿sze,
ekonomista. Matka: Krystyna (z d. Dryzdnal),
wykszt. niepe³ne wy¿sze, urzêdniczka. Rodzeñ-
stwo: El¿bieta (ur. 1951), doktor chemii. Dzieci:
brak.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 29 w Krakowie l II Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Króla Jana III Sobie-
skiego w Krakowie (matura 1967) l Politechnika
Krakowska, Wydzia³ Architektury (dyplom 1975)
l Papieska Akademia Teologiczna, Studium Teo-
logii Rodziny (lata 80.).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Miejskie Biuro Projektów w Krakowie, projektant
l Biuro Sejmiku Samorz¹dowego Województwa
Krakowskiego (1990-92), inspektor l Kancelaria
Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego (od
1999), specjalista. Wyjazdy zagraniczne o charak-
terze zawodowym: sta¿e samorz¹dowe w Niem-
czech (1990) i we Francji (1992); udzia³ w wielu
konferencjach na tematy socjalne we W³oszech
(1993), w Niemczech (1994), Norwegii (1995),
Brukseli � Unia Europejska (1995), USA (1996,
1997), Meksyku (1996), Kanadzie (1997); liczne
wyjazdy do niemal ca³ej Europy, tak¿e �rodko-
wo-Wschodniej; redaktor ksi¹¿ki �Przez Podgó-
rze na Watykan� dotycz¹cej �cis³ych zwi¹zków
Karola Wojty³y z prawobrze¿nym Krakowem oraz
osobami z tej czê�ci Krakowa, wydanej z okazji
XX rocznicy pontyfikatu Jana Paw³a w 1998 roku,
dedykowanej i wrêczonej osobi�cie Ojcu �w.
w Watykanie.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Chrze�cijañska Demokra-
cja (1990-93), wspó³za³o¿yciel, wiceprezes Rady
Krajowej l Chrze�cijañska Demokracja � Stron-
nictwo Pracy (od 1993), prezes zarz¹du Okrêgu
Krakowskiego i wiceprezes Zarz¹du G³ównego ds.
wspó³pracy z zagranic¹ (od 1996). Inne organiza-
cje spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980),
cz³onek l Towarzystwo Przyjació³ Dzieci w Kra-
kowie (od 1981), prezes zarz¹du wojewódzkiego
w Krakowie, cz³onek Zarz¹du G³ównego (od
1994) l Zespó³ Apostolstwa �wieckich przy pa-
rafii �w. Józefa w Krakowie (1981-90), animator
l Duszpasterska Rada Parafialna przy parafii �w.
Józefa Kraków Podgórze (od 1986), przewodni-
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cz¹cy l Krakowski Komitet Obywatelski �Soli-
darno�æ� � Kraków Podgórze (1989-93), przewod-
nicz¹cy l Miêdzyparafialna Wspólnota Wspólnot
(1990-92), przewodnicz¹cy l Komitet obchodów
XV-lecia pontyfikatu Jana Paw³a II w Krakowie
(1993-95), cz³onek l Stowarzyszenie katolickie
�Veritatis Splendor� (od 1995), przewodnicz¹cy
zarz¹du tymczasowego. Udzia³ w przedstawiciel-
skich organach w³adzy: radny Rady Miasta Kra-
kowa, kaden. 1990-94, lista wyborcza Krakow-
skiego Komitetu Obywatelskiego �Solidarno�æ�,
klub radnych Samorz¹dnej Rzeczypospolitej, prze-
wodnicz¹cy Komisji Polityki Spo³ecznej RMK;
kaden. 1994-98, lista wyborcza koalicji �Samo-
rz¹dny Kraków�, klub radnych �Samorz¹dny Kra-
ków� (1994-97), klub radnych na rzecz Akcji Wy-
borczej �Solidarno�æ� (od 1997), delegat RMK do
Sejmiku Samorz¹dowego Województwa Krakow-
skiego, wiceprzewodnicz¹cy Komisji Edukacji
oraz przewodnicz¹cy Komisji ds. Rodziny sejmi-
ku samorz¹dowego (1996-98); kaden. 1998-2002,
lista wyborcza Akcji Wyborczej �Solidarno�æ�,
klub radnych AWS. Inne fakty z ¿yciorysu polit.:
kandydat na pos³a w wyborach parlamentarnych
w 1991 roku z listy wyborczej Akcji Katolickiej
w Krakowie; najwiêksza liczba g³osów w okrêgu
na kandydata koalicji �Samorz¹dny Kraków�
w wyborach samorz¹dowych w 1994 oraz na kan-
dydata AWS w 1998 roku. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 50 m kw., samodzielne, wolny najem,
Podgórze, od 1991. Samochód: brak. Podatek do-
chodowy: 1994 � II próg, 1995 � II próg, 1996
� II próg, 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: krajowe i zagraniczne pielgrzymki religij-
ne, turystyka górska, turystyka krajoznawcza krajo-
wa i zagraniczna; zainteresowania � kszta³towanie
spo³eczeñstwa obywatelskiego, biografie Jana Paw³a
II. Urlop: turystyka zagraniczna � przewa¿nie W³o-
chy, wypoczynek nad Morzem Ba³tyckim. Ulubio-
ne dzie³a: �S¹d Ostateczny� H. Memlinga, twórczo�æ
S. Wyspiañskiego, Ciurlionisa (Litwa); filmy �Ka-
baret� i �Wesele�. Maksyma ¿yciowa: Polityka to
roztropne czynienie dobra  (Jan Pawe³ II).

aktual.: 29.IV.1999

CHROMY Bronis³aw Alojzy
rze�biarz, medalier, profesor ASP
Ur. 3 czerwca 1925 w Leñczach k. Lanckorony,
woj. krakowskie; ¿onaty (od 1961); wykszt. wy-
¿sze; profesor zwyczajny ASP w Krakowie; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Andrzej, wykszt. za-
wodowe, górnik. Matka: Maria (z d. Sikora), wy-
kszt. artystka ludowa, haftowa³a stroje. Rodzeñ-
stwo: Anna (ur. 1909), Jan (ur. 1913), W³adys³aw
(ur. 1921), Stefan (ur. 1923), Janina (ur. 1927).
¯ona: Iwona (z d. �wida), wykszt. wy¿sze, aktor-
ka. Dzieci: Kinga (ur. 1971), Gra¿yna (ur. 1974).
Tradycje rodzinne: rodzina ¿ony pochodzi z Wi-

leñszczyzny, ojca ¿ony, Edwarda �widê, Ak-owca,
wywieziono z Wilna do obozu w Riazaniu i tam
rozstrzelano, matka ¿ony by³a projektantk¹ gobe-
linów i kilimów, d³ugoletnim kierownikiem spó³-
dzielni artystycznej �Wanda� w Krakowie; ojciec
przez wiele lat pracowa³ jako górnik w Niemczech,
we Francji, a najd³u¿ej w USA, za zarobione pie-
ni¹dze kupi³ gospodarstwo w Leñczach, ca³a ro-
dzina ze strony ojca pochodzi ze wsi Binkówka
k. Babiej Góry. ¯yciowe autorytety: Alojzy Pie-
karz � w czasie wojny dowódca Armii Krajowej
w Wadowicach, Xawery Dunikowski � rze�biarz,
profesor ASP. Miejsca zamieszkiwania: od urodze-
nia do 1947 roku w Leñczach, w Krakowie od 1947
roku.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Leñczach l Liceum Pla-
styczne w Krakowie (matura 1950) l Akademia
Sztuk Piêknych w Krakowie, Wydzia³ Rze�by, pra-
cownia X. Dunikowskiego (dyplom 1956).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Sztuk Piêknych w Krakowie (od 1969),
Wydzia³ Grafiki � filia w Katowicach (1969-86),
kierownik pracowni rze�by w Katedrze Kszta³ce-
nia Ogólnoplastycznego na Wydziale Grafiki
w Katowicach (1969-86), docent (1975), profesor
nadzwyczajny (1983), profesor zwyczajny (1991),
prorektor ASP (1981-84), emeryt (od 1995). Po-
nadto: cz³onek Polskiej Akademii Umiejêtno�ci
(od 1995). Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: stypendium Ministerstwa Kultury
i Sztuki we W³oszech (1961) i w Pary¿u (1972).
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Rze�ba jako jedyna dys-
cyplina plastyki dostêpna niewidomym w sensie
poznawczo-estetycznym� (przewód habilitacyjny
uprawniaj¹cy do tytu³u docenta 1970); �Artysta
� warsztat � metal� (1970); wspó³za³o¿yciel i cz³o-
nek kabaretu �Piwnica pod Baranami� (1956); re-
alizacje � pomnik-rze�ba Pieta o�wiêcimska
(1963), rze�ba Smoka Wawelskiego pod Wawe-
lem (1969), rze�ba nagrobna Nikifora w Krynicy
(1970), Fontanna grajków przy pl. Wolnica w Kra-
kowie (1970), pomnik Partyzantów Polskich
i Radzieckich na Porytowym Wzgórzu w Lasach
Janowskich (1974), pomnik ¯o³nierzy Polskich
w Katowicach (1978), pomnik I Komuny Miej-
skiej w Czeladzi (1979), pomnik Papie¿a Jana
Paw³a II w Tarnowie (1981), pomnik Bronis³awa
Czecha przy Akademii Wychowania Fizycznego
w Krakowie (1983), pomnik Polsko-Radzieckie-
go Braterstwa Broni w Riazaniu (1984), pomnik
Obroñcom-Zwyciêzcom w Krynicy (1985), po-
mnik ku czci ¿o³nierzy polskich poleg³ych w bi-
twie o Wielk¹ Brytaniê na Miêdzynarodowym
Cmentarzu Wojskowym w Brookwood k. Londy-
nu (1987), pomnik Bartosza G³owackiego w Ra-
dzienicach k. Rac³awic (1989), pomnik lotników
polskich poleg³ych na wszystkich frontach II woj-
ny �wiatowej w Krakowie (1989), pomnik ¿o³nie-
rzy Polski walcz¹cej w Krakowie (1992), pomnik
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Papie¿a Jana Paw³a II w Zielonkach k. Krakowa
(1998), pomnik �Piwnicy pod Baranami� w Kra-
kowie (2000); statuetka �Z³otego Smoka� i �Laj-
konika� na krakowskie Miêdzynarodowe Festiwa-
le Filmów Krótkometra¿owych, statuetka �Pega-
za� na zakopiañskie Przegl¹dy Filmów o Sztuce,
medal Festiwalu Teatrów Lalek w Bielsku-Bia³ej,
medal Zwi¹zku Medalierów Wielkiej Brytanii
(1985), medal na krakowskie Miêdzynarodowe
Biennale Twórczo�ci Osób Niepe³nosprawnych,
medal na �Bielsk¹ Z³ot¹ Jesieñ�, na Ogólnopolski
Festiwal Kapel i �piewaków Ludowych w Kazi-
mierzu (w sumie oko³o 700 medali), statuetki
�Oscara Serca� dla Fundacji Kardiochirurgii w Za-
brzu. Nagrody i wyró¿nienia: III nagroda w kon-
kursie na Pomnik Bohaterów Warszawy (1956),
I, II i III nagroda w konkursie na fontanny dla mia-
sta Krakowa (1960), I równorzêdna nagroda na po-
mnik pomordowanej ludno�ci ¿ydowskiej w Lu-
blinie (1962), I nagroda w konkursie na pomnik
Wolno�ci i Zwyciêstwa w Warszawie (1967), I, II
i III nagroda w konkursie na medale z okazji 150-
-lecia ASP w Krakowie (1968), I nagroda w kon-
kursie �Rze�ba roku� w Krakowie (1970), II na-
groda za medal �Sport w sztuce� w Barcelonie
(1971), I i II nagroda w konkursie �Rze�ba roku�
w Krakowie (1971), Nagroda Miasta Krakowa �Za
ca³okszta³t pracy i popularyzacjê plastyki polskiej
za granic¹� (1972), I nagroda i z³oty medal na
I Miêdzynarodowym Biennale Sztuki po�wiêco-
nym Dantemu w Rawennie (1973), I nagroda
w miêdzynarodowym konkursie na pomnik Par-
tyzantów Polskich i Radzieckich w Lasach Janow-
skich (1973), I nagroda w konkursie na medal
z okazji 5-lecia Muzeum Sztuki Medalierskiej we
Wroc³awiu (1973), Medal 200-lecia Komisji Edu-
kacji Narodowej, nagroda I stopnia Ministerstwa
Obrony Narodowej za pomnik Partyzantów Pol-
skich i Radzieckich w Lasach Janowskich (1974),
g³ówna równorzêdna nagroda na III Miêdzynaro-
dowym Biennale Ma³ej Rze�by w Budapeszcie
(1975), trzy specjalne nagrody na miêdzynarodo-
wej wystawie medalierstwa z okazji XVI Kongre-
su FIDEM w Krakowie (1975), Grand Prix i z³oty
medal w dziale rze�by na wystawie konkursowej
�Sport w sztuce� w Katowicach (1976), jedna
z g³ównych nagród w konkursie �Rze�ba roku�
w Krakowie (1976), I nagroda za zestaw medali
w konkursie �Cz³owiek i praca� (1977), I nagroda
Ministerstwa Obrony Narodowej za pomnik ¯o³-
nierza Polskiego w Katowicach (1978), nagroda
pañstwowa I stopnia za ca³okszta³t twórczo�ci
(1979). Prezentacja osoby i dzie³a: �Rezerwat�
K. Urbañskiego (1967), �Droga na Olimp� Z. Ha-
loty, nagrodzony na Przegl¹dzie Filmów o Sztuce
w Zakopanem (1982), �Wakacje artysty� Z. Halo-
ty (1993), �Bronis³aw Chromy� I. Wollen (1997).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej �Wici�

(1945-49), cz³onek l Akademicki Zwiazek Spor-
towy (od 1951), przewodnicz¹cy sekcji ¿eglarskiej
(1956-58) l Zwi¹zek Polskich Artystów Plasty-
ków, przewodnicz¹cy sekcji rze�biarzy okrêgu
krakowskiego (1970-72), cz³onek Komisji ds.
Medalierstwa przy Zarz¹dzie G³ównym (1972-74
i 1978-83)  l Fundacja Kultury Polskiej (od 1982),
cz³onek-za³o¿yciel. Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak. Sympatie polityczne: do
partii ludowych. Odznaczenia: Odznaka Tysi¹c-
lecia Polski (1964), Krzy¿ Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski (1969), Odznaka �Za Pracê
Spo³eczn¹ dla Miasta Krakowa� (1970), Krzy¿
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Od-
znaka �Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury� (1977),
Srebrny Medal �Za Zas³ugi dla Obronno�ci Kra-
ju� (1980), Z³oty Medal �Za Zas³ugi dla Obron-
no�ci Kraju� (1984), Medal �Zas³u¿ony dla Kul-
tury Narodowej� (1986), Order �Przyja�ni Miê-
dzy Narodami� (1987), Krzy¿ Komandorski Or-
deru Odrodzenia Polski (1989), Honorowy Krzy¿
Batalionów Ch³opskich (1993), Krzy¿ Komandor-
ski z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski (1999).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 280 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny z pracowni¹ rze�by, od 1963. Samochód: re-
nault scenic, rok prod. 1999. Podatek dochodowy:
brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ksi¹¿ki popularnonaukowe, prawdziwa
poezja. Urlop: w domu letniej pracy twórczej na
Mazurach. Ulubione dzie³a: ksi¹¿ki popularnonau-
kowe, prawdziwa poezja. Maksyma ¿yciowa: nie
czeka na natchnienie, tylko pracuje.

aktual.: 10.V.2000

CHRU�CICKI Tadeusz
historyk sztuki, dyrektor muzeum
Ur. 11 wrze�nia 1934 w Krakowie; rozwiedziony;
wykszt. wy¿sze; magister historii sztuki; wyzna-
nie � brak odp. Ojciec: Tadeusz, wykszt. wy¿sze,
ekonomista. Matka: Antonina (z d. Sitarz), wykszt.
�rednie, nauczycielka. Rodzeñstwo: Alicja (ur.
1938), Barbara (ur. 1944), Andrzej (ur. 1949). Dzie-
ci: Ewa (ur. 1963), Piotr (ur. 1970). Tradycje ro-
dzinne: bez rewelacji � przodkowie ze strony ojca
to mieszanka litewsko-morawska; ze strony mat-
ki górale z Makowa i Suchej Beskidzkiej.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Kowarach, woj. jeleniogór-
skie l Pañstwowe Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla
Pracuj¹cych w Krakowie (matura 1952) l Uni-
wersytet Jagielloñski w Krakowie, Wydzia³ Filo-
zoficzno-Historyczny, historia sztuki (dyplom
1959).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Muzeum Regionalne w Nysie (1960-64), kierow-
nik l  Muzeum �l¹ska Opolskiego w Opolu
(1964-70), dyrektor l  Muzeum Narodowe
w Krakowie (od 1970), wicedyrektor ds. nauko-
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wych i o�wiatowych (1970-74), dyrektor (1974-
-85) l Muzeum Uniwersytetu Jagielloñskiego
Collegium Maius w Krakowie (1986-89), wice-
dyrektor l Muzeum Narodowe w Krakowie (od
1989), dyrektor. Wyjazdy zagraniczne o charak-
terze zawodowym: studyjne do Francji, g³ównie
Pary¿a (1967); od 1971 roku wyjazdy s³u¿bowe
do wszystkich krajów Europy oprócz Albanii,
Portugalii i Norwegii; poza Europ¹ do USA, Ka-
nady, Meksyku, Kuby, Japonii, w wiêkszo�ci kil-
kakrotnie. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: ksi¹¿ki
(wspólnie z dr. Franciszkiem Stolotem) � �Mu-
zea Krakowa� (1981, 1994, 1998, edycja polska
i angielska); �Muzeum Narodowe w Krakowie,
historia i zbiory� (edycja polska, angielska i nie-
miecka), a tak¿e rozdzia³y w zbiorowych publi-
kacjach ksi¹¿kowych oraz artyku³y w profesjo-
nalnych czasopismach w Polsce, Belgii, Czecho-
s³owacji, we Francji, w Japonii, Niemczech, USA
i we W³oszech; ponadto dokonania zespo³ów mu-
zealnych, organizacji i fundacji, którymi kiero-
wa³ i kieruje.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1962-89), cz³onek. Inne organi-
zacje spo³eczne: Stowarzyszenie Historyków Sztu-
ki (od 1971), cz³onek l Towarzystwo Polsko-Ja-
poñskie Oddzia³ w Krakowie (od 1979), prezes l
Fundacja Kyoto Kraków Andrzeja Wajdy i Kry-
styny Zachwatowicz (od 1989), przewodnicz¹cy
l Polski Komitet Narodowy Miêdzynarodowej
Rady Muzeów, wiceprzewodnicz¹cy (1989-92) l
Fundacja Ksi¹¿¹t Czartoryskich, przewodnicz¹cy
(od 1991) l Fundacja �Monumentis Patriae�, se-
kretarz Rady (od 1992). Udzia³ w przedstawiciel-
skich organach w³adzy: brak. Odznaczenia: Srebr-
ny Krzy¿ Zas³ugi (1970), Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
(1976), Medal Komisji Edukacji Narodowej
(1977), Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski (1979).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 67 m kw., kamienica czynszowa, Kro-
wodrza, od 1971. Samochód: fiat 170/700, rok
prod. 1994. Podatek dochodowy: 1997 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: czytanie, grzybobranie, praca fizyczna
ró¿nego rodzaju przy ró¿nych okazjach dla siebie
i innych. Urlop: na wiele sposobów, narty (coraz
mniej). Ulubione dzie³a: �Szkice sceptyczne�
B. Russella, �Powiastki filozoficzne� Voltaire�a,
�Kubu� Fatalista i jego pan� D. Diderota; malar-
stwo H. Matisse�a; muzyka Sibeliusa i inne. Mak-
syma ¿yciowa: Spiesz siê powoli i skutecznie.

aktual.: 18.VIII.1998

CHRZANOWSKI Kazimierz Szczepan
politolog, pose³
Ur. 25 grudnia 1951 w £aziskach, woj. kieleckie;
¿onaty (od 1983); wykszt. wy¿sze; magister nauk
politycznych; urodzony i wychowany w rodzinie

o wyznaniu rzymskokat. Ojciec: Stanis³aw, wy-
kszt. podstawowe, rolnik. Matka: Janina (z d. Tu-
tak), wykszt. �rednie, przy mê¿u. Rodzeñstwo:
Lucyna (ur. 1946), Jan (ur. 1947), Stanis³aw (ur.
1950), Anna (ur. 1954), Jerzy (ur. 1955). ¯ona:
Mariola (z d. Górczyñska), wykszt. pó³wy¿sze,
pracownik biurowy. Dzieci: Agnieszka (ur. 1983),
Maciej (ur. 1987). Tradycje rodzinne: ojciec wal-
czy³ w Batalionach Ch³opskich, by³ wiê�niem obo-
zu pracy w Li¿ynie na Kielecczy�nie (1943-44),
nie wziêty z transportem do Niemiec z powodu
tyfusu.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w £aziskach l Technikum
Ekonomiczne w Krakowie (matura 1971) l Aka-
demia Nauk Spo³ecznych w Warszawie, politolo-
gia (dyplom 1987).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Huta im. Sendzimira w Krakowie (1970-83), pra-
cownik fizyczny (1970-73), rozdzielczy produk-
cji (1973-75), kierownik oddzia³u zespo³u maga-
zynów walcowni gor¹cej (1975-83) l Zwi¹zek
Socjalistycznej M³odzie¿y Polskiej w Krakowie
(1983-90), etatowy przewodnicz¹cy organizacji
fabrycznej Huty im. Lenina � obecnie Huty im.
T. Sendzimira (1983-84), etatowy przewodnicz¹-
cy zarz¹du krakowskiego (1984-86), etatowy se-
kretarz Zarz¹du G³ównego w Warszawie (1986-
-89) l Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
w Krakowie Nowej Hucie (1989-90), etatowy se-
kretarz Komitetu Dzielnicowego Nowa Huta l So-
cjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej w Kra-
kowie (1990-91), Biuro Poselskie prof. A. Kraw-
czuka (1992-97), asystent pos³a l Sejm RP (od
1997), pose³ zawodowy. Wyjazdy zagraniczne
o charakterze zawodowym: brak.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1970-90), sekretarz Komitetu
Dzielnicowego Nowa Huta (od 1989 do rozwi¹-
zania) l Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Pol-
skiej (od 1990), przewodnicz¹cy Rady Wojewódz-
kiej (od 1996). Inne organizacje spo³eczne: Zwi¹-
zek Socjalistycznej M³odzie¿y Polskiej (1970-90),
sekretarz Zarz¹du G³ównego (1986-89) l Towa-
rzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (1971-84),
prezes zarz¹du fabrycznego HTS (1975-84) l
Zwi¹zek Zawodowy (od 1970), potem Niezale¿-
ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy Pracowników
HTS (od 1983), cz³onek. Udzia³ w przedstawiciel-
skich organach w³adzy: pose³ na Sejm RP, kaden.
1997-2001, lista wyborcza Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej, klub SLD, cz³onek Komisji Zdro-
wia oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Po-
lityki Regionalnej l radny Rady Miasta Krako-
wa, kaden. 1994-98, lista wyborcza Sojuszu Le-
wicy Demokratycznej, klub SLD, przewodnicz¹-
cy klubu (1996-98) l radny Sejmiku Wojewódz-
twa Ma³opolskiego, kaden. 1998-2002, lista wy-
borcza Sojuszu Lewicy Demokratycznej, klub
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SLD. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: udzia³ w szta-
bach wyborczych SLD w Krakowie od 1989 roku.
Odznaczenia: Srebrny i Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi
�Za Pracê Spo³eczn¹ dla Miasta Krakowa� (1985
i 1986).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 70 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Nowa Huta, od 1970. Samochód: fiat uno, rok
prod. 1996. Podatek dochodowy: 1997 �  I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka, sport czynnie. Urlop: z rodzin¹
na wczasach krajowych nad wod¹, zim¹ w górach.
Ulubione dzie³a: ksi¹¿ki historyczne; filmy przy-
godowe oraz o problematyce spo³ecznej. Maksy-
ma ¿yciowa: Byæ cz³owiekiem.          aktual.: 25.I.1999

CHRZANOWSKI Tadeusz Bonifacy
historyk sztuki, profesor KUL
Ur. 14 maja 1926 w Krakowie; ¿onaty (od 1952);
wykszt. wy¿sze; profesor doktor habilitowany hi-
storii sztuki; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Win-
centy, wykszt. wy¿sze, ziemianin. Matka: Izabela
(z d. Czecz), wykszt. �rednie, przy mê¿u. Rodzeñ-
stwo: Anna (ur. 1910), Edward (ur. 1912). ¯ona:
Teresa (z d. Lewicka), wykszt. wy¿sze, bibliote-
karka. Dzieci: El¿bieta (ur. 1954), Agnieszka (ur.
1965). ¯yciowe autorytety: Vojs³aw Molé, Adam
Bochnak, Jerzy Szablowski, Stefan Kisielewski;
najwspanialsi redaktorzy � Jerzy Turowicz i Jerzy
Giedroyæ.

  EDUKACJA
Szko³a powszechna i pierwsza klasa gimnazjum
we Lwowie (do 1939); tajne komplety w czasie
okupacji (matura w Krakowie 1944) l Akade-
mia Handlowa � obecnie Akademia Ekonomicz-
na w Krakowie, ekonomia (1945-49); Uniwersy-
tet Jagielloñski, historia sztuki (dyplom 1952).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wytwórnia Filmów O�wiatowych w £odzi, Urz¹d
Konserwatora Zabytków w Krakowie, Instytut
Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
wspó³pracownik (1968-75) l Polska Akademia
Nauk w Warszawie, Instytut Sztuki (1968-72), re-
daktor serii wydawniczej �Katalog zabytków sztu-
ki w Polsce� l Pracownie Konserwacji Zabytków
Oddzia³ w Krakowie (1972-75), zastêpca dyrek-
tora ds. naukowych l Katolicki Uniwersytet Lu-
belski (1975-91), profesor, profesor nadzwyczaj-
ny (1990) l Akademia Sztuk Piêknych w Krako-
wie (1991-98), profesor historii sztuki l emeryt
(od 1991). Ponadto: cz³onek Komisji Architektu-
ry i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk w War-
szawie (od 1973), cz³onek Komisji Teorii i Histo-
rii Sztuki w krakowskim oddziale PAN (od 1975),
rzeczoznawca ministra kultury i sztuki w zakresie
rewaloryzacji zabytkowej architektury (od 1993),
cz³onek Komisji Historii Sztuki (od 1994) i cz³o-
nek korespondent (od 1997) Polskiej Akademii
Umiejêtno�ci w Krakowie, przewodnicz¹cy Rady
Konserwatorskiej przy ministrze kultury i sztuki

(1998-99). Wyjazdy zagraniczne o charakterze
zawodowym: wyk³ady na Uniwersytecie Michigan
w Ann Arbor w USA (1992). Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: �Rze�ba lat 1560-1650 na �l¹sku Opolskim�
(doktorat 1971); �Dzia³alno�æ artystyczna Toma-
sza Tretera� (habilitacja 1982 w Instytucie Sztuki
PAN); opracowanie redakcyjne wraz z M. Kor-
neckim ponad 40 zeszytów �Katalogu Zabytków
Sztuki w Polsce�, w tym pe³ne opracowania wo-
jewództwa opolskiego i bydgoskiego bez Torunia
(województwa w granicach sprzed 1975); ksi¹¿ki
�¯ywe i martwe granice� (1974), �Sztuka �l¹ska
Opolskiego� (wspó³autor M. Kornecki, 1974),
�Sztuka Rumunii� (wspó³autor M. Kornecki
i R. Brykowski, 1979), �Sztuka ziemi krakowskiej�
(wspó³autor M. Kornecki, 1982), �O³tarz Mariac-
ki Wita Stwosza� (1985, Nagroda Miasta Krako-
wa), �Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów�
(t. I, 1993), �Sztuka w Polsce. Od I do III Rzeczy-
pospolitej� (t. II, 1998), �Z³otnictwo toruñskie�
(wspó³autor M. Kornecki, 1988), �Polskie pomniki
w �wi¹tyniach Rzymu� (wspó³autor M. Kornecki,
1994), �Portret staropolski� (1995), �Cuda Polski�
(1997), �Wêdrówki po Sarmacji europejskiej�
(1998, nagroda Pen Clubu im. K. Pruszyñskiego),
�Ziemianie. Pomiêdzy rzeczywisto�ci¹ a wspo-
mnieniem� (wstêp, 1998), �Alfabet Bierpfaffa &
Falca� (1998), �Dawne rezydencje prezydentów
Rzeczypospolitej� w �Pa³ac Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej� (1999); ponadto oko³o
250 wiêkszych i mniejszych studiów w czasopi-
smach literackich i naukowych, a tak¿e pod pseu-
donimem Tymoteusz Klempski i Józef Szrett
w krajowych wydawnictwach konspiracyjnych
oraz w paryskiej �Kulturze�; wypromowanie po-
nad stu magistrów, g³ównie na KUL, a tak¿e
w Katedrze Etnologii S³owian Uniwersytetu Ja-
gielloñskiego, 16 doktorów, recenzje kilku prac ha-
bilitacyjnych oraz kilkunastu doktorskich; po woj-
nie wspó³za³o¿yciel, cz³onek i autor nazwy Klubu
Logofagów (po¿eraczy s³ów), dzia³aj¹cego w la-
tach 1947-49 w krakowskiej YMCA pod przewod-
nictwem Andrzeja Ciechanowieckiego dyskusyj-
nego klubu, na którym wzorowa³ siê pó�niejszy
warszawski Klub Krzywego Ko³a oraz Kluby In-
teligencji Katolickiej powsta³e w Polsce po 1956
roku. Nagrody i wyró¿nienia: liczne, m.in. im. Sta-
nis³awa Vincenza za ca³okszta³t twórczo�ci (1982),
Nagroda Wojewody Krakowskiego za ca³okszta³t
dzia³alno�ci (1995); obdarowany �Festschriftem�
pt. �Sarmatia semper viva� (Warszawa 1993).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje spo-
³eczne: Zwi¹zek Literatów Polskich (1950-
-83), cz³onek l Zwi¹zek Artystów Fotografików
Polskich (1952-96), cz³onek l Stowarzyszenie Hi-
storyków Sztuki (od 1953), cz³onek zarz¹du, pre-
zes (1992-97) l Pen Club (od 1979), cz³onek l In-
ternational Council on Monuments and Sites � ICO-
MOS (od 1985), cz³onek l Stowarzyszenie Pisa-



54 KTO jest KIM w Krakowie 1999

rzy Polskich (od 1989), cz³onek l Spo³eczny Ko-
mitet Odnowy Zabytków Krakowa (od 1991), prze-
wodnicz¹cy. Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: kandy-
dat do Senatu RP w wyborach 1989 roku z listy
�Solidarno�ci�. Odznaczenia: Zas³u¿ony Opolsz-
czy�nie (1972), Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury (1977),
Zas³u¿ony dla Ziemi Krakowskiej (1983), Z³oty
Krzy¿ Zas³ugi (1987), Komandoria z Gwiazd¹ Or-
deru Odrodzenia Polski (1994) i inne.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: metra¿ � brak odp., status mieszkania
� brak odp., �ródmie�cie, od 1952. Samochód:
brak. Podatek dochodowy: 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: film. Urlop: brak odp. Ulubione dzie³a:
utwory A. Mickiewicza, C. K. Norwida, J. Tuwi-
ma, Cz. Mi³osza. Maksyma ¿yciowa: Non, rien de
rien, je ne regrette rien, ni le bien gu�on m�a fait,
ni le mal � tout ça m�est bien égal (�Niczego nie
¿a³ujê, ani dobra, które mi uczyniono, ani z³a, ni-
czego mi nie ¿al� � z piosenki Edith Piaf).

aktual.: 22.VIII.1999

CICHOÑ Zbigniew Jan
prawnik, adwokat
Ur. 21 grudnia 1952 w Czêstochowie; ¿onaty (od
1977); wykszt. wy¿sze; magister administracji
i prawa; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Jerzy, wy-
kszt. �rednie, ksiêgowy. Matka: Maria (z d. O¿a-
na), wykszt. � brak odp., przy mê¿u. Rodzeñstwo:
Jerzy (ur. 1950), Krystyna (ur. 1957). ¯ona: Bo-
gus³awa Stanowska-Cichoñ, wykszt. wy¿sze, re-
daktor. Dzieci: Anna (ur. 1985), Micha³ (ur. 1988).
¯yciowe autorytety: Jan Pawe³ II, Beethoven, Gan-
di. Miejsca zamieszkiwania: w latach 1952-71
w Czêstochowie, od momentu przybycia na stu-
dia w 1971 roku w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 1 w Czêstochowie l Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Romualda Traugutta
w Czêstochowie (matura 1971) l Uniwersytet Ja-
gielloñski, administracja (dyplom 1975); prawo
(dyplom 1976) l aplikacja adwokacka (1979-82)
l Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie,
Studium Teologii Rodziny (dyplom 1982).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Krakowa II (1975),
sta¿ysta l Uniwersytet Jagielloñski, Wydzia³ Pra-
wa i Administracji (1975-76), m³odszy asystent
l Sanepid w Brzesku (1979-80), radca prawny
l Spó³dzielnia Mleczarska w Bochni (1980-82),
radca prawny l Wolny zawód � adwokat (od
1982) l Trybuna³ Stanu w Warszawie (od 1997),
sêdzia. Ponadto: przewodnicz¹cy Komisji Praw
Cz³owieka przy Okrêgowej Radzie Adwokackiej
w Krakowie (od 1993), wiceprzewodnicz¹cy
Komisji Praw Cz³owieka przy Naczelnej Radzie
Adwokackiej w Warszawie (od 1996), cz³onek
Okrêgowej Rady Adwokackiej w Krakowie (od

1998). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: sta¿e w Radzie Europy w Strasburgu (IX-
-X.1989) oraz w de Paul University i kancela-
riach adwokackich w Chicago (IX-XII.1992) dla
lepszego zapoznania siê z problematyk¹ praw
cz³owieka; kilkudniowe kursy na temat praw
cz³owieka odbyte w Radzie Europy w Strasbur-
gu (1997) oraz kursy w Brukseli na temat praw
wspólnot (1998); w latach 1997-99 wyjazdy do
Kijowa, Lwowa, Wilna, U¿gorodu z wyk³adami
na temat praw cz³owieka, realizowane jako
wspólny program Rady Europy i Komisji Praw
Cz³owieka Adwokatury Polskiej. Wa¿niejsze
osi¹gniêcia: glosy do orzeczeñ S¹du Najwy¿sze-
go w �Palestrze� � miesiêczniku adwokatury (lata
80. i 90.), publikacje dotycz¹ce praw cz³owieka
w �Rzeczpospolitej�, ��ródle�, �Niedzieli� oraz
w ukraiñskim pi�mie prawniczym �Adwokat�;
w 1996 roku zorganizowanie miêdzynarodowej
konferencji �Pierwsze do�wiadczenia krajów
Europy Centralnej i Wschodniej w stosowaniu
Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka�, w któ-
rej uczestniczy³o 250 prawników z kraju i zagra-
nicy; prowadzenie pierwszej sprawy przeciwko
Polsce dotycz¹cej prawa do uzyskania wyroku
w rozs¹dnym terminie przed Europejskim Try-
buna³em Praw Cz³owieka w Strasburgu (1997).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
w Krakowie (od 1993), cz³onek za³o¿yciel, cz³o-
nek Zarz¹du G³ównego l Stowarzyszenie Praw-
ników Katolickich w Lublinie, Oddzia³ w Krako-
wie (od 1995), cz³onek zarz¹du. Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: radny Rady Mia-
sta i Gminy Wieliczka, kaden. 1990-94, lista wy-
borcza Komitetu Obywatelskiego �Solidarno�æ�,
przewodnicz¹cy Komisji Statutowej, cz³onek Za-
rz¹du Miasta i Gminy Wieliczka (1989-92). Po-
nadto: doradca prawny �Solidarno�ci� zarz¹du
Regionu Ma³opolska (od powstania), �Solidarno-
�ci� Rolników Indywidualnych (od powstania)
i �Solidarno�ci� Rzemie�lników (od powstania).
Osi¹gniêcia w dzia³alno�ci publicznej: powo³anie
poradni �Pomoc bli�niemu� przy Stowarzyszeniu
Rodzin Katolickich w parafii �w. Klemensa
w Wieliczce dla ludzi, którzy znale�li siê w trud-
nej sytuacji ¿yciowej, potrzebuj¹cych pomocy le-
karskiej, psychologicznej, prawnej i duchowej
(1999). Inne fakty z ¿yciorysu polit.: w 1976 roku,
po zatrzymaniu przez s³u¿bê bezpieczeñstwa pod
zarzutem dzia³alno�ci przeciwko ustrojowi PRL,
zwolniony ze stanowiska asystenta na Wydziale
Prawa i Administracji UJ; w okresie stanu wojen-
nego obroñca w procesach politycznych w s¹dach
(m.in. cz³onków KPN) i w kolegiach ds. wykro-
czeñ; kandydat do Sejmu RP z krakowskiej listy
AWS (1997). Sympatie polityczne: idol politycz-
ny � by³y prezydent George Bush (senior). Od-
znaczenia: Z³ota Odznaka Adwokatury (1998).
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  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: status mieszkania � brak odp., Wie-
liczka, od 1977. Samochód: renault, rok prod.
1998. Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: turystyka rowerowa, muzyka powa¿na.
Urlop: turystyka. Ulubione dzie³a: �Nocny lot�
i �Ma³y Ksi¹¿ê� A. de Saint-Exupery�ego; Beetho-
ven i Chopin. Maksyma ¿yciowa: Byæ sob¹.

aktual.: 3.II.2000

CIEPIELA Andrzej Zygmunt
in¿ynier elektryk, radny miejski
Ur. 28 kwietnia 1939 w Krakowie; ¿onaty (od
1973); wykszt. wy¿sze, doktor in¿ynier elektryk;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: brak odp. Matka:
brak odp. Rodzeñstwo: Barbara (ur. 1934). ¯ona:
Maria (z d. Ruszel), wykszt. �rednie, handlowiec.
Dzieci: Joanna (ur. 1974), Piotr (ur. 1976).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 31 im. H. Jordana w Kra-
kowie l I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. B. No-
wodworskiego w Krakowie (matura 1956) l Aka-
demia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydzia³
Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa, automaty-
ka napêdu (dyplom 1961).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kate-
dra Automatyki Napêdu i Urz¹dzeñ Przemys³o-
wych (od 1961), adiunkt (od 1974). Wyjazdy za-
graniczne o charakterze zawodowym: brak odp.
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: wspó³autorstwo 3 ksi¹¿ek
z dziedziny automatyki napêdu, 8 skryptów dla
studentów i 34 artyku³ów w czasopismach nauko-
wych; zg³oszenie 10 patentów. Nagrody i wyró¿-
nienia: 3 nagrody ministra (II i III stopnia).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Stronnictwo Konserwa-
tywno-Ludowe (od 1997), cz³onek prezydium za-
rz¹du wojewódzkiego w Krakowie. Inne organi-
zacje spo³eczne: Krakowski Komitet Obywatelski
�Solidarno�æ� (1989-90), wiceprzewodnicz¹cy
Osiedlowego Komitetu Obywatelskiego Krowo-
drza Górka l NSZZ �Solidarno�æ� (1980-1993),
cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: radny Rady Dzielnicy IV, kaden. 1992-
-94, wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du Dzielnicy l
radny Rady Miasta Krakowa, kaden. 1994-98, li-
sta wyborcza Koalicji Krakowskiej �Twoje Mia-
sto�, klub radnych �Twoje Miasto� (1994-97), klub
radnych na rzecz Akcji Wyborczej �Solidarno�æ�
(1997-98); kaden. 1998-2002, lista wyborcza Ak-
cji Wyborczej �Solidarno�æ�, klub radnych AWS,
sekretarz klubu, wiceprzewodnicz¹cy Komisji
Kultury i Ochrony Zabytków. Sympatie politycz-
ne: preferencje dla ludzi m¹drych i skutecznych
w dzia³aniu. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 70 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1982. Samochód: opel corsa,

rok prod. 1997. Podatek dochodowy: 1994 � I próg,
1995 � I próg, 1996 � I próg, 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: do 1994 roku � dzia³ka, obecnie brak czasu
na hobby i relaks. Urlop: w lesie, w górach, bez
kontaktu z lud�mi. Ulubione dzie³a: �Stare Przy-
mierze� T. ̄ ychiewicza, �Imiê ró¿y� Umberto Eco.
Maksyma ¿yciowa: Dawajcie, a bêdzie wam dane.

aktual.: 14.IV.1999

CIESIELSKI Roman Antoni
in¿ynier budownictwa, profesor PK
Ur. 4 listopada 1924 w Krakowie; ¿onaty (od
1955); wykszt. wy¿sze; magister in¿ynier budow-
nictwa l¹dowego; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Filip, wykszt. � �szko³a realna�, podoficer Woj-
ska Polskiego. Matka: Maria (z d. Tatarczany),
wykszt. � ukoñczona szko³a handlowa, przy mê¿u.
Rodzeñstwo: Maria (ur. 1923), Jerzy (ur. 1929).
¯ona: Zofia (z d. Frydlewicz), wykszt. wy¿sze,
biolog, profesor Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej.
Dzieci: Krzysztof (ur. 1956), Magdalena (ur. 1962).
Tradycje rodzinne: pradziadek ze strony ojca wal-
czy³ w powstaniu styczniowym; ojciec podczas
I wojny �wiatowej w armii austriackiej, w 1916
roku wziêty do niewoli rosyjskiej wróci³ do Pol-
ski w 1919 roku, walczy³ równie¿ podczas II woj-
ny �wiatowej; rodzina w czasie wojny usuniêta
z mieszkania; cz³onkowie rodziny brali udzia³
w walkach partyzanckich Armii Krajowej w 1944
roku; rodzina ¿ony wywieziona na Sybir z Droho-
bycza w 1940 roku (ojciec ¿ony zamordowany,
brat te¿ zgin¹³), powrócili do Polski w 1946 roku
i zostali osiedleni w Olsztyñskiem, utracili ca³y
dobytek.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 3 im. �w. Miko³aja w Kra-
kowie l Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. B. Nowodworskiego (3 klasy), IV Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. H. Sienkiewicza w Krako-
wie (ma³a matura 1943, matura 1945) l Politech-
nika Krakowska, in¿ynieria l¹dowo-wodna (dy-
plom 1949) l Udzia³ w konferencjach naukowych
i kszta³ceniowych (1948-50).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
S³u¿ba Budowlana �Baudienst� i Biura In¿ynier-
skie �Hahn� w Krakowie (1943-44), robotnik
(1943), technik budowlany (1944) l Politechnika
Krakowska, Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej (od 1948),
asystent, adiunkt (1948-53), docent (1953), profe-
sor nadzwyczajny (1963), profesor zwyczajny
(1974), prodziekan, prorektor, rektor Politechniki
Krakowskiej (1956-72 i 1981) l Krakowskie Biu-
ro Projektów Budownictwa Przemys³owego
w Krakowie (1949-90), in¿ynier projektant, star-
szy projektant, kierownik zespo³u (1949-55), g³ów-
ny specjalista (1955-72), g³ówny specjalista, kon-
sultant (1972-90) l  Dora�ne prace zawodowe
w biurach projektów i przedsiêbiorstwach budow-
lanych w Krakowie. Ponadto: przewodnicz¹cy
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Komitetu Nauki Polskiego Zwi¹zku In¿ynierów
i Techników Budownictwa (1962-72), wiceprze-
wodnicz¹cy Zarz¹du Oddzia³u Polskiego Towarzy-
stwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (1964-
73), cz³onek prezydium i Zarz¹du Naczelnej Orga-
nizacji Technicznej (1966-74), przewodnicz¹cy Ko-
mitetu In¿ynierii L¹dowej i Wodnej Polskiej Aka-
demii Nauk (1972-90), przewodnicz¹cy Rady
G³ównej Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego (1982-85),
cz³onek prezydium Polskiej Akademii Nauk (od
1986). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: sta¿ i wymiana naukowa w Moskwie
(1962); visiting professor w Sztokholmie (1984);
wyjazdy zawodowe do Anglii (1976), Niemiec
(1978, 1994), Liége (1983), W³och (1980) oraz
Kanady (1990). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Dynami-
ka ustrojów prêtowych� (doktorat 1958); habilita-
cja z podstaw naukowych diagnostyki dynamicz-
nej budynków (1961); projekty budowli przemy-
s³owych � hale, kominy, fundamenty maszyn, kon-
strukcje dla kolei linowych, konstrukcje wsporcze,
zbiorniki; konsultacje i udzia³ w projektach budowli
przemys³owych na eksport (Indie, Grecja, Turcja,
Indonezja, Czechos³owacja, Jugos³awia, Pakistan,
Egipt, NRD); ekspertyzy budowli nara¿onych na
wstrz¹sy sejsmiczne oraz inne obci¹¿enia dynamicz-
ne, w tym krakowskie budowle zabytkowe (nara-
¿one na wstrz¹sy komunikacyjne); autorstwo i
wspó³autorstwo polskich norm budowlanych (ko-
miny, konstrukcje wsporcze kolei linowych, wp³y-
wy parasejsmiczne na budowle i ludzi, fundamenty
maszyn); wspó³praca w miêdzynarodowych orga-
nizacjach naukowo-technicznych � International
Standard Organization (Miêdzynarodowa Organi-
zacja Normalizacyjna), International Assotiation of
Shell and Spolid Structures (Miêdzynarodowa Or-
ganizacja Budowy i Konstrukcji Przestrzennych),
CICIND (Miêdzynarodowa Organizacja Komino-
wych Budowli Przemys³owych), IABSE (Miêdzy-
narodowa Organizacja Mostów i Konstrukcji In¿y-
nierskich), EAEE (Europejska Organizacja In¿ynie-
rii Sejsmicznej), RILEM (Miêdzynarodowa Orga-
nizacja Laboratoriów i Badañ Materia³ów), ICE
(Brytyjska Organizacja In¿ynierii L¹dowej); 550
publikacji naukowo-technicznych, w tym wiele
wspó³autorskich; badanie do�wiadczalne i diagno-
styka konstrukcji in¿ynierskich (mosty, metro, bu-
downictwo sakralne); cz³onek dru¿yny reprezenta-
cji Polski w koszykówce oraz reprezentacji Krako-
wa w koszykówce i pi³ce rêcznej (1948-52).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego
(1950-81), cz³onek komisji rewizyjnej oddzia³u
(1960-64) l NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980), cz³o-
nek dora�nych komisji (1980-81). Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: Senat RP, kaden.
1989-91, lista wyborcza Komitetu Obywatelskie-
go �Solidarno�æ�, Obywatelski Klub Parlamentar-
ny, Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komi-

sja Kultury, senackie dora�ne zespo³y robocze.
Osi¹gniêcia w dzia³alno�ci publicznej: utrzyma-
nie spójno�ci spo³eczno�ci akademickiej  po wpro-
wadzeniu stanu wojennego w Polsce w 1981 roku,
przewodnictwo w wolnych zjazdach Polskiego
Zwi¹zku In¿ynierów i Techników Budownictwa,
kierowanie zak³adem, katedr¹ i instytutem na Po-
litechnice Krakowskiej � wychowanie nastêpców.
Inne fakty z ¿yciorysu polit.: podoficer Armii Kra-
jowej (w konspiracji ukoñczona szko³a podoficer-
ska), udzia³ w walkach partyzanckich 1943-44,
zakaz wyjazdów na Zachód (do 1971 roku, tj. do
wyboru na cz³onka korespondenta Polskiej Aka-
demii Nauk), w latach 80. wspó³praca z pó³legal-
nymi wydawnictwami. Sympatie polityczne: pra-
wicowe; antypatia do komunizmu w strukturze
i dzia³aniach ZSRR oraz PRL, a obecnie do partii
i ugrupowañ postkomunistycznych, jak Sojusz Le-
wicy Demokratycznej i Unia Pracy. Odznaczenia:
m.in. Krzy¿ Walecznych, Krzy¿ Armii Krajowej
i inne partyzanckie (1944), Krzy¿ Oficerski Orde-
ru Odrodzenia Polski (1962), Krzy¿ Komandor-
ski Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazd¹ (1993).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 90 m kw., kwaterunkowe, �ródmie-
�cie, od 1924. Samochód: opel astra, rok prod.
1997. Podatek dochodowy: 1997 �  II próg (rozli-
czenie z ¿on¹).

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: obecnie filatelistyka i powa¿na beletrysty-
ka, historia II wojny �wiatowej; turystyka piesza,
samochodowa; wcze�niej narty, kajak, rower, góry,
wêdkarstwo. Urlop: obecnie stacjonarny w górach
lub nad jeziorami. Ulubione dzie³a: w m³odo�ci
�£owcy wilków� J. Curwooda, pó�niej �Ryby �pie-
waj¹ w Ukajali� A. Fiedlera, �Tylko dla or³ów�
A. MacLeana; filmy z Jean Marais, Gregorym Pe-
ckiem; polskie malarstwo IX wieku. Maksyma ¿y-
ciowa: pozostaæ sob¹, niezale¿nie od sytuacji.

aktual.: 13.XI.1998

CIE�LAK Bronis³aw
dziennikarz, aktor, pose³
Ur. 8 pa�dziernika 1943 w Krakowie; ¿onaty;
wykszt. wy¿sze, absolutorium bez dyplomu; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Bronis³aw, wykszt.
�rednie zawodowe, kolejarz. Matka: Maria (z d.
Kukulska), wykszt. �rednie zawodowe, urzêdnicz-
ka. Rodzeñstwo: Jacek (ur. 1945), Witold (ur.
1952). ¯ona: brak odp. Dzieci: Katarzyna (ur.
1976), Zofia (ur. 1991), Jan (ur. 1993).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 11 w Krakowie l I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. B. Nowodworskiego w Kra-
kowie (matura 1961) l Uniwersytet Jagielloñski,
Wydzia³ Filozoficzno-Historyczny, etnografia
(1961-67, bez dyplomu).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Rozg³o�nia Krakowska Polskiego Radia w Kra-
kowie (1968-73), redaktor-dziennikarz l O�rodek
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Telewizji Polskiej w Krakowie (1973-91), redak-
tor-dziennikarz (1973-86), zastêpca redaktora na-
czelnego ds. artystycznych (1986-91) l �z ³aski
Bo¿ej� i przypadku aktor, dwie g³ówne role w se-
rialach telewizyjnych � �Znaki szczególne� (re¿.
R. Za³uski, 1975), �07 zg³o� siê� (re¿. K. Szma-
gier, 5 serii, 21 odcinków w latach 1976-87) l
Agencja �Broc � Bronis³aw Cie�lak� w Krakowie
(1995-97), w³a�ciciel l Stowarzyszenie Dzienni-
karzy RP (1993-97), etatowy sekretarz Oddzia³u
Krakowskiego l Sejm RP (od 1997), pose³ zawo-
dowy. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: liczne w latach 70. i 80. jako reporta¿y-
sta-filmowiec na S³owacjê i do Jugos³awii oraz
jako uczestnik delegacji sejmowej do Francji
(1998). Nagrody i wyró¿nienia: nagrody za twór-
czo�æ dziennikarsk¹ w radiu i telewizji (oko³o
5 ró¿nych nagród za reporta¿e i cykle programo-
we w latach 1970-90).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1971-89), cz³onek. Inne organi-
zacje spo³eczne: Stowarzyszenie Dziennikarzy
Polskich (1970-82), cz³onek l Stowarzyszenie
Dziennikarzy PRL � po zmianie nazwy w 1989
roku Stowarzyszenie Dziennikarzy RP (od 1982),
cz³onek Zarz¹du G³ównego. Udzia³ w przedsta-
wicielskich organach w³adzy: pose³ na Sejm RP,
kaden. 1997-2001, lista wyborcza Sojuszu Lewi-
cy Demokratycznej, klub parlamentarny SLD,
cz³onek Komisji Kultury i �rodków Przekazu,
cz³onek Komisji Administracji i Spraw Wewnêtrz-
nych. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: kandydat na
pos³a w wyborach parlamentarnych w 1991 roku
z krakowskiej listy Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej. Sympatie polityczne: najogólniej lewicowe, so-
cjaldemokratyczne. Odznaczenia: Srebrny Krzy¿
Zas³ugi (1985).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 62 m kw., kamienica czynszowa, Kro-
wodrza, od 1996. Samochód: opel astra, rok prod.
1997. Podatek dochodowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: p³ywanie, grzyby, opalanie siê. Urlop: nad
morzem, najlepiej ciep³ym, p³etwonurkowanie. Ulu-
bione dzie³a: �Czarodziejska góra� T. Manna; film
co roku inny, ostatnio �Underground� Emira Ku-
sturicy. Maksyma ¿yciowa: ¿ycie jest za bogate, ró¿-
norodne, niejednoznaczne, ¿eby mog³o byæ opisa-
ne jedn¹, krótk¹ maksym¹; m¹dro�æ jest w ró¿nych
maksymach, ale my�leæ trzeba na w³asn¹ rêkê.

aktual.: 2.XI.1998

CYBULSKI W³adys³aw Stefan
dziennikarz, krytyk filmowy
Ur. 16 pa�dziernika 1923 we Lwowie; stan cywil-
ny � brak odp.; wykszt. wy¿sze; redaktor; wyzna-
nie � brak odp. Rodzina: brak odp. Miejsca za-
mieszkiwania: we Lwowie, w Sandomierzu, Lu-
blinie, od 1944 roku w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa � brak odp. l Instytut Steno-
grafii w Lublinie (1942) l Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce im. Joteyki w Krakowie (matura 1946) l
Uniwersytet Jagielloñski, prawo (1945-47, bez
dyplomu), historia sztuki (1948-52, bez dyplomu)
l O�rodek Szkolenia Dziennikarzy w Warszawie
(1950-51).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Redakcja �Dziennika Polskiego� w Krakowie (od
1946), recenzent filmowy (od 1957), zastêpca re-
daktora naczelnego (1957-82) l emeryt, wspó³-
pracownik �Dziennika Polskiego� (od 1982). Po-
nadto: wspó³pracownik m.in. Telewizji Polskiej
(1962-88), Polskiego Radia (1972-94), tygodnika
�Film� (1982-93). Wyjazdy zagraniczne o charak-
terze zawodowym: podró¿e reporterskie lub na
konkursy stenograficzne do Finlandii (1956), NRD
(1961), W³och (1965), Bu³garii (1966), na S³owa-
cjê (1966), do Szwajcarii (1967), Uzbekistanu
(1980), Osetii (1980), RFN (1989) i Belgii (1992).
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: przez 17 lat, w latach
1950-67, mistrz Polski w stenografii. Nagrody
i wyró¿nienia: nagroda Klubu Krytyki Filmowej
przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich
(1967), �Z³oty Ekran� za prowadzenie w latach
1970-73 co miesi¹c cyklicznego programu tele-
wizyjnego �Melodie wielkiego ekranu� (1971).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak odp. Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak. Odznaczenia: m.in. Krzy¿
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974).

  STATUS MATERIALNY
� brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: podró¿e (kraje zwiedzone � Austria, Cze-
chos³owacja, ZSRR, Wêgry, basen Morza �ród-
ziemnego, Wyspy Kanaryjskie, Jugos³awia, Egipt,
Hiszpania, Tajlandia, USA, Dania, Majorka, Gru-
zja, Bawaria, Tunezja, Litwa, Malta, Korsyka,
Lazurowe Wybrze¿e). Urlop: po³udniowe morza.
Ulubione dzie³a: brak odp. Maksyma ¿yciowa: Nie
daæ siê i byæ dzielnym.                   aktual.: 19.IV.2000

CYRWUS Piotr
aktor
Ur. 20 czerwca 1961 w Nowym Targu; ¿onaty (od
1985); wykszt. wy¿sze; magister sztuki; wyzna-
nie rzymskokat. Ojciec: Franciszek, wykszt. �red-
nie, ku�nierz. Matka: Helena (z d. Greczek), wy-
kszt. �rednie, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Dorota,
Andrzej, Gabriela. ¯ona: Maja Bare³kowska-Cyr-
wus, wykszt. wy¿sze, aktorka. Dzieci: £ukasz (ur.
1986), Anna Maria (ur. 1989). Tradycje rodzinne:
rodzice pochodz¹ z wioski Waksmund k. Nowego
Targu, ¿ona z Poznania.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Waksmundzie l Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Seweryna Goszczyñskiego
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w Nowym Targu (matura 1980) l Pañstwowa
Wy¿sza Szko³a Teatralna im. Ludwika Solskiego
w Krakowie, Wydzia³ Aktorski (dyplom 1985).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Teatr Polski w Warszawie (1985-86), aktor l Te-
atr im. Stefana Jaracza w £odzi (1986-89), aktor
l Teatr STU w Krakowie (1989-94), aktor l Sta-
ry Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
(od 1994), aktor. Wyjazdy zagraniczne o charak-
terze zawodowym: brak. Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
wa¿niejsze role teatralne � Jasiek w �Weselu� (Te-
atr im. Jaracza w £odzi, re¿. Bogdan Hussakow-
ski), Pozzo w �Czekaj¹c na Godotta� (Teatr STU,
re¿. Krzysztof Jasiñski), Cyprian w �Iwonie, ksiê¿-
niczce Burgunda� (Stary Teatr, re¿. Horst Lesz-
czuk, premiera 1997), Kuba w �Kl¹twie� (Stary
Teatr, re¿. Andrzej Wajda), w Teatrze Telewizji
� Korotow w �Diaboliadzie� (re¿. Waldemar �mi-
gasiewicz), Walek w �Ferdydurke� (re¿. Maciej
Wojtyszko), Walu� w sztuce �Do piachu� (re¿.
Kazimierz Kutz, 1990), ponadto Ryszard w tele-
noweli �Klan�, Konewka w filmowej adaptacji
�Pana Tadeusza� (re¿. Andrzej Wajda, 1999). Na-
grody i wyró¿nienia: nagroda prezesa zarz¹du Te-
lewizji Polskiej za najlepsz¹ rolê w 1990 roku
� Walu� w sztuce �Do piachu� Tadeusza Ró¿ewi-
cza (re¿. K. Kutz).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Artystów Scen Polskich, prze-
wodnicz¹cy ko³a w Starym Teatrze (od 1998).
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
brak. Sympatie polityczne: Unia Wolno�ci. Odzna-
czenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 200 m kw., dom jednorodzinny, �ród-
mie�cie, od 1989. Samochód: ford escort, rok prod.
1989. Podatek dochodowy: 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: narty, tenis, p³ywanie. Urlop: czynny, naj-
lepiej nad ciep³ymi morzami. Ulubione dzie³a:
wszystkie, zwi¹zane z wykonywanym zawodem.
Maksyma ¿yciowa: wszystkie daj¹ce nadziejê.

aktual.: 7.XI.1999

CZUMA Mieczys³aw Józef
polonista, dziennikarz
Ur. 17 pa�dziernika 1936 w Krakowie; ¿onaty (od
1960); wykszt. wy¿sze; magister filologii polskiej;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Franciszek, wykszt.
podstawowe, wo�ny magistratu w Krakowie. Mat-
ka: Stefania (z d. Ga³uszka), wykszt. �rednie za-
wodowe, krawcowa. Rodzeñstwo: Bogus³awa (ur.
1948). ¯ona: Barbara (z d. Ratajczyk), wykszt.
wy¿sze, in¿ynier geofizyk. Dzieci: Katarzyna (ur.
1961), Maciej (ur. 1967). Tradycje rodzinne: oj-
ciec � ¿o³nierz Wrze�nia 1939 roku, potem wiê-
zieñ obozów sowieckich, ¿o³nierz genera³a W³a-
dys³awa Andersa, w 1944 roku uczestnik walk
o Monte Cassino; wuj Walerian Czuma przedwo-

jenny genera³, obroñca Warszawy w 1939 roku,
te�æ Walerian Ratajczyk ¿o³nierz Wrze�nia 1939
roku, wiêzieñ oflagu w Woldenbergu.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. dr. Henryka Jordana
w Krakowie l Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Bar-
t³omieja Nowodworskiego w Krakowie (matura
1954) l Uniwersytet Jagielloñski, filologia pol-
ska (dyplom 1959).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Technikum Handlowe w Krakowie (1960-63), na-
uczyciel jêzyka polskiego l Rada Okrêgowa Zrze-
szenia Studentów Polskich w Krakowie (1963-67),
wiceprzewodnicz¹cy (1963-64), przewodnicz¹cy
(1964-67) l O�rodek Telewizyjny w Krakowie
(1967-73), zastêpca redaktora naczelnego l Ty-
godnik �Przekrój� (od 1973), redaktor naczelny
(1973-2000). Wyjazdy zagraniczne o charakterze
zawodowym: wyjazd studialny na zaproszenie
amerykañskiej agencji rz¹dowej International
Communication Agency do Waszyngtonu i San
Francisco (1981). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: poezje
� �Próba porównania� (z Beat¹ Szymañsk¹, Lesz-
kiem A. Moczulskim i Wincentym Faberem,
1962), �Przyczynek do epopei� (1970), zbiór re-
porta¿y �Siódmy kontynent� (1988), �Austriackie
gadanie, czyli encyklopedia galicyjska� (z Lesz-
kiem Mazanem, 1998); g³ówny organizator s³yn-
nych Juvenaliów 600-lecia Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego (1964), za³o¿yciel konta dewizowego na
³amach �Przekroju� na rzecz odnowy zabytków
Krakowa (1978), kanclerz Tajnej Rady 400-lecia
sp³awienia stolicy z Krakowa do Warszawy (1996).
Nagrody i wyró¿nienia: Nagroda Klubu Publicy-
stów Miêdzynarodowych Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy Polskich (1978), nagroda w³oskiego mie-
siêcznika �Scena Illustrata� (1984), Nagroda Mia-
sta Krakowa (1987).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1961-90), cz³onek. Inne organiza-
cje spo³eczne: Zrzeszenie Studentów Polskich
(1956-67), przewodnicz¹cy Rady Okrêgowej
w Krakowie (1964-67) l Spo³eczny Komitet Od-
nowy Zabytków Krakowa (od 1978), cz³onek l To-
warzystwo £¹czno�ci z Poloni¹ Zagraniczn¹ �Po-
lonia� (1986-90), cz³onek Rady Naczelnej l Ogól-
nopolski Komitet Pokoju (1986-90), cz³onek l Fun-
dacja Kultury Polskiej (od 1992), cz³onek-za³o¿y-
ciel. Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: radny Miejskiej Rady Narodowej w Krako-
wie, kaden. 1964-68, cz³onek Komisji Kultury. Sym-
patie polityczne: postêpowy konserwatysta, zdekla-
rowany zwolennik skrajnego centrum. Odznacze-
nia: Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
(1978), Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1985), Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury (1986).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 64 m kw., w³asno�ciowe kwaterun-
kowe, Krowodrza, od 1971. Samochód: seat cor-
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doba, rok prod. 1998. Podatek dochodowy: 1998
� I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: lektura przewodników turystycznych.
Urlop: zawsze w tej samej wsi (koszenie trawy,
ciêcie drzewa, palenie w piecu, wieczorne ogni-
ska). Ulubione dzie³a: �Opowiadania odeskie� Iza-
aka Babla, poezja Konstantego Ildefonsa Ga³czyñ-
skiego, Zbigniewa Herberta, Wis³awy Szymbor-
skiej. Maksyma ¿yciowa: Postêpuj tak, aby� nie
musia³ zmieniaæ nazwiska (np. na Czóma).

aktual.: 18.X.1999
ÆWIKLIÑSKI Przemys³aw Roman
dziennikarz, redaktor
Ur. 20 stycznia 1963 w Warszawie; ¿onaty (od
1984); wykszt. wy¿sze; dziennikarz; wyznanie
� brak odp. Ojciec: Teofil, wykszt. � brak odp.,
pilot wojskowy. Matka: Stanis³awa (z d. Szpaczyñ-
ska), wykszt. � brak odp., zawód � brak odp. Ro-
dzeñstwo: Robert (ur. 1965), Bernadetta (ur. 1972),
Sebastian (ur. 1978). ¯ona: Bo¿ena (z d. Pi³at),
wykszt. wy¿sze, politolog, dziennikarka, policjant-
ka. Dzieci: Przemys³aw (ur. 1985).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Pruszczu Gdañskim l Tech-
nikum £¹czno�ci w Gdañsku (matura 1982) l Uni-
wersytet Jagielloñski, dziennikarstwo (dyplom
1987).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Dwutygodnik �Student� w Krakowie (1985-88),
dziennikarz l Tygodnik �ITD� w Warszawie (1988-
-90), dziennikarz l �Gazeta Wyborcza� Oddzia³ w
Krakowie (1990-91), dziennikarz l Tygodnik �Nie�
w Warszawie (od 1991), dziennikarz (1991-97),
zastêpca redaktora naczelnego (od 1997). Wyjazdy
zagraniczne o charakterze zawodowym: brak. Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: wspó³autor ksi¹¿ek biograficz-
nych, wywiadów-rzek i zbiorów reporta¿y, m.in.:
�Ja jako by³y� � Jerzy Urban, �Pasja� � Krzysztof
Penderecki, �Anio³y wokó³ g³owy� � Daniel Ol-
brychski, �Adwokat prezydenta� � Lech Falandysz;
poza tym ponad tysi¹c publikacji, m.in. w tygodni-
kach � �Nie�, �Polityka�, �Przegl¹d Tygodniowy�,
�Szpilki�, dziennikach � �Gazeta Wyborcza�,
�Rzeczpospolita�, �Echo Krakowa�, �Gazeta Kra-
kowska�, �G³os Wybrze¿a�, miesiêcznikach �
�Dzi��, �Res Publica�, �Powiêkszenie�.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 47 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Nowa Huta, od 1995; ponadto s³u¿bowa ka-
walerka w Warszawie. Samochód: s³u¿bowy ro-
ver 820 si, rok prod. 1995. Podatek dochodowy:
1997 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: bryd¿, picie alkoholu � zw³aszcza bour-
bona. Urlop: praca zawodowa. Ulubione dzie³a:

Æ
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ksi¹¿ka ��niadanie mistrzów� Kurta Vonneguta;
film �Osiem i pó³� Felliniego, ka¿da dobra ar-
chitektura, od praskich Hradczan po city w Hong-

kongu. Maksyma ¿yciowa: Nie miej ¿adnych
maksym!

aktual.: 21.I.1999
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DANCZOWSKA Kaja
skrzypaczka, profesor AM
Ur. 25 marca 1949 w Krakowie; wolna; wykszt.
wy¿sze; profesor zwyczajny Akademii Muzycz-
nej. Ojciec: Julian, wykszt. wy¿sze, lekarz. Mat-
ka: Beatrycze (z d. Danczowska), wykszt. wy¿sze,
historyk sztuki. Rodzeñstwo: brak. Dzieci: Justy-
na (ur. 1981). Tradycje rodzinne: dziadek ze stro-
ny matki Dezyderiusz Danczowski, wiolonczeli-
sta, profesor w Ohio i Poznaniu, zmar³ w 1951
roku (biografia w �Encyklopedii muzyki wiel-
kiej�). Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia
w Krakowie.

  EDUKACJA
Pañstwowa Podstawowa Szko³a Muzyczna w Kra-
kowie l Pañstwowe Liceum Muzyczne w Krako-
wie (matura 1968) l Pañstwowa Wy¿sza Szko³a
Muzyczna w Krakowie, skrzypce (dyplom 1972)
l studia podypl.: Konserwatorium w Moskwie
(1970-72), sta¿ u Dawida Ojstracha l kurs mi-
strzowski u Ruggiero Ricci w Kanadzie (1976).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Muzyczna w Krakowie (od 1972), ad-
iunkt, docent (1977), profesor zwyczajny (1997).
Ponadto: prowadzenie kursów mistrzowskich
w kraju i za granic¹ (od 1984), juror miêdzynaro-
dowych konkursów skrzypcowych w Poznaniu
i Tokio (1986), Monachium (1992, 1988) i No-
wym Jorku (1999). Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: od dziesi¹tego roku ¿ycia
koncerty we wszystkich krajach Europy, Japonii,
Malezji, Australii, Nowej Zelandii, na Kubie,
w Meksyku, USA, Kanadzie; udzia³ w najpowa¿-
niejszych miêdzynarodowych festiwalach muzycz-
nych, m.in. w Berlinie Zachodnim, Helsinkach,
Bergen, Salzburgu, Bordeaux, Sofii, Stambule,
Lockenhaus, Evian, �Praskiej Wio�nie�. Wa¿niej-
sze osi¹gniêcia: nagranie ponad 300 dzie³ dla Pol-
skiego Radia i rozg³o�ni zagranicznych; nagrania
p³ytowe dla firm � Polskie Nagrania, Wifon, Ar-
ston, Sonoton, Philips, Schwan, Deutsche Gram-
mophone Gesellschaft; wspó³praca z najwybitniej-
szymi orkiestrami i dyrygentami �wiata. Nagrody
i wyró¿nienia: laureatka miêdzynarodowych kon-
kursów skrzypcowych � III miejsce w konkursie
im. H. Wieniawskiego w Poznaniu (1967), II na-
groda w konkursie im. Alberto Curci w Neapolu
(1969), II nagroda w konkursie skrzypcowym w

Genewie (1970), III nagroda w konkursie skrzyp-
cowym w Monachium (1975), srebrny medal
w konkursie im. Królowej El¿biety w Brukseli
(1976), Nagroda Miasta Krakowa (1977), nagro-
da ministra kultury i sztuki (1979) i nagroda pañ-
stwowa II stopnia (1982), Nagroda Przewodnicz¹-
cego Komitetu ds. Radia i Telewizji (1984).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Polskich Artystów
Muzyków SPAM, cz³onek l Fundacja Kultury Pol-
skiej, cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Odznaczenia: Zas³u¿ony
Dzia³acz Kultury (1979), Srebrny Krzy¿ Zas³ugi
(1980), Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1986), Z³ota Odzna-
ka Honorowa Towarzystwa �Polonia� (1987).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: w kamienicy czynszowej, �ródmie-
�cie, od 1949. Samochód: brak. Podatek docho-
dowy: próg nieznany ze wzglêdu na brak zaintere-
sowania sprawami ksiêgowymi.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: p³ywanie, literatura piêkna, film, æwicze-
nie na skrzypcach. Urlop: leniuchowanie gdzie
Bóg da. Ulubione dzie³a: mnóstwo. Maksyma ¿y-
ciowa: Nie traktuj ¿ycia zbyt powa¿nie! Nikt i tak
nie wyszed³ z niego ¿ywy.              aktual.: 23.V.2000

DANIEC Marcin
nauczyciel wf., artysta kabaretowy
Ur. 1 pa�dziernika 1957 w Wielopolu Skrzyñskim,
woj. rzeszowskie; rozwiedziony (w 1993 roku za-
³o¿y³ siê o 400 starych milionów, ¿e nie o¿eni siê
przez 10 lat); wykszt. wy¿sze; magister wycho-
wania fizycznego; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Eugeniusz, inspektor w gminnej spó³dzielni. Mat-
ka: Anna (z d. �liwa), wykszt. �rednie, szefowa
restauracji. Rodzeñstwo: Mariola (ur. 1955). Dzie-
ci: Karolina (ur. 31.XII.1980). Tradycje rodzinne:
matka i ciotka Maria �liwa w rodzinnym Wielo-
polu by³y podpor¹ amatorskiego teatru, w latach
50. najlepszego w Polsce, dla którego kurtynê
wykona³ sam Tadeusz Kantor, ich s³awny krajan;
matka mia³a �wietne zadatki na aktorkê; ojciec gra³
na sze�ciu instrumentach; córka Karolina bierze
udzia³ w zajêciach eurodance, przejawia zdolno-

D
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�ci aktorskie i parodystyczne, uprawia wszystkie
sporty, podobnie jak ojciec, bardzo dobra w jêzy-
kach obcych.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Wielopolu Skrzyñskim
l Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Ropczycach, woj.
rzeszowskie (matura 1976) l Pomaturalne Stu-
dium Aktorskie w Sanoku, teatr amatorski (dyplom
1977) l  Akademia Wychowania Fizycznego
w Krakowie, wychowanie fizyczne (dyplom
1981).

  ZATRUDNIENIE  I POZYCJA ZAWODOWA
Wy¿sza Szko³a Oficerska Wojsk Zmechanizo-
wanych (1981-82), podchor¹¿y, zastêpca dowód-
cy plutonu l Akademia Wychowania Fizycznego
w Krakowie, Uczelniane Centrum Kultury (1981-
-86), wspó³za³o¿yciel (z Piotrem Dr¹¿kiewiczem),
kierownik l Alma-Art w Krakowie (1986-88),
koordynator akademickiego ¿ycia kulturalnego l
Wolny zawód � artysta kabaretowy (od urodze-
nia). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodo-
wym: coroczne tournée po Ameryce (pocz¹wszy
od 1995 roku), tournée po Niemczech � od Ham-
burga po Bremê (jesieni¹ 1996). Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: wyre¿yserowanie koncertu �Kabareton�
na festiwalu w Opolu (1994); prowadzenie wybo-
rów Najmilszej Studentki w Krakowie; wystêpy
w Klubie �Pod Jaszczurami�; wystêpy z Lor¹ Sza-
fran, Ryszardem Rynkowskim, Andrzejem Krzy-
wym z zespo³u De Mono, Andrzejem Sikorow-
skim, Krzysztofem Krawczykiem, Krystyn¹
Tkacz, a tak¿e z Alin¹ Janowsk¹, Kazimierzem
Brusikiewiczem, Tadeuszem Drozd¹; czteroletnia
wspó³praca z zespo³em �Wa³y Jagielloñskie� oraz
trzyletnia z Janem Pietrzakiem i kabaretem �Pod
Egid¹� (wystêpy z Adriann¹ Biedrzyñsk¹, Krysty-
n¹ Sienkiewicz, Janem Tadeuszem Stanis³awskim,
Wojciechem Pszoniakiem, Januszem Gajosem
i Piotrem Fronczewskim); nagranie dla telewizyj-
nej Jedynki kilkunastu odcinków �Mityngu kaba-
retowego�, autor oraz g³ówny bohater cyklu tele-
wizyjnego �Marzenia Marcina Dañca�, udzia³
w programie �Bezludna wyspa� Niny Terentiew;
sta³e wystêpy w Teatrze Komedia w Warszawie
oraz comiesiêczny recital w krakowskim lokalu
�Egidy� � Cafe Cabaret; 4,5-tysiêczna widownia
w amfiteatrze w Gorzowie Wielkopolskim (ka¿-
dego roku od 1995), 5,5 tys. widzów w Operze
Le�nej w Sopocie (lipiec 1995, 1996, 1997, 1998)
oraz 6,5 tys. widzów w Bia³ymstoku (1998); ka¿-
dego roku udzia³ w ponad 50 koncertach charyta-
tywnych w Polsce, na jednym z nich w Gorlicach
by³o 12 tys. widzów; sta³e koncerty charytatywne
w krypcie oo. Pijarów w Krakowie (w 1998 roku
odby³ siê dziewi¹ty) oraz tzw. �Wieczór z Dañ-
cem� dla �rekinów� krakowskiego biznesu w Ho-
telu �Cracovia�, z którego dochód przeznaczony
jest na rzecz fundacji doktora Palczewskiego;
udzia³ w koncercie charytatywnym w Sali Kongre-
sowej w Warszawie, z którego dochód zasili³ fun-

dacjê Sary Ferguson (po koncercie spotkanie
z ksiê¿n¹ Yorku); sta³a wspó³praca z Medycznym
Studium Masa¿u Leczniczego dla Niewidomych
w Krakowie; propozycja objêcia funkcji ��miecho-
terapeuty� polskiej reprezentacji pi³karskiej
Edwarda Lorensa i trenera Antoniego Piechnicz-
ka, podtrzymana przez trenera kadry Janusza
Wójcika, honorowy prezes Klubu Kibica Repre-
zentacji Polski; spotkania z dzieæmi z rodzin za-
gro¿onych w krypcie oo. Pijarów w Krakowie,
urz¹dzenie ogniska, gdzie s¹ leczone, douczane
i dokarmiane, oraz sta³a wspó³praca ze �wietlic¹
�U Siemachy� (Fundacji ks. Siemaszki w Krako-
wie); ponadto legitymacja ratownika i �¿ó³ty cze-
pek�. Nagrody i wyró¿nienia: nagroda �Z³ote Rogi
Kozicy� na imprezie dla m³odych satyryków w Za-
kopanem (1983), nagroda �Karolinka� za debiut
na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
(1993), tytu³ Honorowego Obywatela Miasta Kar-
pacza (1997), nagroda Honorowy Hanys 1997,
nagroda w plebiscycie �Siedmiu wspania³ych� zor-
ganizowanym przez �Lato z radiem� i �Telety-
dzieñ� dla najpopularniejszego satyryka (1998),
II nagroda w konkursie �Z kim pañstwo wybrali-
by siê w Polskê� zorganizowanym przez miesiêcz-
nik �Sukces� (1998), �TeleKamera 1998� � na-
groda czytelników tygodnika �Teletydzieñ� w ka-
tegorii najlepszy satyryk, nagroda Prometeusz �98
nadana przez Kapitu³ê Nagrody Artystycznej Pol-
skiej Estrady.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak!!! Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Sympatie polityczne: muzy-
cy na koncercie siedz¹ zawsze po prawej stronie.
Odznaczenia: Z³ota Odznaka Honorowego Krwio-
dawcy, Z³ota Odznaka LZS.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: skromny w³asny domek w Krakowie.
Samochód: renault safrane, rok prod. 1998. Poda-
tek dochodowy: 1997 � próg niewysoki.

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: wszelkiego rodzaju sport � p³ywanie
(w 30 sekund przep³ywa 50 m), tenis ziemny, pi³-
ka no¿na, ping-pong, siatkówka, narty. Urlop: zim¹
w Karpaczu; latem w Miêdzyzdrojach. Ulubione
dzie³a: �Mona Lisa�; film �Ziemia obiecana�.
Maksyma ¿yciowa: Nie mo¿na prze�miaæ ca³ego
¿ycia (w³asna). Z samych siebie siê �miejcie
(M. Gogol).                                        aktual.: 22.III.1999

DEÑKO Stanis³aw W³odzimierz
architekt
Ur. 6 maja 1943 w Dobczycach, woj. krakowskie;
¿onaty (od 1969); wykszt. wy¿sze; magister in¿y-
nier architekt; wyznanie rzymskokat. Ojciec: W³o-
dzimierz, wykszt. wy¿sze, sêdzia S¹du Wojewódz-
kiego w Krakowie. Matka: Czes³awa (z d. Bugiel-
ska), wykszt. �rednie, nauczycielka. Rodzeñstwo:
Janusz (ur. 1945). ¯ona: Iwona (z d. Doening),
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wykszt. wy¿sze, architekt. Dzieci: Ma³gorzata (ur.
1973), Dorota (ur. 1975).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 2 w Krakowie l III Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Kochanowskiego
w Krakowie (matura 1961) l Politechnika Kra-
kowska, Wydzia³ Architektury (dyplom 1967).

  ZATRUDNIENIE  I POZYCJA ZAWODOWA
Politechnika Krakowska (od 1967), asystent (1967-
-69), starszy asystent (1969-74), wyk³adowca
(1974-87), starszy wyk³adowca (od 1987), kierow-
nik Akademickiej Pracowni Architektury (1980-
-90) l Biuro Architektoniczne DDJM sp. z o.o.
w Krakowie � Deñko, Dunikowski, Jasiñski,
Miecznikowski (1992-93), wspó³w³a�ciciel l Biu-
ro Architektoniczne �Wizja� sp. z o.o. (od 1993),
wspó³w³a�ciciel l Urz¹d Miasta Krakowa (1995-
-99), dyrektor Wydzia³u Architektury. Wyjazdy za-
graniczne o charakterze zawodowym: Francja
(3 miesi¹ce w 1974), USA (3 miesi¹ce w 1979),
wyjazdy kontraktowe do Maroka (1986-88), pra-
ca dydaktyczna w Iowa State University, 3-letni
kontrakt z The University of Tennessee (1990-93).
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: realizacja polskiej amba-
sady w New Delhi w Indiach (wspó³autorstwo
z prof. Witoldem Cêckiewiczem, 1973-77), Por-
tLlotniczy w Balicach (wspó³autorstwo z archi-
tektem Januszem Duliñskim, Dariuszem Gruszk¹
i Piotrem Wróblem, 1986), opracowanie projektu
rewaloryzacji starej Medyny w Fezie � Maroko
(1998); projekty opracowane przez Pracowniê
Architektury PK � Centrum Kultury ¯ydowskiej
przy placu Nowym w Krakowie (1992), moderni-
zacja Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej
w Krakowie przy ul. Warszawskiej (1982) oraz
krakowskich zespo³ów mieszkaniowych Dêbniki-
Zakrzówek, Kurdwanów i Wzgórza Krzes³awickie
(1984-86); projekt i realizacja supermarketu Au-
chan w Sosnowcu (1999), projekt cargo i rozbu-
dowy Portu Lotniczego w Balicach (1999). Nagro-
dy i wyró¿nienia: nagroda za twórczo�æ i dydak-
tykê od The University of Tennessee w Knoxville
w USA (1994), Nagroda Instytutu Planistyki Unii
Europejskiej za plan rewitalizacji krakowskiego
Kazimierza (1994); nagrody i wyró¿nienia
w 26 konkursach, w tym miêdzynarodowych.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Architektów Polskich
(od 1968), wiceprezes Zarz¹du G³ównego (1994-
-97), sekretarz kolegium sêdziów konkursowych
SARP (od 1996) l Towarzystwo Urzêdników
Gminy Sto³ecznego Miasta Krakowa (od 1995),
cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: dzia-
³alno�æ konspiracyjna po wprowadzeniu stanu wo-
jennego, w latach 1981-83 transport sprzêtu teleko-
munikacyjnego dla �Solidarno�ci� we wspó³pra-
cy z �Solidarno�ci¹� Akademii Medycznej w Kra-
kowie. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 120 m kw., w³asne, �ródmie�cie, od
1950. Samochód: nissan, rok. prod. 1993. Poda-
tek dochodowy: 1994 � I próg, 1995 � I próg, 1996
� I próg, 1998 � II próg.

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: fotografia. Urlop: nad wod¹, narciarstwo,
p³ywanie, surfing. Ulubione dzie³a: klasyka, re-
nesansowi twórcy malarstwa, architektury, rze�-
by (Micha³ Anio³, Leonardo da Vinci, Tycjan).
Maksyma ¿yciowa: Maksimum wysi³ku � maksi-
mum rado�ci.                                          aktual.: 7.II.2000

DERESZOWSKI Jan Kazimierz
ekonomista, mened¿er
Ur. 26 grudnia 1951 w Chrzanowie; ¿onaty (od
1975); wykszt. wy¿sze; magister ekonomii; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: W³adys³aw, wykszt.
�rednie, pracownik umys³owy. Matka: Maria
(z d. Jachimczyk), wykszt. �rednie, chemik. Ro-
dzeñstwo: Stanis³aw (ur. 1951). ̄ ona: Barbara (z d.
 Stankiewicz), wykszt. wy¿sze, in¿ynier mecha-
nik. Dzieci: Katarzyna (ur. 1977). Tradycje rodzin-
ne: dziadek Jan Dereszowski by³ powstañcem �l¹-
skim; ojciec walczy³ w Armii Krajowej, wiêziony
przez Rosjan, zes³any do kopalni w Krzywym
Rogu i Donbasie (1945-48), prze�ladowany do
wieku 60 lat; w PRL rodzina szykanowana przez
w³adze i urzêdy od powrotu ojca w 1948 roku do
koñca lat 60.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 21 im. Jana Matejki w Kra-
kowie l XIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Bo-
haterów Westerplatte w Krakowie (matura 1969)
l Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ekono-
mika produkcji (dyplom 1977) l Bran¿owa Izba
Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, kurs na
licencjê zarz¹dcy nieruchomo�ci.

  ZATRUDNIENIE  I POZYCJA ZAWODOWA
Krakowskie Przedsiêbiorstwo Budowy Pieców
Przemys³owych (1978-79), zastêpca kierownika
ds. ekonomicznych l Zjednoczenie �Petrochemia�
w Krakowie (1979-81), specjalista ds. kontroli
gospodarczej l �Energopol-2� w Krakowie (1981-
-85), kierownik Oddzia³u Krakowskiego z siedzi-
b¹ w Dobczycach � budowa zbiornika wodnego
Raba II l Zrzeszenie W³a�cicieli Nieruchomo�ci
w Krakowie (od 1986), g³ówny ksiêgowy (1986-
-90), prezes (od 1990). Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: kongres �wiatowej Unii
W³a�cicieli Nieruchomo�ci w Wiedniu (1993),
cz³onek polskiej delegacji Zrzeszenia W³a�cicieli
Nieruchomo�ci na kongres w Turynie (1995), cz³o-
nek polskiej delegacji Zrzeszenia W³a�cicieli Nie-
ruchomo�ci na Kongresie Organizacji Zarz¹dów
W³a�cicieli Nieruchomo�ci w Malmö i Kopenha-
dze (1998). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: uczestnictwo
z ramienia Polskiej Unii W³a�cicieli Nieruchomo-
�ci w pracach komisji sejmowych � mieszkalnic-
twa opracowuj¹cej ustawy mieszkaniowe (od
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1993), polityki przestrzennej i budownictwa, ko-
misji ds. rozpatrzenia projektu ustawy o najmie
lokali i dodatkach mieszkaniowych, komisji ds.
rozpatrzenia rz¹dowego projektu ustawy o gospo-
darce nieruchomo�ciami; uczestnictwo w pracach
nad narodowym spisem powszechnym 2001, or-
ganizowanym przez G³ówny Urz¹d Statystyczny
(podkomisja zajmuj¹ca siê tematyk¹ miesz-
kaniow¹); wyk³ady na kursach organizowanych
przez Krakowski Zespó³ Ekspertów �Wacetob-
PZITB� SC, dotycz¹cych problematyki zarz¹-
dzania nieruchomo�ciami; prowadzenie zajêæ dy-
daktycznych w Wy¿szej Szkole Zarz¹dzania i Ban-
kowo�ci w Krakowie z zakresu zarz¹dzania nie-
ruchomo�ciami.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Partia Konserwatywna
(1993-97), cz³onek l Stronnictwo Konserwatyw-
no-Ludowe (od 1997), cz³onek prezydium partii
(1997-98). Inne organizacje spo³eczne: Polska
Unia W³a�cicieli Nieruchomo�ci (od 1991), prze-
wodnicz¹cy komisji rewizyjnej (1992-96). Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: cz³onek
Komisji Mieszkalnictwa i Inicjatyw Lokalnych
spoza Rady Miasta Krakowa, kaden. 1998-2002,
klub radnych AWS. Inne fakty z ¿yciorysu polit.:
przed wyborami parlamentarnymi kierownik ze-
spo³u programowego ds. polityki gospodarczej
z ramienia Akcji Wyborczej �Solidarno�æ�. Sym-
patie polityczne: najwa¿niejsze to odsun¹æ od w³a-
dzy lewicow¹ koalicjê Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Unii
Pracy, partie te wywodz¹ siê w prostej linii z Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Zjednoczo-
nego Stronnictwa Ludowego, chc¹ zamieniæ pañ-
stwo polskie w pañstwo partyjne, dziel¹c je na stre-
fy wp³ywów kontrolowanych przez partyjn¹ no-
menklaturê. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 90 m kw., w³asny dom jednorodzinny,
Krowodrza, od 1993; wspó³w³a�ciciel kilku nie-
ruchomo�ci. Samochód: opel, rok prod. 1996. Po-
datek dochodowy: 1997 � II próg, 1998 � II próg.

  ROZRYWKI  I UPODOBANIA
Hobby: historia i turystyka. Urlop: wycieczki za-
graniczne, turystyka górska. Ulubione dzie³a: do-
bra literatura; filmu takiego jeszcze nie by³o. Mak-
syma ¿yciowa: Praca dla drugich i z drugimi.

aktual.: 30.VI.1999

DESZCZ Jan
lekarz chirurg
Ur. 20 czerwca 1918 w Pittsfield, USA; ¿onaty (od
1949); wykszt. wy¿sze; lekarz medycyny, chirurg
traumatolog; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Sta-
nis³aw, wykszt. podstawowe, rolnik. Matka: Ma-
ria (z d.  Kowal), wykszt. podstawowe, przy mê¿u.
Rodzeñstwo: W³adys³aw (ur. 1915), Helena (ur.
1916), Katarzyna (ur. 1920). ¯ona: Józefa
(z d. Kargol), wykszt. wy¿sze, lekarz stomatolog,

chirurg szczêkowy. Dzieci: Maria (ur. 1952), in-
¿ynier doktor geofizyk; Anna (ur. 1952), lekarz
stomatolog; Katarzyna (ur. 1954), re¿yser teatral-
ny; Janina (ur. 1956), in¿ynier architekt; Jadwiga
(ur. 1959), magister organizator turystyki. Trady-
cje rodzinne: brat W³adys³aw � wikariusz w para-
fii Marii Magdaleny w Nowym S¹czu, zastrzelo-
ny przez gestapo w 1941 roku. ¯yciowe autoryte-
ty: dr med. Jan Skorko � ordynator oddzia³u chi-
rurgii urazowej w szpitalu w Gliwicach oraz prof.
UJ Stanis³aw Pigoñ � kurator Bratniej Pomocy
Studentom UJ (1946-47). Miejsca zamieszkiwa-
nia: w latach 1950-53 w Gliwicach.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Wietrzychowicach, woj.
krakowskie l I Pañstwowe Gimnazjum im. Kazi-
mierza Brodziñskiego w Tarnowie (matura 1938)
l Uniwersytet Jagielloñski, Wydzia³ Lekarski (dy-
plom 1947) l studia podypl.: w ró¿nych polskich
klinikach oraz na oddzia³ach chirurgicznych i ura-
zowych, m.in. u prof. £ukasika i prof. Schulza
w Warszawie, w Instytucie Traumatologii w Pie-
karach �l¹skich.

  ZATRUDNIENIE  I POZYCJA  ZAWODOWA
S³u¿ba wojskowa w £odzi, XIII kurs doskonale-
nia lekarzy oficerów (1947-50) l Szpital Miejski
w Gliwicach, Oddzia³ Chirurgii Ogólnej i Oddzia³
Chirurgii Urazowej (1950-53), lekarz l 22 Bry-
gada S³u¿by Polsce (1951-52), lekarz (Gliwice Pa-
czyna) l Szpital Specjalistyczny im. Stefana ¯e-
romskiego w Krakowie Nowej Hucie (od 1953),
asystent Oddzia³u Chirurgii Ogólnej (1953-66),
ordynator i za³o¿yciel Oddzia³u Chirurgii Urazo-
wej (1966-90) l emeryt (od 1990). Wyjazdy za-
graniczne o charakterze zawodowym: dwu-
miesiêczny kurs leczenia oparzeñ w Szwajcarii
(Bazylea i Zurych, 1972). Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
wybudowanie hospicjum �w. £azarza przy ul. Fa-
timskiej 17 w Krakowie pomimo du¿ych oporów
i przeszkód ze strony w³adz PRL.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polskie Stronnictwo Lu-
dowe (lata II wojny �wiatowej), bierny cz³onek.
Inne organizacje spo³eczne: Akademickie Ko³a
M³odzie¿y Wiejskiej (1945-47), organizator na
wy¿szych uczelniach Krakowa l Polskie Towa-
rzystwo Ortopedyczne w Krakowie (od 1966),
cz³onek zarz¹du l Towarzystwo Przyjació³ Nie-
uleczalnie Chorych �Hospicjum� w Krakowie, pre-
zes (od 1972), honorowy prezes (od 1992) l Okrê-
gowa Izba Lekarska w Krakowie (lata 80., 4 lata),
okrêgowy rzecznik odpowiedzialno�ci zawodowej
l Zakon Rycersko-Szpitalniczy �w. £azarza z Je-
rozolimy w Krakowie (od 1990), wielki przeor (od
1994). Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: po wojnie
organizator Domu Medyków w Krakowie, co
umo¿liwi³o m³odzie¿y studia, od 1946 cz³onek za-
rz¹du, a nastêpnie wiceprezes i od listopada 1946
prezes Bratniej Pomocy Studentów UJ; udzia³
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w obchodach rocznicy 3 Maja w 1946 roku, zak³ó-
canych przez milicjê i UB, usilne staranie o zwol-
nienie aresztowanych wówczas studentów (pamiêt-
ny wiec z premierem Osóbk¹ Morawskim),
w czerwcu 1946 aresztowany na kilka tygodni,
w lipcu tego roku proces s¹dowy uczestników ob-
chodów rocznicy 3 Maja, po procesie zwolniony,
we wrze�niu 1946 udzia³ w uroczystej inauguracji
roku akademickiego z udzia³em przedstawicieli
rz¹du i ks. kardyna³a Sapiehy; kandydat na pos³a
z listy Miko³ajczyka � PSL (1947). Odznaczenia:
Krzy¿ Grunwaldu 1410 (1944), Krzy¿ Walecznym
na Polu Chwa³y (1944), Krzy¿ Batalionów Ch³op-
skich (1940-45), Bene Meritus Bratniej Pomocy
Studentów UJ (1947), Z³oty Krzy¿ Zas³ugi z oka-
zji nadania imienia szpitalowi w Nowej Hucie
(1959), Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1989), tytu³ �Najlepszy nauczyciel i opiekun
m³odzie¿y� (1989), Srebrny Medal Cracoviae Me-
renti (1997), Honorowy Obywatel Gminy Wietrzy-
chowice, woj. kieleckie (1999).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 90 m kw., w³asno�ciowe, Nowa Huta,
od 1953. Samochód: fiat uno, rok prod. 1994. Po-
datek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I UPODOBANIA
Hobby: weekendy w letnim domku w Porêbie
k.  My�lenic. Urlop: dawniej turystyka górska, Ru-
munia, Bu³garia, Grecja, Mazury. Ulubione dzie-
³a: literatura historyczna. Maksyma ¿yciowa: Wa¿-
ne kim jeste�, a nie to, co posiadasz.

aktual.: 21.XII.1999

DIMITER Stefan
skrzypek uliczny
Ur. 8 maja 1938 w Sanoku; kawaler; wykszt. � brak
odp.; tytu³ zawodowy � brak odp.; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Jan Siwek, wykszt. � brak odp.,
zawód � brak odp. Matka: Anastazja (z d. Dimi-
ter), wykszt. � brak odp., zawód � brak odp. Ro-
dzeñstwo: Jan, Stefania. Dzieci: Ryszard (ur. 1959).

  EDUKACJA
� brak odp.

  ZATRUDNIENIE  I POZYCJA  ZAWODOWA
Zespó³ Romano Drom, czyli cygañska droga (od
30 lat), gra na ró¿nych instrumentach. Ponadto:
ju¿ w wieku 6 lat gra³ na skrzypcach, gitarze i for-
tepianie; 30 lat temu straci³ nogê, od urodzenia
niewidomy. Wyjazdy zagraniczne o charakterze
zawodowym: na konkurs �Cyganie z ca³ego �wia-
ta� do W³och (1996). Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
I miejsce w konkursie cygañskim.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 70 m kw., lokatorskie, lokalizacja �
brak odp., od 1983. Samochód: brak. Podatek do-
chodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: polska muzyka rozrywkowa. Urlop: spa-
nie, gra w karty. Ulubione dzie³a: brak odp. Mak-
syma ¿yciowa: ¯yciem kieruje Bóg.

aktual.: 10.XI.1998

DUDEK Marian
ekonomista, mened¿er
Ur. 5 sierpnia 1937 w Witowie, woj. nowos¹dec-
kie; ¿onaty (od 1963); wykszt. wy¿sze; magister
ekonomii; wyznanie rzymskokat. Ojciec: W³ady-
s³aw, wykszt. niepe³ne �rednie, przed wojn¹ woj-
skowy, pó�niej praca w ró¿nych zawodach, m.in.
w rolnictwie. Matka: Maria (z d.  Nowiñska), wy-
kszt. podstawowe, rolnik. Rodzeñstwo: Kazimierz
(ur. 1938), Anna (ur. 1950). ¯ona: Barbara (z d.
 Stachurska), wykszt. wy¿sze, psycholog. Dzieci:
Joanna (ur. 1965), Grzegorz (ur. 1969). Tradycje
rodzinne: ojciec opowiada³ o udziale w I wojnie
�wiatowej, s³u¿bie w B³êkitnej Armii gen. Halle-
ra, pracy w Korpusie Ochrony Pogranicza, udzia-
le w wojnie 1939 roku oraz trudnym okresie oku-
pacji; w pamiêci pozosta³y przykro�ci okresu po-
wojennego.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. J. Poniatowskiego w Bo-
lechowicach, woj. krakowskie l Technikum Pla-
nowania Nieprzemys³owego w Krakowie (matu-
ra 1954) l Szko³a G³ówna Planowania i Statysty-
ki w Warszawie, ekonomika gospodarki miejskiej
(dyplom 1959) l studia podypl.: Uniwersytet Ja-
gielloñski, prawo pracy (dyplom 1978).

  ZATRUDNIENIE  I POZYCJA ZAWODOWA
Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne w Kra-
kowie (1958-90), sta¿ysta, referent, kierownik
oddzia³u, kierownik wydzia³u, kierownik zak³adu,
zastêpca dyrektora, pierwszy zastêpca dyrektora
(1981-90) l Miejski Zak³ad Naprawy Tramwa-
jów sp. z o.o. w Krakowie (od 1990), prezes za-
rz¹du spó³ki, dyrektor. Ponadto: cz³onek prezy-
dium Rady Zak³adowej MPK, �dziecko tramwa-
ju�, ca³e ¿ycie zwi¹zany z krakowsk¹ komunika-
cj¹ miejsk¹ i ca³e ¿ycie przepracowa³ w jednym
przedsiêbiorstwie � MPK; zmiana zak³adu pracy
w 1990 roku zosta³a wymuszona restrukturyzacj¹
MPK. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: wyjazd studialno-informacyjny do Nie-
miec (1994) i Szwajcarii (1995). Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: publikacje w Zeszytach Naukowych Sto-
warzyszenia In¿ynierów i Techników Komunika-
cji Oddzia³ Kraków, m.in. w nr 22/1992, 26/1993,
39/1995, 43/1996, 51/1997; trzy referaty na Miê-
dzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej
�Modernizacja taboru tramwajowego� w Gorzo-
wie Wielkopolskim (1997); w MPK Kraków utwo-
rzenie sprawnej i efektywnej organizacji s³u¿b ru-
chu w latach 70. i 80., wdro¿enie w tym okresie
nowoczesnej ³¹czno�ci dla s³u¿b dyspozytorskich
i ruchu oraz rozpoczêcie wdra¿ania elektronicz-
nej techniki obliczeniowej do planowania i ewi-
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dencji ruchu oraz uk³adanie rozk³adów jazdy; zor-
ganizowanie w latach 80. uznanego w kraju i za
granic¹ o�rodka rekonstrukcji zabytkowego tabo-
ru tramwajowego.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zrzeszenie Studentów Polskich (1954-
-58), m¹¿ zaufania (1957-58) l Zwi¹zek Zawo-
dowy Pracowników Gospodarki Komunikacji
i Przemys³u Terenowego (1959-90) l Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (1960-
-92), prezes ko³a (lata 70. i 80.) l NSZZ �Soli-
darno�æ� (1980-82), cz³onek l Stowarzyszenie
In¿ynierów i Techników Komunikacji (od
1994),cz³onek zarz¹du oddzia³u. Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: brak.
Inne fakty z ¿yciorysu polit.: jako bezpartyjny
w czasach PRL aktywne uczestnictwo w ¿yciu
zwi¹zkowym i turystycznym oraz zawodowym,
przy zachowaniu samodzielno�ci my�lenia;
wspieranie ludzi hardych i prawych oraz ruchu
solidarno�ciowego w okresie powstania i pó�niej;
pomoc dzieciom z Czarnobyla i z Czeczenii; uni-
kanie politykierstwa. Sympatie polityczne: spo-
³eczna nauka Ko�cio³a; antypatia do wszelkich
skrajno�ci, jak hitleryzm i bolszewizm. Odzna-
czenia: Zas³u¿ony Pracownik MPK Kraków
(1972), Z³ota Odznaka Zwi¹zku Zawodowego
Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przemy-
s³u Terenowego (1974), Zas³u¿ony Pracownik
Gospodarki Terenowej i Ochrony �rodowiska
(1974), Z³ota Odznaka �Za Pracê Spo³eczn¹ dla
Miasta Krakowa� (1975), Srebrny Krzy¿ Zas³u-
gi (1975), Medal prof. Romana Podoskiego
(1984), Z³ota Honorowa Odznaka PTTK (1985),
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
(1986), Honorowa Odznaka �Za Zas³ugi w Pra-
cy Spo³ecznej na rzecz Ogniska� (1987), Srebr-
na Odznaka Honorowa Polskiego Zwi¹zku Ka-
jakowego (1988), Srebrna Odznaka �Za Zas³ugi
dla Transportu� (1995), Z³ota Honorowa Odzna-
ka Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Ko-
munikacji (1995).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 51 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1967. Samochód: citroën zx,
rok prod. 1993. Podatek dochodowy: 1997
� III próg.

  ROZRYWKI  I UPODOBANIA
Hobby: górska turystyka piesza, narciarstwo, ka-
jakarstwo, turystyka krajoznawcza, dzia³ka, dobra
ksi¹¿ka. Urlop: lubi zmieniaæ miejsca pobytu i po-
znawaæ ró¿ne okolice, trochê wysi³ku i trochê le-
nistwa, ka¿dy rejon jest ciekawy i atrakcyjny. Ulu-
bione dzie³a: ksi¹¿ki historyczne, przygodowe,
podró¿nicze, z historii sztuki i encyklopedyczne,
m.in. �Sztuka i �wiat�, powie�ci H. Sienkiewicza,
ksi¹¿ki J. Tischnera i innych; brak jednej ulubio-
nej. Maksyma ¿yciowa: Postêpuj tak, aby� czynów
swych nie musia³ siê wstydziæ.          aktual.: 8.IX.1998

DUNIKOWSKI Marek
architekt
Ur. 11 pa�dziernika 1950 w Krakowie; ¿onaty (od
1977); wykszt. wy¿sze; magister in¿ynier archi-
tekt; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Andrzej, wy-
kszt. wy¿sze, profesor Akademii Górniczo-Hut-
niczej. Matka: Hanna (z d.  Adamowicz), wykszt.
wy¿sze, stomatolog. Rodzeñstwo: Magdalena (ur.
1954). ̄ ona: Joanna (z d. Skrzypek), wykszt. wy¿-
sze, magister slawistyki. Dzieci: Magdalena (ur.
1978). Tradycje rodzinne: Samuel Dunikowski
� pu³kownik, zdobywa³ w 1610 u boku hetmana
¯ó³kiewskiego Moskwê; brat dziadka Xawery Du-
nikowski � rze�biarz, dziadek ze strony matki Pa-
we³ Adamowicz � lekarz gen. W³adys³awa Sikor-
skiego w czasie ostatniej wojny.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 7 w Krakowie l Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Króla Jana III Sobieskiego
w Krakowie (matura 1968) l Politechnika Kra-
kowska, architektura (dyplom 1974).

  ZATRUDNIENIE  I POZYCJA ZAWODOWA
Politechnika Krakowska, Wydzia³ Architektury
(1974-90), asystent l  Biuro Architektoniczne
DDJM sp. z o.o. � Deñko, Dunikowski, Jasiñski,
Miecznikowski w Krakowie (od 1991), wspó³w³a-
�ciciel, dyrektor. Ponadto: cz³onek Wojewódzkiej
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (od
1995), cz³onek Spo³ecznego Komitetu Odnowy
Zabytków Krakowa (od 1996), cz³onek Rady
Gospodarczej przy wojewodzie krakowskim (od
1997), cz³onek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-
-Architektonicznej (od 1998). Wyjazdy zagranicz-
ne o charakterze zawodowym: stypendium Full-
brighta na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berke-
ley (1986-87); visiting professor na uniwersytecie
w Tennessee w Stanach Zjednoczonych (1987-90).
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: projekty realizacyjne � Bi-
blioteka Narodowa w Damaszku (1975-76), pro-
gram przekszta³ceñ terenów Krakowskich Zak³a-
dów Sodowych �Solvay� (1991-93), biuro firmy
prawniczej �White & Case� (1992), g³ówna sala
operacji bankowych NBP Oddzia³ Okrêgowy
w Krakowie przy ul. Basztowej (1993), zespó³
mieszkaniowy w Krakowie (1993), supermarket
Krakchemia SA przy ul. Pilotów w Krakowie
(1993), studium i �feasibility study� dla centrum
handlowego przy ul. Lublañskiej w Krakowie
(1993), plan parku przemys³owego Pó³³anki w Kra-
kowie (1994), studium centrum handlowego �Lau-
ra� w Tarnowie (1994), supermarket Krakchemia
SA �Laura� w Tarnowie (1995), Bank Handlowy
w Warszawie SA Oddzia³ w Krakowie (1995),
DHO-Krakchemia SA w Krakowie (1995), studium
Centrum Handlowego IKEA w Krakowie (1995),
studium modernizacji stadionu pi³karskiego TS
�Wis³a� (1995), budynek mieszkalny w Krakowie
(1996), Bank Przemys³owo-Handlowy Oddzia³
w Opolu (1996), hotel i zespó³ apartamentów w Za-
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kopanem (1997), pawilon handlowy IKEA przy
ul. Conrada w Krakowie (1997), budynek mieszkal-
no-us³ugowy w Krakowie (1997), budynek biuro-
wy i rozbudowa salonu Mercedes � Sobies³aw Za-
sada Centrum SA przy ul. Armii Krajowej (1997),
projekty budynków biurowych przy ul. Powstania
Warszawskiego (1997) i przy ul. Wincentego Pola
w Krakowie (1997) oraz centrum handlowego
Krakchemia w Krakowie (1997), Centrum Biuro-
we �Lubicz� w Krakowie (1998), zespó³ mieszka-
niowy dla Isuzu Motors Polska na Woli Justowskiej
w Krakowie (1998). Nagrody i wyró¿nienia: I na-
groda na miêdzynarodowym konkursie za Bi-
bliotekê Narodow¹ w Damaszku (1974), II nagro-
da na miêdzynarodowym konkursie za Zespó³ Pa-
³aców Prezydenckich w Damaszku (1977), I wyró¿-
nienie na miêdzynarodowym konkursie za Centrum
Islamu w Madrycie (1980), nagroda za plan regu-
lacyjny Dêbniki-Zakrzówek w Krakowie na II Miê-
dzynarodowym Biennale Architektury (1987), I na-
groda za hotel w Zakopanem (1990), I nagroda za
rozwi¹zanie architektoniczne centrum Lublina
(1992), I nagroda na V Miêdzynarodowym Bien-
nale Architektury (1993), I nagroda za Bank Prze-
mys³owo-Handlowy Oddzia³ w Opolu (1995), Na-
groda Roku 1995 SARP za Centrum Handlowe
Krakchemia SA w Krakowie, Nagroda Roku 1997
SARP za budynek Banku Handlowego przy
ul. Grzegórzeckiej w Krakowie (1998).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje spo-
³eczne: Stowarzyszenie Architektów Polskich (od
1974), wiceprezes Zarz¹du G³ównego (1992-95),
cz³onek zarz¹du Oddzia³u Krakowskiego (lata 80.),
cz³onek kolegium sêdziów konkursowych SARP l
Rotary Club Kraków (od 1992), sekretarz I kaden-
cji l Stowarzyszenie Przedsiêbiorców Miasta Kra-
kowa (od 1995), wiceprezydent (1997-98). Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Sym-
patie polityczne: liberalne; antypatia do wszelkich
odchyleñ ekstremalnych. Odznaczenia: Z³ota Od-
znaka Stowarzyszenia Architektów Polskich (1994).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: w³asny dom jednorodzinny, Krowo-
drza, od urodzenia. Samochód: volvo S-70T5, rok
prod. 1999. Podatek dochodowy: 1997 � III próg,
1998 � III próg.

  ROZRYWKI  I UPODOBANIA
Hobby: narty, tenis. Urlop: w lecie w Juracie nad
morzem, w ci¹gu ca³ego roku tenis i narty. Ulu-
bione dzie³a: �Lata poz³acane, lata szare� Stefana
Kisielewskiego; filmy Woody Allena i �Pretty
woman�; architektura Juana Navarro Baldewega.
Maksyma ¿yciowa: Wyprzedzaæ czas, a nie go-
niæ go.                                                   aktual.: 14.VII.1999

DYDUCH Jan Maciej
duchowny rzymskokat., profesor PAT
Ur. 7 stycznia 1940 w Kukowie, woj. krakowskie;
wykszt. wy¿sze; profesor doktor habilitowany pra-

wa kanonicznego. Ojciec: Jan, wykszt. zawodo-
we, ¿o³nierz. Matka: Ewa (z d.  Hadamik), wykszt.
�rednie, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Tadeusz (ur.
1938).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Krzeszowie, woj. krakow-
skie l Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Suchej Be-
skidzkiej (matura 1957) l Papieski Wydzia³ Teo-
logiczny w Krakowie (dyplom 1963) l Akademia
Teologii Katolickiej w Warszawie, prawo kano-
niczne (dyplom 1978).

  �WIÊCENIA  I GODNO�CI KO�CIELNE
Diakonat (Kraków 1963) l prezbiterat (Kraków
1963) l honorowy pra³at (1990).

  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Parafia pod wezwaniem Niepokalanego Serca
Matki Bo¿ej w Sierszy, woj. katowickie (1963-
-65), wikariusz l Parafia pod wezwaniem �w.
Jana Kantego w Jaworznie, woj. katowickie
(1965-68), wikariusz l Parafia pod wezwaniem
Matki Boskiej Królowej Polski w Krakowie No-
wej Hucie (1968-72), wikariusz l Parafia pod
wezwaniem �w. Szczepana w Krakowie (1972-
-75), wikariusz l Kuria Metropolitalna w Kra-
kowie (od 1975), notariusz (1975-81), kanclerz
(od 1981) l Papieska Akademia Teologiczna
w Krakowie (od 1980), kierownik Katedry Pra-
wa Kanonicznego (od 1990), prorektor (1991-97).
Wyjazdy zagraniczne o charakterze duszpaster-
skim: kurs prawa kanonicznego w Rzymie
(1983), miêdzynarodowe kongresy kanonistycz-
ne we Fryburgu (1980), w Ottawie (1984), Mo-
nachium (1987), Pary¿u (1990), Rzymie (1993),
Meksyku (1996), Rio de Janeiro (1997). Wa¿niej-
sze dzie³a: �Instytucjonalne formy wspó³dzia³a-
nia hierarchii z laikatem w powszechnym prawo-
dawstwie posoborowym� (doktorat 1980); �Obo-
wi¹zki i prawa wiernych �wieckich w prawodaw-
stwie soborowym� (habilitacja 1985); kilka ksi¹-
¿ek o �wieckich w Ko�ciele oraz o innej tematy-
ce � �Wezwani do winnicy i wszczepieni w Chry-
stusa� (1989), �S³u¿yæ m¹dro�ci¹� (1994), �Rola
i znaczenie konkordatu� (1993, 1994), �Kardy-
na³ Karol Wojty³a w s³u¿bie Ko�cio³owi po-
wszechnemu� (1998), �Konkordat 1993 � dar
i zadanie dla Ko�cio³a i Polski� (1998).

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ do organizacji spo³ecznych: Miê-
dzynarodowe Stowarzyszenie Kanonistów (od
1984), cz³onek. Sympatie polityczne: umiarkowana
prawica. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 58 m kw., samodzielne, budynek ko-
�cielny, �ródmie�cie, od 1991. Samochód: brak.
Podatek dochodowy: 1996 � I próg, 1997
� I próg.

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: spacery poza Krakowem. Urlop: góry
i morze. Ulubione dzie³a: muzyka powa¿na. Mak-
syma ¿yciowa: brak odp.                  aktual.: 14.IV.1999
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DYMNA Anna Krystyna
aktorka, wyk³adowca PWST
(z domu: Dziadyk). Ur. 20 lipca 1951 w Legnicy;
stan cywilny � brak odp.; wykszt. wy¿sze; magi-
ster sztuki; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Jan,
wykszt. wy¿sze, in¿ynier mechanik. Matka: Jani-
na (z d.  S¹dowicz), wykszt. wy¿sze, ekonomist-
ka. Rodzeñstwo: Jan (ur. 1950), Jerzy (ur. 1956).
Pierwszy m¹¿: Wies³aw Dymny, artysta �Piwnicy
pod Baranami�, scenograf, zmar³y tragicznie
w 1978 roku. Dzieci: Micha³ (ur. 1985). Tradycje
rodzinne: przodkowie zarówno ze strony matki,
jak i ze strony ojca pochodz¹ z Kresów Wschod-
nich; pradziadek ze strony matki Gustaw Pribnow
by³ le�nikiem w Brodach niedaleko Lwowa, a po
wojnie w Dobrzejowie pod Legnic¹; babka Wil-
helmina Tarczewska, po mê¿u S¹dowiczowa, we-
d³ug rodzinnej legendy by³a w m³odo�ci miss
Wiednia; jej m¹¿ Jan S¹dowicz pochodzi³ spod
Tarnowa, by³ gimnazjalnym nauczycielem ³aciny,
greki i polskiego; prababka ze strony ojca Jadwi-
ga Rakowiecka, Ormianka, by³a profesorem mu-
zyki w konserwatorium w Ko³omyi, jej m¹¿ Jan
Machalski lekarzem, a ich córka Jadwiga Machal-
ska, lekarz pediatra, wysz³a za Stefana Dziadyka,
z pochodzenia Wêgra, in¿yniera rolnika po stu-
diach w Wiedniu, ich syn Jan Dziadyk, lwowiak,
zdeklarowany antykomunista, mechanik konstruk-
tor, w latach 80. wspó³pracownik podziemnego
tygodnika �Ma³a Polska�, wychodz¹cego w Kra-
kowie w latach 1983-89.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 34 w Krakowie l VII Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Z. Na³kowskiej w Kra-
kowie (matura 1968) l Pañstwowa Wy¿sza Szko-
³a Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie,
Wydzia³ Aktorski (dyplom 1973).

  ZATRUDNIENIE  I POZYCJA  ZAWODOWA
Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krako-
wie (od 1973), aktorka l Pañstwowa Wy¿sza Szko-
³a Teatralna w Krakowie (od 1990), wyk³adowca
� zajêcia z prozy. Wyjazdy zagraniczne o charak-
terze zawodowym: dziesi¹tki wyjazdów ze spek-
taklami Starego Teatru oraz w zwi¹zku z granymi
rolami filmowymi, w tym m.in. do Londynu
(�Dziady�), Holandii (�Noc listopadowa�), USA
(zdjêcia do filmu �Kochaj albo rzuæ�, 1975), Ja-
ponii, Turcji, Indii, Australii i Wielkiej Brytanii
oraz Kanady (�M¹¿ i ¿ona�, 1987), Tasmanii. Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: oko³o 150 ról teatralnych, fil-
mowych i telewizyjnych, z ról teatralnych najbar-
dziej bliskie to role Dziewicy w �Dziadach� w in-
scenizacji Swinarskiego, Ani w �Wi�niowym sa-
dzie� w re¿yserii Jerzego Jarockiego i tytu³owa
rola w �Antygonie w Nowym Jorku� w re¿yserii
Kazimierza Kutza; z ról filmowych ceni sobie Aniê
Pawlaczkê z filmu �Nie ma mocnych�, �Kochaj
albo rzuæ�, Barbarê Radziwi³³ównê z filmu �Kró-
lowa Bona�, �Epitafium dla Barbary Radziwi³³ów-

ny� oraz  Ma³gorzatê z telewizyjnej wersji �Mi-
strza i Ma³gorzaty� M. Bu³hakowa; inne role wa¿-
ne w dorobku artystycznym to debiut sceniczny
na pierwszym roku PWST w roli Isi i Chocho³a
w �Weselu� w re¿yserii Lidii Zamkow w Teatrze
im. J. S³owackiego w Krakowie (1969), debiut fil-
mowy w tym samym roku w �150 kilometrów na
godzinê� Wandy Jakubowskiej; pozosta³e role
� Kora, Ma³gorzata w �Nocy listopadowej� w re-
¿yserii Andrzeja Wajdy (nagroda przewodnicz¹-
cego Komitetu ds. Radia i Telewizji, 1978), Bar-
bara Radziwi³³ówna w serialu telewizyjnym �Kró-
lowa Bona� (1982), Marysieñka Sobieska w fil-
mie �Na odsiecz Wiedniowi� oraz recytacje wier-
szy w programie telewizyjnym �Polski listopad�
(Z³oty Ekran przyznany przez czytelników i kry-
tyków pisma �Ekran�, 1984), ponad 300 przed-
stawieñ �Pana Tadeusza� w re¿yserii Jana Englerta
w roli Telimeny (1991), Gospodyni w �Weselu�
w re¿. Andrzeja Wajdy (nagroda aktorska na XVIII
Opolskich Konfrontacjach Teatralnych, 1993), Ka-
tarzyna w filmie Barbary Sass �Tylko strach� (na-
groda na XVIII Festiwalu Filmów Fabularnych
w Gdyni), Podstolina w telewizyjnej adaptacji
�Zemsty� w re¿yserii Olgi Lipiñskiej i Molly Bow-
ser w spektaklu telewizyjnym �Palec Bo¿y� w re-
¿yserii Teresy Kotlarczyk (Nagroda im. Aleksan-
dra Zelwerowicza przyznana przez miesiêcznik
�Teatr� za najlepsz¹ kobiec¹ rolê sezonu, 1994),
Krystyna we �Wznowieniu� w re¿. Macieja Woj-
tyszki na Festiwalu Sztuki Aktorskiej w Kaliszu
(1996); wspó³autorka (z Maciejem Wojtyszk¹)
scenariusza spektaklu �Dymny� w Teatrze Ate-
neum, opartego na nieznanych wcze�niej tekstach
W. Dymnego (1993); telewizyjny film biograficz-
ny o Annie Dymnej �Pieczenie chleba� w re¿yse-
rii Marty Wêgiel (1992), monografia ksi¹¿kowa
El¿biety Baniewicz �Anna Dymna � ona to ja�
(1997). Nagrody i wyró¿nienia: Gwiazda Filmo-
wego Sezonu �83 w plebiscycie widzów-czytelni-
ków �Ekranu�, �Sztandaru M³odych� i �Nad-
odrza�, Lubuskiego Lata Filmowego, £agów
(1984), Nagroda Pañstwowa II stopnia przyznana
przez ministra kultury i sztuki (1985), �Z³ota Kacz-
ka� tygodnika �Film� za ca³okszta³t twórczo�ci
(1993), Prezydent Galerii Piêædziesiêciolecia
(wraz z Jackiem Kuroniem i ks. Józefem Tisch-
nerem) wybrana przez czytelników tygodnika
�Przekrój� spo�ród 50 osobowo�ci, Nie Kwestio-
nowanych Autorytetów, Bohaterów �Przekroju�,
Z³ota Maska (wraz z Jerzym Stuhrem) w plebiscy-
cie publiczno�ci na najpopularniejszego i najbar-
dziej lubianego aktora w Krakowie (1996 i 1998).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje spo-
³eczne: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: uczest-
niczka bojkotu telewizji przez polskich aktorów
protestuj¹cych w ten sposób przeciw wprowadzeniu
stanu wojennego w 1981 roku; brak przynale¿no-
�ci do organizacji spo³eczno-politycznych w cza-
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sach PRL spowodowany by³ negatywnym stosun-
kiem do komunizmu, a brak przynale¿no�ci obec-
nie wynika z przekonania, ¿e artysta musi byæ na-
prawdê wolnym cz³owiekiem i nie mo¿e siê anga-
¿owaæ z jednymi przeciw drugim. Odznaczenia:
jaki� krzy¿ (ale nie pamiêta jaki i kiedy nadany).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: oko³o 100 m kw., kwaterunkowe, strych
w �ródmie�ciu. Samochód: kilkuletni opel corsa.
Podatek dochodowy: ró¿ny w zale¿no�ci od roku.

  ROZRYWKI  I UPODOBANIA
Hobby: przede wszystkim praca zawodowa, ucze-
nie w szkole teatralnej, ogród, kolekcjonowanie
ma³ych szklanych zwierz¹tek, malowanie obraz-
ków z potworkami. Urlop: nad polskim morzem,
ale na bezludziu. Ulubione dzie³a: z malarzy post-
impresjoni�ci, Vincent van Gogh, Henri de Toulo-
use-Lautrec, Maurice Utrillo, Hieronymus Bosch;
najukochañsza ksi¹¿ka to Biblia, czyta j¹ ca³e ¿y-
cie i nie mo¿e wyj�æ z podziwu, ¿e wszystko, co
istotne w ¿yciu, jest tam napisane, ponadto �Za-
mek� F. Kafki (czyta ci¹gle w nadziei, ¿e kiedy�
bêdzie mia³a zakoñczenie), T. Mann, M. Bu³ha-
kow, S. Wyspiañski; surreali�ci i twórczo�æ Sal-
wadora Dalego, tak¿e kabaret Cyrk Monty Phyto-
na; z muzyków w pierwszej kolejno�ci Bach, po-
tem Chopin i Beethoven, a z muzyki lekkiej Grze-
gorz Turnau i Andrzej Sikorowski, a ze wzglêdu
na syna rock i punk-rock od Edyty Bartosiewicz
i Kory po Kazika i Big Cyc. Maksyma ¿yciowa:
Byæ aktork¹ i normaln¹ kobiet¹, znale�æ harmo-
niê miêdzy scen¹, kamer¹ i ¿yciem, nie daæ siê
zwariowaæ.                                               aktual.: 2.V.1999

DZIASEK Jan Stanis³aw
duchowny rzymskokat., proboszcz
Ur. 16 grudnia 1938 w Rajczy, woj. bielskie; wy-
kszt. wy¿sze, magister teologii. Ojciec: Józef,
wykszt. podstawowe, cie�la. Matka: Wiktoria (z d.
 Liszka), wykszt. podstawowe, przy mê¿u. Rodzeñ-
stwo: Stanis³awa (ur. 1935), Eleonora (ur. 1937),
Stanis³aw (ur. 1941).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 1 w Rajczy l Prywatne
Liceum Diecezjalne �w. Anny w Krakowie, ul. Pi³-
sudskiego 4 (matura 1956) l Krakowskie Semi-
narium Duchowne (dyplom 1962).

  �WIÊCENIA  I GODNO�CI KO�CIELNE
Diakonat (Kraków Wawel, 1961) l prezbiterat
(Kraków Wawel, 1962) l kanonik (1976) l pra-
³at l dziekan dekanatu �w. Jadwigi Kraków Kro-
wodrza (od 1982).

  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Parafia pod wezwaniem �w. Marcina w Marcypo-
rêbie (1962-66), wikariusz l Parafia pod wezwa-
niem �w. Wojciecha w Jaworznie (1965-70), wi-
kariusz l Parafia pod wezwaniem Matki Bo¿ej
Zwyciêskiej w Krakowie (1970-71), wikariusz l
Parafia pod wezwaniem �w. Jadwigi w Krakowie
(od 1971), duszpasterz (1971-91), proboszcz (od

1991) l Ogólnopolski Okrêg ¯o³nierzy Armii
Krajowej Lwów, kapelan (od 1993) l Port Lotni-
czy Kraków Balice (od 1995), kapelan. Wa¿niej-
sze dzie³a: w latach 1979-89 budowa ko�cio³a i ca-
³ego zespo³u duszpasterskiego parafii pod wezwa-
niem B³ogos³awionej Jadwigi w Krakowie.

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ do organizacji spo³ecznych: Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Klub
Wysokogórski (od 1977), cz³onek. Inne fakty z ¿y-
ciorysu: wywalczenie wraz z parafianami w 1977
roku zezwolenia na budowê ko�cio³a pod wezwa-
niem b³. Jadwigi; w latach 1971-79 nêkany prze-
s³uchaniami przez SB i Wydzia³ Wyznañ PRL
w zwi¹zku z prac¹ duszpastersk¹ w Krowodrzy.
Sympatie polityczne: miêdzy AWS a Uni¹ Wolno-
�ci; antypatia do wszelkich skrajno�ci ¿ycia poli-
tycznego (A. Lepper, Unia Pracy i inne). Odzna-
czenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: plebania przy ko�ciele b³. Jadwigi
w Krakowie, Krowodrza, od 1976. Samochód:
volkswagen, rok prod. 1990. Podatek dochodowy:
1994 � I próg, 1995 � I próg, 1996 � I próg, 1998
� I próg.

  ROZRYWKI  I UPODOBANIA
Hobby: wspinaczka górska, narciarstwo zjazdo-
we, muzyka klasyczna � Moniuszko. Urlop: zwie-
dzanie �wiata i k¹piele w ciep³ym morzu. Ulubio-
ne dzie³a: �Ma³y Ksi¹¿ê� i wszystkie dzie³a A. de
Saint Exupery�ego. Maksyma ¿yciowa: brak odp.

aktual.: 5.XI.1999

DZIATKOWIAK Antoni Jan
kardiochirurg, profesor UJ
Ur. 26 maja 1931 w Rogaczewie Wielkopolskim,
woj. poznañskie; ¿onaty (od 1953); wykszt. wy-
¿sze; profesor zwyczajny; wyznanie rzymskokat.
Ojciec: Franciszek, wykszt. podstawowe, rolnik,
urzêdnik gospodarczy w maj¹tku ziemskim. Mat-
ka: Katarzyna (z d.  Adamczyk), wykszt. podsta-
wowe, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Kazimiera (ur.
1929), Józef (ur. 1930). ¯ona: Hanna (z d. Woch),
wykszt. wy¿sze medyczne, lekarz pediatra, profe-
sor UJ. Dzieci: Wanda (ur. 1955), Barbara (ur.
1958). Tradycje rodzinne: rodzina ch³opska.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Mosinie k. Poznania
l Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu (matura 1951) l Akademia Me-
dyczna w Poznaniu, Wydzia³ Lekarski (dyplom
1956) l studia podypl.: Baylor University Houston
Texas USA, szkolenie z zakresu kardiochirurgii
(dyplom 1967); San Francisco (1969); Palo Alto
Stanford University, szkolenie w przeszczepach
serca (1969); Harefield Hospital London (1976).

  ZATRUDNIENIE  I POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Medyczna w Poznaniu (1957-65), asy-
stent chirurgii l Akademia Medyczna w £odzi
(1966-79), docent l Akademia Medyczna w Kra-
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kowie � obecnie Collegium Medicum UJ (od 1979),
kierownik Kliniki Chirurgii Serca i Naczyñ (od
1979), dyrektor Instytutu Kardiologii (od 1979).
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
USA (1964-65, 1969), Londyn (1976). Wa¿niejsze
osi¹gniêcia: doktorat (1962); �Do�wiadczalne i kli-
niczne badanie ksenogennych zastawek aortalnych
serca� (habilitacja 1972); wspó³autor pierwszego
przeszczepu serca w Polsce (4.I.1969, J. W. Moll),
pierwsza transplantacja serca w Krakowie
(21.X.1988), od 1976 wszczepianie ludzkich zasta-
wek aortalnych serca w £odzi i Krakowie � 700
operacji (najwiêcej w Europie), operacje têtniaków
aorty, by passy wieñcowe, wdro¿enie w Krakowie
programu przeszczepów serca (od 1988 roku wy-
konano 320 przeszczepów oraz 15 tys. operacji serca
i wielkich naczyñ), wykonanie w sumie ponad
30 tys. operacji; wdro¿enie w³asnych metod opera-
cji serca i aorty cytowanych w �wiatowym pi�mien-
nictwie medycznym; wybudowanie najnowocze-
�niejszej w Europie kliniki kardiochirurgii w Kra-
kowie; wykszta³cenie kadry kardiochirurgów, w tym
5 docentów i 25 doktorów; zorganizowanie 10 kli-
nik i zak³adów Instytutu Kardiologii w Krakowie
licz¹cego siê w Europie.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje spo-
³eczne: International Society of Cardiowascular
Surgery (od 1970), cz³onek l Polskie Towarzystwo
Lekarskie (od 1979), cz³onek l Towarzystwo Chi-
rurgów Polskich, cz³onek Zarz¹du G³ównego (1984-
88 i od 1997) l European Association of Cardio-
thoracic Surgery (od 1988), cz³onek l Polskie To-
warzystwo Kardiologiczne, wiceprezes (od 1990)
l Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii �Cor Aegrum�
w Krakowie, przewodnicz¹cy Rady (od 1990) l
Rotary Club Kraków (od 1990), cz³onek. Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Inne
fakty z ¿yciorysu polit.: kandydat na senatora z wo-
jewództwa krakowskiego w wyborach 4.VI.1989
roku jako bezpartyjny, uzyska³ pi¹ty wynik pod
wzglêdem zdobytych g³osów. Sympatie polityczne:
orientacja centrowa. Odznaczenia: Krzy¿ Koman-
dorski z Gwiazd¹ (1995), Medal �w. Brata Alberta
Chmielowskiego (1996), Medal Gloria Medicinae
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (1997).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: w³asny dom dwurodzinny, Wola Ju-
stowska, od 1994. Samochód: toyota, rok prod.
1995. Podatek dochodowy: 1996 � III próg, 1998
� III próg.

  ROZRYWKI  I UPODOBANIA
Hobby: wêdkarstwo sportowe spinningowe i mu-
chowe, ³owiectwo. Urlop: na Spiszu � wêdrówki
piesze, wêdkowanie. Ulubione dzie³a: ksi¹¿ki
Waldemara £ysiaka; filmy Claude�a Leloucha; ma-
larstwo Sajdaka. Maksyma ¿yciowa: Cz³owiek tyle
jest wart, ile czyni dla drugich. Dzieñ bez twór-
czego wysi³ku jest dniem straconym.

aktual.: 31.V.1999

DZIEDZIC Stanis³aw
polonista, nauczyciel akademicki
Ur. 13 pa�dziernika 1953 w D¹browie, woj. rze-
szowskie; ¿onaty (od 1979); wykszt. wy¿sze; ma-
gister filologii polskiej; wyznanie rzymskokat.
Ojciec: Eugeniusz, wykszt. podstawowe, rolnik.
Matka: Zofia (z d.  D³ugosz), wykszt. niepe³ne
�rednie (tzw. ma³a matura), rolnik, instruktor ¿y-
wienia. Rodzeñstwo: Maria (ur. 1951). ̄ ona: Ma³-
gorzata (z d.  Pater), wykszt. wy¿sze, po³o¿na, hi-
storyk UJ. Tradycje rodzinne: rodzina o tradycjach
muzycznych i niepodleg³o�ciowych.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w D¹browie l Zespó³ Szkó³
Budownictwa Wodnego i Melioracji w Trzcianie,
woj. rzeszowskie (matura 1973) l Uniwersytet
Jagielloñski, filologia polska (dyplom 1977) l stu-
dia podypl.: UJ, dziennikarstwo (dyplom 1978);
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, organizacja
i kierowanie zasobami pracy (dyplom 1991).

  ZATRUDNIENIE  I POZYCJA ZAWODOWA
Wytwórnia Sprzêtu Komunikacyjnego � Pañs-
twowe Zak³ady Lotnicze w Rzeszowie (1977-79),
dziennikarz l Zespó³ Szkó³ Chemicznych w Kra-
kowie (1983-89), nauczyciel l Zespó³ Szkó³ Me-
dycznych w Krakowie (1988-89), zastêpca dyrek-
tora l Urz¹d Miasta Krakowa (1989-90), zastêp-
ca dyrektora Wydzia³u Kultury i Sztuki l Urz¹d
Wojewódzki w Krakowie (od 1991), wicedyrek-
tor Wydzia³u Spraw Obywatelskich (1991-92),
wicedyrektor Wydzia³u Spraw Spo³ecznych (1992-
96), dyrektor Wydzia³u Kultury i Turystyki (1996-
98) l Uniwersytet Jagielloñski, Wydzia³ Zarz¹-
dzania i Komunikacji Spo³ecznej (od 1998), na-
uczyciel akademicki, wicedyrektor Biura Jubile-
uszowego UJ. Ponadto: cz³onek Rady Studium Pe-
dagogicznego UJ (od 1994), cz³onek Rady Pro-
gramowej Centrum Edukacji Kadr Turystycznych
w Krakowie (od 1997). Wyjazdy zagraniczne
o charakterze zawodowym: liczne krótsze i d³u¿-
sze podró¿e do wielu krajów �wiata. Wa¿niejsze
osi¹gniêcia: autor lub wspó³autor kilkunastu ksi¹-
¿ek i albumów oraz bez ma³a tysi¹ca pozycji bi-
bliograficznych publikowanych na ³amach ponad
50 czasopism i gazet, m.in. �Studenta�, �Integra-
cji�, �Nowego Medyka�, �Ruchu Literackiego�,
�Poezji�, �Dziennika Polskiego�, �Echa Krako-
wa�, �Gazety Krakowskiej�, �Przewodnika Kato-
lickiego�, ��ród³a�, �Suplementu�, �Zeszytów Na-
ukowych UJ�, �Roczników Humanistycznych
KUL�, �Peregrinus Cracoviensis�, publikacje
o zró¿nicowanej tematyce, g³ównie dotycz¹ce sze-
roko pojêtej kultury duchowej i materialnej; tek-
sty t³umaczone na kilkana�cie jêzyków (m.in. an-
gielski, niemiecki, francuski, w³oski, rosyjski, hisz-
pañski, portugalski); autor licznych referatów wy-
g³aszanych na sesjach naukowych krajowych
i miêdzynarodowych, w tym tak¿e poza granica-
mi kraju; niektóre publikacje ksi¹¿kowe � �Mo-



71KTO jest KIM w Krakowie 1999

nografia klubu Pod Jaszczurami� (1980), �Szkice
o prawos³awiu� (wspó³autor Jan Mazur, 1980),
�Monografia Teatru 38� (wspó³autor Tadeusz Sko-
czek, 1985), �Katalog autorów krakowskich�
(wspó³autor Tadeusz Skoczek, 1988), �Krakow-
skie dziedzictwo kulturowe� (1995), �Ma³opolska
Zachodnia� (1996), �Miasto lutniey podobne. Bra-
my i baszty Krakowa� (wspó³autor Maria Rydlo-
wa, 1996), �Krakowskie. Kultura � turystyka� (au-
tor wiêkszo�ci tekstów i koncepcji ca³o�ci, 1998),
�Ojczyzna my�li mojej. Studia i szkice literackie�
(1999), �Alma Mater Iagellonica� (1999), �Ska³-
ka. Ko�ció³ i klasztor Paulinów w Krakowie�
(1999), �Romantyk Bo¿y� (w przygotowaniu);
opracowanie i wstêp nie publikowanych wcze�niej
wierszy Karola Wojty³y (�Sonety. Magnificat�,
�Psa³terz � Ksiêga S³owiañska�), Marii D³uskiej
(�Wiersze�), dramatu Mariana Ni¿yñskiego �Ka-
waler ksiê¿ycowy�, a tak¿e wybory wierszy Józe-
fa Barana �Ma³a kosmogonia�, Adama Ziemiani-
na �Dom okoliczno�ci ³agodz¹cych�, Andrzeja
Warzechy �Jesieñ z mostu� i innych.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak odp. Inne organiza-
cje spo³eczne: Stowarzyszenie Dziennikarzy Pol-
skich (1979-81), cz³onek l NSZZ �Solidarno�æ�
(od 1980 do administracyjnego rozwi¹zania zwi¹z-
ku przez w³adze PRL w 1983 roku), cz³onek l
Stowarzyszenie Autorów Polskich (od 1985), se-
kretarz (1990-92), skarbnik (1992-96), wiceprezes
Oddzia³u Krakowskiego (od 1996). Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: radny
Dzielnicowej Rady Narodowej Kraków �ródmie-
�cie, kaden. 1988-90, lista wyborcza � desygno-
wany przez Stowarzyszenie Autorów Polskich.
Odznaczenia: Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury (1987),
Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi �Za Pracê Spo³eczn¹ dla
Miasta Krakowa� (1990), Z³ota Odznaka Mi³o�ni-
ków Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich
(1997).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 55 m kw., kwaterunkowe, Podgórze,
dzia³ka z nie ukoñczonym domem w D¹browie,
woj. podkarpackie. Samochód: brak. Podatek do-
chodowy: 1996 � I próg, 1997 � I próg, 1998 
� II próg.

  ROZRYWKI  I UPODOBANIA
Hobby: historia sztuki, historia religii, krajoznaw-
stwo Urlop: turystyka, praca na dzia³ce. Ulubione
dzie³a: rozliczne. Maksyma ¿yciowa: Nie dajmy
siê zwariowaæ.                                       aktual.: 23.I.1998

DZIELSKA Maria Celina
historyk, profesor UJ
(z domu: D¹browska). Ur. 18 wrze�nia 1942
w Krakowie; wdowa; wykszt. wy¿sze; profesor
zwyczajny; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Pawe³,
wykszt. wy¿sze, artysta malarz. Matka: Maria (z d.
 Morawska), wykszt. �rednie, zarz¹dca maj¹tku.
Rodzeñstwo: brak. M¹¿: Miros³aw, wykszt. wy-

¿sze, pracownik naukowy UJ, filozof. Dzieci: Wi-
told (ur. 1977). Tradycje rodzinne: m¹¿ Miros³aw
Dzielski (1941-89), filozof, polityk, twórca dok-
tryny chrze�cijañskiego liberalizmu, rzecznik pra-
sowy Zarz¹du Regionu NSZZ �Solidarno�æ�
(1980-81), inicjator ruchu towarzystw przemys³o-
wych, za³o¿yciel Krakowskiego Towarzystwa
Przemys³owego, jego pisma zebrano w tomie �Od-
rodzenie ducha � budowa wolno�ci� (Kraków
1995); przodkowie ze strony matki to Hallerowie
(de Hallenburg), herbu w³asnego, zas³u¿eni dla kra-
ju na regionaln¹ i ogólnopolsk¹ skalê, w�ród nich
najbardziej znany stryj babki Celiny (z Hallerów
Morawskiej), genera³ broni Józef Haller, dowód-
ca II Brygady Legionów, organizator Armii B³ê-
kitnej we Francji, dowódca frontu pó³nocno-
wschodniego w czasie wojny polsko-bolszewickiej
w 1920 roku.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 19 w Krakowie l IX Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. J. Joteyki w Krako-
wie (matura 1960) l Uniwersytet Jagielloñski, hi-
storia (dyp1om 1965); Uniwersytet £ódzki, filo-
logia klasyczna  (dyplom 1968).

  ZATRUDNIENIE  I POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet £ódzki (1965-67), Zak³ad Historii Sta-
ro¿ytnej i �redniowiecznej (1965-66), asystent;
Katedra Filologii Klasycznej (1966-67), asystent l
Uniwersytet Jagielloñski (od 1967), Zak³ad Histo-
rii Staro¿ytnej (1967-86), asystent (1967-73), ad-
iunkt (1973-86); Zak³ad Historii Bizancjum
(od 1986), adiunkt (1986-87), docent (1987), pro-
fesor nadzwyczajny (1992), profesor zwyczajny
(1996). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: wyjazdy naukowe na zaproszenie Fonda-
tion Hardt pour recherches de l�Antiquite Classi-
que (Fundacja Hardta) w Genewie (1970, 1973,
1976), Center for Hellenic Studies (Centrum Ba-
dañ Bizantynistycznych) w Waszyngtonie (1980-
81), Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies
w Waszyngtonie (1989-90). Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
�Idea³ w³adcy (cesarza rzymskiego) pierwszych
dwóch wieków cesarstwa rzymskiego w pogl¹dach
stoików i cyników� (doktorat 1972); �Apolloniusz
z Tiany. Legenda i rzeczywisto�æ� (habilitacja
1984); publikacje ksi¹¿kowe �Apollonius of Tyana
in Legend and History� (Roma 1986) w serii �Pro-
blemi e Ricerche di Storia Antica 10.�, �Hypatia of
Alexandria� (Cambridge Mass., London 1995)
w serii �Revealing antiquity 8.� (wyd. w jêzyku
greckim, Ateny 1997), t³umaczenie z jêzyka grec-
kiego � �Pisma teologiczne� Pseudo-Dionizy Are-
opagita (Kraków 1997); artyku³y i rozprawy nauko-
we, recenzje, liczne prace oddane do druku, odczy-
ty propaguj¹ce historiê i my�l antyku.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (od 1981), cz³o-
nek l Centrum im. Miros³awa Dzielskiego w Kra-
kowie (od 1996), cz³onek l Krajowy Komitet
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Konserwatywny w Warszawie (od 1997), cz³onek.
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: dzia³alno�æ opo-
zycyjna u boku mê¿a Miros³awa Dzielskiego, zna-
nego dzia³acza opozycyjnego, wydawcy pism pod-
ziemnych, orêdownika wolnego rynku w czasach
realnego socjalizmu w PRL; sama nie prowadzi
dzia³alno�ci politycznej. Sympatie polityczne:
Akcja Wyborcza �Solidarno�æ�; antypatia do So-
juszu Lewicy Demokratycznej. Odznaczenia: Z³o-
ty Krzy¿ Zas³ugi (1989).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 65 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, �ródmie�cie, od 1986. Samochód: tico dae-
woo, rok prod. 1995. Podatek dochodowy: 1997
� I próg.

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: kultywacja ogrodu przy domu letnim w gó-
rach (£opuszna k. Nowego Targu). Urlop: zró¿ni-
cowany, bez okre�lonej regu³y. Ulubione dzie³a:
��mieræ w Wenecji� T. Manna; �Narcyz i Z³oto-
usty� H. Hesse; film ��mieræ  w Wenecji�; �Por-
tret Arnolfinich� Jana van Eycka, obrazy J. Ver-
meera van Delft, G. de La Tour. Maksyma ¿ycio-
wa: Równowaga ducha.                  aktual.: 17.XI.1998

DZIEWOÑSKI  Jerzy  Antoni
duchowny rzymskokat., wicekanclerz kurii
Ur. 13 kwietnia 1949 w ¯ywcu, woj. bielskie;
wykszt. wy¿sze; magister teologii. Ojciec: Julian,
wykszt. �rednie, technik elektryk. Matka: Maria
(z d. Królikowska), wykszt. �rednie, nauczyciel-
ka. Rodzeñstwo: Danuta (ur. 1950).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w ¯ywcu l Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce im. Miko³aja Kopernika w ¯ywcu
(matura 1967) l Papieski Wydzia³ Teologiczny
w Krakowie (dyplom 1979).

  �WIÊCENIA  I GODNO�CI KO�CIELNE
Diakonat  (Kraków Wawel, 1978) l prezbiterat
(Kraków Wawel, 1979).

  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Parafia pod wezwaniem �w. Aposto³ów Piotra
i Paw³a w Trzebini, woj. katowickie (1979-81),
wikariusz l Parafia pod wezwaniem Pana Jezusa
Dobrego Pasterza w Krakowie (1981-82), wika-
riusz l  Kuria Metropolitalna w Krakowie
(od 1982), notariusz (1982-89), wicekanclerz
(od 1989).

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ do organizacji spo³ecznych: brak.
Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: oko³o 40 m kw., plebania, �ródmie-
�cie, od 1990. Samochód: brak. Podatek docho-
dowy: 1994 � brak, 1995 � brak, 1996 � brak, 1997
� brak.

  ROZRYWKI  I UPODOBANIA
Hobby: wycieczki. Urlop: wycieczki piesze. Ulu-
bione dzie³a: �Pan Tadeusz� Adama Mickiewicza.

Maksyma ¿yciowa: Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u, ale
z³o dobrem zwyciê¿aj (List �w. Paw³a do Rzymian
� napis na obrazku prymicyjnym).

aktual.: 22.IV.1999
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ELEKTOROWICZ Leszek
anglista, pisarz, t³umacz
(w³a�ciwie: Les³aw Witeszczak). Ur. 29 maja 1924
we Lwowie; ¿onaty (od 1948); wykszt. wy¿sze;
magister filologii angielskiej; wyznanie rzymsko-
kat. Ojciec: Aleksander, wykszt. wy¿sze, radca
magistratu lwowskiego. Matka: Romana (z d. Elek-
torowicz), wykszt. wy¿sze, pianistka. ¯ona: Ma-
ria (z d. Kruszyñska), wykszt. wy¿sze, anglistka.
Dzieci: Magdalena (ur. 1957), anglistka.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. Strza³kowskich we Lwo-
wie l VIII i X Gimnazjum we Lwowie (matura
� tajne komplety 1943) l Uniwersytet Jagielloñ-
ski, filologia angielska (dyplom 1952).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Biblioteka Jagielloñska w Krakowie (1950-52), bi-
bliotekarz l Polskie Wydawnictwo Muzyczne
w Krakowie (1952-55), korektor, redaktor tech-
niczny l Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. B. Nowo-
dworskiego w Krakowie (1955-56), nauczyciel jê-
zyka angielskiego l �¯ycie Literackie� w Krako-
wie (1957-71), publicysta � redakcja zagraniczna
l Teatr Bagatela w Krakowie (1971-77), kierownik
literacki l Miesiêcznik Literacki �Pismo� w Kra-
kowie (1980-83), wspó³za³o¿yciel i redaktor l
Czasopismo �Dekada Literacka� (1990-94),
wspó³za³o¿yciel i redaktor l Dwumiesiêcznik
�Arka� (1993-94), wspó³pracownik l Dwumiesiê-
cznik �Arkana� w Krakowie (od 1995), wspó³-
pracownik. Wyjazdy zagraniczne o charakterze
zawodowym: International Writing Program Uni-
versity of Iowa � USA (1966-67); stypendysta
British Council w Londynie i Ministerstwa Kultu-
ry i Sztuki (1961, 1965, 1973). Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: 20 ksi¹¿ek, poezja, proza, eseje, ostatnio
m.in. opowiadania �Byæ i nie byæ� (1993), poezje
�Jeden znak� (1994), eseje �Anglosaskie muzy�
(1996), poezja �Czasy i chwile� (1998); przek³a-
dy poezji angielskiej i amerykañskiej; t³umacze-
nia w³asnych utworów w zagranicznych antolo-
giach i czasopismach w przek³adach na jêzyk an-
gielski, francuski, czeski, niemiecki i chorwacki,
liczne publikacje prasowe na tematy literackie.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje spo-
³eczne: Pen Club (od 1972), cz³onek l Zwi¹zek
Literatów Polskich (1979-80), wiceprezes Oddzia³u
Krakowskiego, cz³onek Zarz¹du G³ównego ostat-

niej kadencji (1980-83) l Klub Inteligencji Kato-
lickiej w Krakowie (od 1983), cz³onek zarz¹du w
zakresie dzia³alno�ci kulturalno-literackiej (1984-
89) l Krakowski Komitet Obywatelski �Solidar-
no�æ� (1989-91), cz³onek l Stowarzyszenie Pisa-
rzy Polskich (od 1983), wiceprezes Oddzia³u Kra-
kowskiego (1989-91). Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak. Inne fakty
z ¿yciorysu polit.: w czasie wojny ¿o³nierz Armii
Krajowej � dom rodzinny by³ lokalem konspiracyj-
nym AK we Lwowie, w latach stalinowskich nie
publikuje niczego (do 1956 roku), aby nie w³¹czaæ
siê w chór chwalców re¿imu komunistycznego i nie
korzystaæ z przywilejów, którymi obdarzani byli
wówczas ludzie kultury i literaci, podczas gdy dzie-
si¹tki tysiêcy patriotów polskich by³o prze�ladowa-
nych przez UB, a wolne s³owo t³umione przez pro-
pagandê komunistyczn¹; w 1961 roku otrzymuje
stypendium Forda, nie wykorzystane z powodu
odmowy wydania paszportu przez w³adze PRL; w
1971 roku zmuszony z przyczyn ideologicznych do
odej�cia z �¯ycia Literackiego� przez W³adys³awa
Machejka, redaktora naczelnego, w zwi¹zku z li-
stem skierowanym do ówczesnego pos³a Tadeusza
Ho³uja w sprawie represjonowania robotników w
Radomiu w 1976 roku pozbawiony pracy w Teatrze
Bagatela; po wprowadzeniu stanu wojennego pu-
blikacje w pismach drugiego obiegu � �Miesiêcz-
niku Ma³opolskim�, �Zapisie� i �Czasie Solidarno-
�ci�; w latach 80. wspó³organizator krakowskich Ty-
godni Kultury Chrze�cijañskiej; konspiracyjna dzia-
³alno�æ w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich w la-
tach 1983-89. Sympatie polityczne: centroprawica
z uwzglêdnieniem spo³ecznej nauki Ko�cio³a. Od-
znaczenia: Z³ota Odznaka �Zas³u¿ony dla Miasta
Krakowa� (1971), Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1975).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: kwaterunkowe, Krowodrza, od 1958.
Samochód: fiat 126p, rok prod. 1988. Podatek do-
chodowy: 1994 � I próg, 1995 � I próg, 
1996 � I próg, 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: narty, wycieczki, turystyka, lektura. Urlop:
góry, turystyka zagraniczna. Ulubione dzie³a: twór-
czo�æ W. Faulknera, M. Prousta, J. Joyce�a,
H. Hessego. Maksyma ¿yciowa: Byæ uczciwym
i wiernym.                                             aktual.: 8.VII.1999

E
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FEDOROWICZ Jerzy Feliks
aktor, re¿yser, dyrektor teatru
Ur. 29 pa�dziernika 1947 w Polanicy Zdroju, woj.
wroc³awskie; ¿onaty (od 1969); wykszt. wy¿sze;
aktor; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Eugeniusz,
wykszt. wy¿sze wojskowe, podporucznik AK, po
wojnie aktor. Matka: Alina (z d. K³opotowska),
wykszt. wy¿sze, pedagog, polonistka. Rodzeñ-
stwo: Maciej (ur. 1946). ¯ona: El¿bieta (z d.
Krywsza), wykszt. wy¿sze, scenograf, artysta
plastyk � uczennica prof. Marczyñskiego i prof.
Stopki, ponad 80 realizacji scenografii teatral-
nych, operowych, telewizyjnych i filmowych
w Polsce i za granic¹. Dzieci: Filip (ur. 1971),
Jerzy (ur. 1975). Tradycje rodzinne: przodkowie
otrzymali tytu³ szlachecki od króla Stefana Ba-
torego pod Pskowem; matka ukoñczy³a Uniwer-
sytet Warszawski, by³a absolwentk¹ Instytutu Pe-
dagogiki Specjalnej w £odzi i za³o¿ycielk¹ oraz
dyrektorem szkó³ specjalnych w Nowej Hucie
i Instytucie Pediatrii w Krakowie Prokocimiu,
podporucznik Armii Krajowej.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 11 w Krakowie l V Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. A. Witkowskiego
w Krakowie (matura 1964) l Pañstwowa Wy¿sza
Szko³a Teatralna w Krakowie, Wydzia³ Aktorski
(dyplom 1969).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Teatr Rozmaito�ci w Krakowie (1969), aktor l
Teatr Dramatyczny w Szczecinie (1970), aktor l
Stary Teatr w Krakowie (1971-89), aktor l Aka-
demia Muzyczna w Krakowie (1985-89), wyk³a-
dowca l Teatr Ludowy w Nowej Hucie (od 1989),
dyrektor l Urz¹d Miasta Krakowa (1990-91), dy-
rektor Wydzia³u Kultury. Wyjazdy zagraniczne
o charakterze zawodowym: Niemcy � Instytut Go-
ethego (1992), dwumiesiêczny wyjazd do USA
(1993) � teatry, festiwale, resocjalizacja przez sztu-
kê. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: przedstawienie �Ro-
mea i Julii� w Teatrze Ludowym z udzia³em skin-
headów i punków (1991-92); program �Zadyma�
w II programie TVP prowadzony od 1995 roku.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Unia Wolno�ci (od 1998),
cz³onek. Inne organizacje spo³eczne: NSZZ �So-
lidarno�æ� (od 1980), cz³onek l Stowarzyszenie
Dyrektorów Teatrów (od 1992), cz³onek. Udzia³

w przedstawicielskich organach w³adzy: radny
Rady Miasta Krakowa, kaden. 1994-98, lista wy-
borcza Koalicji Krakowskiej �Twoje Miasto�, klub
radnych �Twoje Miasto�, przewodnicz¹cy Komi-
sji Kultury i Ochrony Zabytków l radny Sejmiku
Województwa Ma³opolskiego, kaden. 1998-2001,
lista wyborcza Unii Wolno�ci, klub radnych UW,
przewodnicz¹cy Komisji Kultury. Sympatie poli-
tyczne: Leszek Balcerowicz; antypatia do Andrzeja
Leppera. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 100 m kw., w³asny segment miesz-
kalny, Pychowice, od 1993. Samochód: brak. Po-
datek dochodowy: 1994 � II próg, 1995 � II próg,
1996 � III próg, 1997 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: tenis, narty, rower, seks, nauka jêzyków
obcych, historia. Urlop: wypoczynek aktywny,
zim¹ narty (8 dni), latem nad morzem � p³ywanie,
rower (21 dni). Ulubione dzie³a: utwory Szekspi-
ra; �Trzy kolory. Niebieski� Kie�lowskiego; �Ma-
donna w zieleni� Rafaela; Kunsthistorische Mu-
seum w Wiedniu. Maksyma ¿yciowa: �mia³o na-
przód. Nie ma rzeczy niemo¿liwych. Cieszy ka¿-
dy dzieñ od chwili powstania wolnej Polski.

aktual.: 1.III.1999

FEJKIEL Jan
historyk sztuki, w³a�ciciel galerii
Ur. 23 wrze�nia 1949 w Krakowie; ¿onaty; wy-
kszt. wy¿sze; magister historii sztuki; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: W³adys³aw, wykszt. wy¿sze,
lekarz, profesor Akademii Medycznej w Krako-
wie. Matka: Eleonora (z d. Wo³oszynowicz), wy-
kszt. wy¿sze, magister historii sztuki. Rodzeñstwo:
Joanna (ur. 1955). ̄ ona: brak odp. Dzieci: Ma³go-
rzata (ur. 1980). Tradycje rodzinne: ojciec � wiê-
zieñ O�wiêcimia, zwi¹zany ze szpitalem obozo-
wym jako chory na chorobê g³odow¹, potem pie-
lêgniarz i lekarz, po wojnie kilkana�cie lat prowa-
dzi³ klinikê chorób zaka�nych, prorektor Akade-
mii Medycznej w Krakowie, autor wielu prac na-
ukowych, a tak¿e nagrodzonych pamiêtników
z O�wiêcimia �Medycyna za drutami� (1964)
i opracowania �Wiê�niarski szpital w KL Au-
schwitz� (1994); matka � historyk sztuki, przez

F
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d³ugi czas pracowa³a w zbiorach graficznych Pol-
skiej Akademii Nauk w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Krakowie l V Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. A. Witkowskiego w Krako-
wie (matura 1967) l Uniwersytet Jagielloñski, hi-
storia sztuki (dyplom 1974).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wydawnictwo Literackie w Krakowie (1977-88),
redaktor l O�rodek Telewizji Kraków,  wspó³pra-
ca (1977-79) l  Spó³dzielnia Pracy �Plastyka�
w Krakowie (1988-90), kierownik galerii l Jan Fej-
kiel Gallery w Krakowie (od 1991), w³a�ciciel.
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
wystawy grafiki w Belgii, we Francji, w Holandii
i Niemczech. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: realizacja fil-
mów i reporta¿y telewizyjnych � �Sztuka kompu-
terowa� (1977), �Uczennica Isadory� (1978), �Film
bez kamery� (1978); autorstwo zbiorowych wystaw
grafiki � �Portret ironiczny. Groteska we wspó³-
czesnej grafice krakowskiej� (wed³ug rankingu
�Dziennika Polskiego� wystawa 1993 roku), �Gra-
fika alternatywna� (1995), �¯ywio³ i metoda. Nowa
grafika krakowska� (1997); dzia³alno�æ edytorska
� katalogi do indywidualnych i zbiorowych wy-
staw grafiki, autorstwo albumu �Polska grafika lat
90.� (wyd. Buffi), interdyscyplinarny �Projekt dla
Miasta Kraków 2000. Kamieñ, ¿elazo, komputer�
(realizacja planowana na rok 2000 na terenie Sta-
rego Miasta, Nowej Huty i Pychowic).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego (1959-
63), cz³onek l Zrzeszenie Studentów Polskich
(1968-73), cz³onek l NSZZ �Solidarno�æ� (od
1980), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.:
w latach 80. udzia³ w pracach nad nielegalnymi
materia³ami gromadzonymi przez W³adys³awa
Mas³owskiego, dokumentuj¹cymi ¿ycie krakowian
po wprowadzeniu stanu wojennego. Sympatie po-
lityczne: bior¹c pod uwagê postêpuj¹c¹ demorali-
zacjê ¿ycia politycznego, pozostaje opowiedzieæ
siê za klasyk¹ � wybór �Partii Umiarkowanego
Postêpu (w granicach prawa)�. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Przyzwoity, bez szaleñstw.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: burzliwe dyskusje w gronie przyjació³, od
1997 roku wspó³za³o¿yciel i skarbnik elitarnego
Klubu Jazdy Rowerowej, rezyduj¹cego w Café
Dym, autor kultowego (niepublikowanego) tekstu
�Jaccobco, czyli kto jest kim w Café Dym�. Urlop:
stereotypowy sposób spêdzania urlopu, w lecie
p³ywanie (górskie lub nizinne), zim¹ narty (w kraju
lub za granic¹). Ulubione dzie³a: gust eklektycz-
ny, wiele ulubionych dzie³, ostatnio pasja do do-
kumentu � dzienniki, pamiêtniki, biografie, tak¿e
studiowanie map i przewodników. Maksyma ¿y-
ciowa: brak.                                             aktual.: 8.III.2000

FERSTER Piotr Andrzej
mened¿er
Ur. 10 pa�dziernika 1953 w Krakowie; wolny;
wykszt. �rednie; wyznanie � brak odp. Ojciec:
Marian, wykszt. wy¿sze, magister in¿ynier me-
chanik. Matka: Teresa (z d. Arens), wykszt. wy-
¿sze, przy mê¿u. Rodzeñstwo: brat, siostra (przy-
rodni).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 12 w Krakowie l IX Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Z. Wróblewskiego
w Krakowie (matura 1972) l Akademia Medycz-
na w Krakowie (1973-74, bez dyplomu) l instruk-
tor pracy kulturalnej kategorii �S� (od 1979).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
�Piwnica pod Baranami� w Krakowie (od 1973),
dyrektor l Wolny zawód � mened¿er Grzegorza
Turnaua (od 1995). Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: wyjazdy z kabaretem �Piw-
nica pod Baranami� do W³och (1981, 1983), Au-
strii i Niemiec (1985), Francji, Szwajcarii i Au-
strii (1986), USA i Kanady (1987, 1988, 1993,
1997). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: prowadzenie �Piw-
nicy pod Baranami� przez ponad 25 lat.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego (1962-
-66), zastêpowy. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Sympatie polityczne: Unia
Wolno�ci. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 35 m kw., w³asno�ciowe, �ródmie�cie,
od urodzenia. Samochód: ford. Podatek dochodo-
wy: 1996 � I próg, 1998 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ksi¹¿ka, teatr, film; w zimie narty. Urlop:
podró¿e. Ulubione dzie³a: za du¿o, by wymieniaæ.
Maksyma ¿yciowa: Po�piech poni¿a.

aktual.: VI.1999

FIDELUS Bronis³aw Stanis³aw
prawnik, archiprezbiter Bazyliki Mariackiej
Ur. 17 kwietnia 1939 w Wadowicach, woj. biel-
sko-bialskie; wykszt. wy¿sze; doktor prawa UJ;
duchowny rzymskokat. Ojciec: Micha³, wykszt.
podstawowe, w³a�ciciel prywatnego zak³adu gar-
barskiego. Matka: Antonina (z d. Talaga), wykszt.
podstawowe, rolnik. Rodzeñstwo: Zofia (ur. 1929),
Micha³ (ur. 1934). Miejsca zamieszkiwania:
w Krakowie od 1968 roku.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Zembrzycach k. Suchej
Beskidzkiej, woj. bielsko-bialskie l  Liceum
ogólnokszta³c¹ce w Suchej Beskidzkiej (matura
1956) l Papieski Wydzia³ Teologiczny w Krako-
wie (dyplom 1962) l Uniwersytet Jagielloñski,
Wydzia³ Prawa (dyplom 1978) l studia podypl.:
licencjackie na Papieskim Wydziale Teologicznym
w Krakowie, prawo ko�cielne (dyplom 1975).
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  �WIÊCENIA  I  GODNO�CI KO�CIELNE
Diakonat (Kraków 1962) l prezbiterat (Kraków
1962) l pra³at (od 1980) l infu³at i archiprezbiter
Bazyliki Mariackiej (od 1995).

  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Krakowska Kuria Metropolitalna (od 1968), nota-
riusz (1968-78), wicekanclerz (1978-81), kanclerz
(1981-95) l Miêdzyzakonny Wy¿szy Instytut Ka-
techetyczny w Krakowie (od 1986), wyk³adowca
prawa cywilnego i wyznaniowego l Papieska Aka-
demia Teologiczna w Krakowie (od 1986), wyk³a-
dowca prawa cywilnego i wyznaniowego l Archi-
diecezja Krakowska (1993-95), ekonom l Bazyli-
ka Mariacka w Krakowie (od 1995), proboszcz
i archiprezbiter. Wyjazdy zagraniczne o charakte-
rze duszpasterskim: sta¿e jêzykowe � Goethe Insti-
tut we Freiburgu (1976) i na Uniwersytecie dla Ob-
cokrajowców w Perugii we W³oszech (1980). Wa¿-
niejsze dzie³a: �Kodeks Napoleona w Rzeczypospo-
litej Krakowskiej jako podstawa prawna rozwodów�
(doktorat 1983); budowa Domu Ksiê¿y Emerytów
w Makowie Podhalañskim (1978-81), renowacja
budynków Kapitu³y Metropolitalnej przy ul. Ka-
noniczej w Krakowie (1987-94); zorganizowanie
dwóch domów dla bezdomnych w Krakowie � przy
ul. Górników i przy ul. Ko�ciuszki; zorganizowa-
nie przy wspó³pracy �wieckich i sióstr albertynek
kuchni dla biednych na 500 osób przy Rynku Kle-
parskim w Krakowie (1982); zorganizowanie domu
dla by³ych wiê�niów obozów koncentracyjnych
w Wêgierskiej Górce, przy wspó³pracy Maximilian
Kolbewerk z Freiburga w RFN.

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ do organizacji spo³ecznych: Spo-
³eczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa (od
1990), cz³onek prezydium l Fundacja Centrum
Budowy Spotkañ Modlitewnych w O�wiêcimiu
(od 1990), cz³onek l Rada Klubu Sportowego
�Wis³a� w Krakowie (od 1990), wiceprezes l Cor
Aegrum � fundacja wspieraj¹ca budowê kliniki
kardiologicznej prof. A. Dziatkowiaka (od 1991),
cz³onek. Inne fakty z ¿yciorysu: w latach 80. ak-
tywna pomoc wszystkim represjonowanym w cza-
sie obowi¹zywania stanu wojennego, sta³y kon-
takt z w³adzami �Solidarno�ci�, a szczególnie po-
moc materialna i odwiedzanie internowanych
w wiêzieniach. Odznaczenia: Z³oty Medal Mal-
theserhilfsdienst (Pomoc Maltañska) z Kolonii
(1994) za zorganizowanie i utrzymywanie sta³ych
kontaktów pomiêdzy katolikami Archidiecezji
Krakowskiej i Archidiecezji Koloñskiej, zw³asz-
cza w czasie stanu wojennego i po nim, kiedy
wspó³pracowano w niesieniu pomocy materialnej
na terenie Archidiecezji Krakowskiej.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: tzw. pra³atówka przy Bazylice Mariac-
kiej, od wieków rezydencja archiprezbiterów Ba-
zyliki. Samochód: opel vectra, rok prod. 1996.
Podatek dochodowy: 1994 � I próg, 1995 � I próg,
1998 � brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka, wêdkarstwo, narty. Urlop: zwie-
dzanie ciekawych zak¹tków �wiata. Ulubione dzie-
³a: powie�ci historyczne, literatura z zakresu hi-
storii sztuki; malarstwo XVII- i XVIII-wieczne
oraz polskie malarstwo ludowe. Maksyma ¿ycio-
wa: Staraj siê byæ ¿yczliwym dla wszystkich, nie
odp³acaj z³em za z³o.                      aktual.: 25.IV.2000

FIJAK Zbigniew
etnograf, polityk, pracownik samorz¹dowy
Ur. 14 listopada 1953 w Krakowie; ¿onaty (od
1976); wykszt. wy¿sze; magister etnografii; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Bogumi³, wykszt.
wy¿sze, ekonomista. Matka: Maria (z d. Stanclik),
wykszt. �rednie ogólnokszta³c¹ce, przy mê¿u. Ro-
dzeñstwo: Wojciech (ur. 1952), Bogus³aw (ur.
1955), Maciej (ur. 1964). ¯ona: Anna (z d. Kala),
wykszt. niepe³ne wy¿sze (bez dyplomu), etnograf.
Dzieci: Natalia (ur. 1977), Antoni (ur. 1979). Tra-
dycje rodzinne: Fijaków, pochodz¹cych z Wêgier,
osiedli³ w ¯ywcu król Stefan Batory, byli p³ócien-
nikami; z ¯ywca rozeszli siê po okolicznych
wsiach, byli m.in. flisakami, sp³awiali drewno na
wiê�bê dachow¹ na krakowskich Sukiennicach;
pradziadek Pawe³ Fijak od 1913 roku by³ cz³on-
kiem Rady Gminy Ciêcina pod ̄ ywcem, a nastêp-
nie jej przewodnicz¹cym; dziadek ze strony matki
Maciej Stanclik legionista i pi³sudczyk; dziadek
ze strony ojca Józef Fijak, legionista i hallerczyk,
sprowadzi³ siê do Krakowa w latach 20., gdzie
za³o¿y³ firmê elektromechaniki precyzyjnej, upañ-
stwowion¹ po wojnie; ojciec by³ wicemistrzem
szachowym Krakowa w latach miêdzywojennych,
a po wojnie asystentem w krakowskiej Wy¿szej
Szkole Ekonomicznej.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 4 im. Jana Kantego w Kra-
kowie l XIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Bo-
haterów Westerplatte w Krakowie (matura 1972)
l Uniwersytet Jagielloñski, etnografia (dyplom
1977).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski, Katedra Etnografii S³o-
wian (1977-90), asystent (1977-82), pracownik
naukowo-techniczny (1982-90) l Kancelaria Se-
natu RP w Krakowie, Biuro Interwencji (1990-91),
szef oddzia³u ma³opolskiego l Urz¹d Miasta Kra-
kowa (1990-91), kierownik Biura Informacji l
Unia Demokratyczna w Krakowie, Biuro Parla-
mentarno-Partyjne (1991-95), dyrektor l Biuro
Parlamentarne AWS w Krakowie (1997-99), dy-
rektor l Urz¹d Miasta Krakowa (od II.1999), dy-
rektor magistratu. Wyjazdy zagraniczne o charak-
terze zawodowym: stypendia naukowe w Londy-
nie (1981) i Pary¿u (1988); obserwator wyborów
parlamentarnych w Nikaragui (1990).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Ruch Obywatelski Akcja
Demokratyczna (1990-91), cz³onek w³adz krakow-
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skich l Unia Demokratyczna (1991-94), cz³onek
w³adz krakowskich l Unia Wolno�ci (1994-97),
cz³onek w³adz krakowskich l Stronnictwo Kon-
serwatywno-Ludowe (od 1997), wiceprezes zarz¹-
du województwa krakowskiego (1997-98), sekre-
tarz tymczasowego zespo³u koordynacyjnego SKL
województwa ma³opolskiego (od 1999). Inne or-
ganizacje spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (1980-
-90), sekretarz komisji Wydzia³u Filozoficzno-Hi-
storycznego UJ l Regionalna Komisja Wykonaw-
cza NSZZ �Solidarno�æ� Ma³opolska (1981-82),
szef poligrafii l Stowarzyszenie Przyjació³ Piw-
nicy pod Baranami �Klub 40� (od 1987), sekre-
tarz zarz¹du. Udzia³ w przedstawicielskich orga-
nach w³adzy: radny Rady Miasta Krakowa, kaden.
1990-94, lista wyborcza Krakowskiego Komitetu
Obywatelskiego �Solidarno�æ�, Demokratyczny
Klub Radnych, sekretarz klubu, przewodnicz¹cy
Komisji Praworz¹dno�ci i Porz¹dku Publicznego
(1990); kaden. 1994-98, lista wyborcza Koalicji
�Twoje Miasto�, klub radnych �Twoje Miasto�
(1994-97), sekretarz klubu, klub radnych na rzecz
AWS (1997-98), sekretarz klubu. Inne fakty z ¿y-
ciorysu polit.: w latach 1981-82 w stanie wojen-
nym szef regionalnej, podziemnej, �solidarno�cio-
wej� poligrafii; 13 wrze�nia 1982 aresztowany za
dzia³alno�æ podziemn¹ otrzyma³ wyrok 2 lat wiê-
zienia w zawieszeniu, dziêki czemu wyszed³
z aresztu po pó³ roku, a kiedy Najwy¿szy S¹d Woj-
skowy �odwiesi³� karê i wyrok 2 lat nale¿a³o od-
siedzieæ, korzystaj¹c z pomocy prof. Adama Szy-
musika, przebywa³ na obserwacji w klinice psy-
chiatrycznej w Krakowie do czasu amnestii (od
maja do sierpnia 1983), która przywróci³a zawie-
szenie  wyroku; w latach 1984-85 wspó³za³o¿y-
ciel zainicjowanego przez Edwarda Nowaka To-
warzystwa Pomocy Wiêzionym za Przekonania
i ich Rodzinom, pierwszej w Krakowie jawnie
dzia³aj¹cej ok. 20-osobowej organizacji opozycyj-
nej; w latach 1984-86 wspó³za³o¿yciel i dzia³acz
Komitetu Przeciw Przemocy, zainicjowanego
przez Bogdana Klicha po zamordowaniu przez SB
ks. Jerzego Popie³uszki; z Komitetu wy³oni³y siê
pó�niej Ma³opolska Komisja Interwencji i Prawo-
rz¹dno�ci oraz krakowski Ruch Wolno�æ i Pokój;
szef jawnie dzia³aj¹cej, choæ nielegalnej, Ma³opol-
skiej Komisji Interwencji i Praworz¹dno�ci NSZZ
�Solidarno�æ� (1986-89); w 1987 roku jeden z ini-
cjatorów Stowarzyszenia Przyjació³ Piwnicy pod
Baranami �Klub 40�, stwarzaj¹cego uzgodnion¹
wcze�niej z Piotrem Skrzyneckim formu³ê orga-
nizacyjno-prawn¹ dzia³alno�ci tego kabaretu
w czasach schy³kowego PRL; przeprowadzenie
akcji wyp³at rekompensacyjnych dla kilku tysiê-
cy hutników z tytu³u utraconych zarobków z po-
wodu udzia³u w strajku w maju 1988 roku w Hu-
cie im. Lenina � obecnie im. T. Sendzimira; szef
organizacyjny I Miêdzynarodowej Konferencji
Praw Cz³owieka w Mistrzejowicach (VIII.1988),
zorganizowanej we wspó³pracy z ks. Kazimierzem

Jancarzem w ko�ciele mistrzejowickim, gdzie ob-
radowa³o ok. 1000 uczestników z ca³ego �wiata;
pe³nomocnik rz¹du Tadeusza Mazowieckiego do
zweryfikowania funkcjonariuszy by³ej S³u¿by
Bezpieczeñstwa w Krakowie (1989); kierowanie
od 1989 roku kampaniami do wyborów parlamen-
tarnych oraz samorz¹dowych Krakowskiego Ko-
mitetu Obywatelskiego �Solidarno�æ�, a potem
Unii Demokratycznej i Unii Wolno�ci; kandydat
na radnego z listy AWS w wyborach samorz¹do-
wych w 1998 roku do krakowskiej Rady Miasta;
od lutego 1999 dyrektor magistratu krakowskiego
pod rz¹dami prezydenta Andrzeja Go³asia. Sym-
patie polityczne: Unia Demokratyczna, Unia Wol-
no�ci � do czasu!, Stronnictwo Konserwatywno-
Ludowe, AWS; antypatia do wszelkich partii le-
wicowych (w tym do Unii Pracy), nie wspomina-
j¹c o postkomunistach, �rodowiskach tzw. skraj-
nej prawicy � antyeuropejskich, czêsto prorosyj-
skich. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 117 m kw., kwaterunkowe, �ródmie-
�cie, od 1953; 120 m kw., domek ¿ony, okolice
Lanckorony, od 1986. Samochód: brak. Podatek
dochodowy: 1997 � I próg, 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: bankiety w towarzystwie przyjació³, s³u-
chanie ró¿norodnej muzyki. Urlop: od dawna brak
czasu na urlop. Ulubione dzie³a: powie�ci Toma-
sza Manna, a w szczególno�ci �Józef i jego bra-
cia�. Maksyma ¿yciowa: Przy goleniu móc patrzeæ
sobie w oczy bez obrzydzenia.         aktual.: 23.VI.1999

FIJA£ Les³aw Czes³aw
ekonomista, skarbnik miasta Krakowa
Ur. 11 stycznia 1952 w Miechowicach Wielkich,
woj. tarnowskie; ¿onaty (od 1974); wykszt. wy¿-
sze; doktor nauk ekonomicznych; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Czes³aw, wykszt. wy¿sze, nauczy-
ciel. Matka: Aleksandra (z d. Kusior), wykszt.
wy¿sze, nauczycielka. Rodzeñstwo: Janusz (ur.
1956). ¯ona: Maria (z d. Bobrowska), wykszt.
wy¿sze, ekonomista. Dzieci: Katarzyna (ur. 1975),
Micha³ (ur. 1976), Grzegorz (ur. 1977), Ma³gorzata
(ur. 1978), Urszula (ur. 1980), Anna (ur. 1983),
Pawe³ (ur. 1990).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Wietrzychowicach, woj.
tarnowskie l III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Adama Mickiewicza w Tarnowie (matura 1969)
l Akademia Ekonomiczna w Krakowie, finanse
(dyplom 1973).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Ekonomiczna w Krakowie (od 1973),
asystent (1973-76), starszy asystent (1976-81),
adiunkt w Katedrze Polityki Finansowej i Banko-
wo�ci (od 1981) l Urz¹d Miasta Krakowa, skarb-
nik miasta (od 1993) l Bank Wspó³pracy Regio-
nalnej SA w Krakowie (od 1995), cz³onek Rady
Banku (jako skarbnik miasta). Ponadto: wicepre-
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zes Stowarzyszenia Skarbników Samorz¹du Te-
rytorialnego (od 1994). Wyjazdy zagraniczne
o charakterze zawodowym: brak. Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: �Ekonomiczne uwarunkowania nadwy¿-
ki bud¿etowej w obrotach z gospodark¹ uspo³ecz-
nion¹� (doktorat 1980); nagroda Ministra Eduka-
cji za wspó³autorstwo monografii �Finansowe me-
chanizmy nierównowagi� (1983); wspó³praca przy
adaptacji do warunków polskich koncepcji �bu-
d¿etu zadaniowego� oraz udzia³ w jej wdra¿aniu
w gminie Kraków.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Stronnictwo Demokratycz-
ne (1986-89), cz³onek. Inne organizacje spo³eczne:
Akademicki Zwi¹zek Sportowy (1969-87), wice-
prezes klubu uczelnianego Akademii Ekonomicz-
nej w Krakowie l Zwi¹zek Nauczycielstwa Pol-
skiego (1975-80), cz³onek l NSZZ �Solidarno�æ�
(od 1980), cz³onek Komisji Rewizyjnej na AE
(1989-90). Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu: w latach
80. udzia³ w �Poniedzia³kach ekonomicznych�
w parafii �w. Józefa w Podgórzu (�Kamienio³om�);
kolporta¿ prasy podziemnej na AE po wprowadze-
niu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Sym-
patie polityczne: jako skarbnik miasta Krakowa po-
zostaje apolityczny. Odznaczenia: Srebrna Odzna-
ka AZS (1981), Z³ota Odznaka AZS (1984).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 86 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Podgórze, od 1983; mieszkanie w budowie,
Krowodrza. Samochód: brak. Podatek dochodo-
wy: 1994 � III próg, 1995 � III próg, 1996
� III próg, 1997 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: sport (tenis sto³owy, siatkówka, pi³ka no¿-
na), wêdrówki po Tatrach, muzyka rockowa (ale
klasyczna), poezja �piewana. Urlop: najczê�ciej
praca fizyczna, w gronie rodziny. Ulubione dzie-
³a: �¯ycie pszczó³� M. Maeterlincka, �Folwark
zwierzêcy� G. Orwella, prace Paw³a Jasienicy
�Rozwa¿ania o wojnie domowej�, �Polska anar-
chia�. Maksyma ¿yciowa: Nie jest �le, je�li potra-
fimy sobie wyobraziæ, ¿e mog³oby byæ gorzej.

aktual.: 14.IV.1999

FIJA£KOWSKA Gra¿yna Anna
biolog, nauczyciel, radna miejska
(z domu: Bana�). Ur. 31 grudnia 1955 w Jeleniu
� obecnie  dzielnica Jaworzna, woj. katowickie;
mê¿atka (od 1978); wykszt. wy¿sze; magister bio-
logii; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Jan, wykszt.
wy¿sze, geodeta. Matka: Henryka (z d. Koziarz),
wykszt. wy¿sze, nauczycielka. Rodzeñstwo: Lu-
cyna (ur. 1959), Janusz (ur. 1965). M¹¿: Leszek,
wykszt. wy¿sze, nauczyciel. Dzieci: Anna (ur.
1978), Marek (ur. 1980). Tradycje rodzinne: wspól-
ne spêdzanie �wi¹t, urodzin, imienin, rocznic �lu-
bów, najczê�ciej przy torcie orzechowym upieczo-
nym przez mamê i szampanie. ¯yciowe autoryte-

ty: rodzice. Miejsca zamieszkiwania: w latach
1955-60 w Gdowie w dawnym woj. krakowskim,
od 1960 roku w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 5 w Krakowie l XV Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marii Curie-Sk³odow-
skiej w Krakowie (matura 1974) l Wy¿sza Szko-
³a Pedagogiczna � obecnie Akademia Pedagogicz-
na w Krakowie, biologia (dyplom 1978) l studia
podypl.: WSP w Krakowie, biologia (dyplom
1990); Uniwersytet Jagielloñski, chemia (dyplom
1991); Akademia Pedagogiczna w Krakowie, przy-
roda (dyplom 1999).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Medyczne Studium Zawodowe w Krakowie
(1978-79), wychowawca w internacie l Szko³a
Podstawowa nr 117 w Krakowie (1979-83), na-
uczycielka nauczania pocz¹tkowego l Szko³a Pod-
stawowa nr 61 w Krakowie (od 1983), nauczy-
cielka biologii i chemii l Gimnazjum nr 32 w Kra-
kowie (od 1999), nauczycielka chemii. Wyjazdy
zagraniczne o charakterze zawodowym: brak.
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: autorka æwiczeñ z biolo-
gii do klasy VI, zatwierdzonych przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej (1992) oraz æwiczeñ
z biologii do I klasy o profilu biologiczno-chemicz-
nym liceum ogólnokszta³c¹cego (1993).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Unia Wolno�ci (od 1998),
cz³onek. Inne organizacje spo³eczne: Towarzystwo
Przyjació³ Prokocimia (od 1992), cz³onek. Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: radna
Rady Miasta Krakowa, kaden. 1998-2002, lista
wyborcza Unii Wolno�ci, Unii Polityki Realnej
i Ruchu Inicjatyw Osiedlowych, klub UW i UPR.
Sympatie polityczne: Leszek Balcerowicz i Jerzy
Miller � obecny wiceminister finansów; brak an-
typatii politycznych � tolerancja wobec przeciw-
ników wed³ug zasady, ¿e ka¿dy ma prawo do swo-
ich pogl¹dów. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 110 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny (wspólnie z ca³¹ rodzin¹), Podgórze, od 1960.
Samochód: opel vectra, rok prod. 1999. Podatek
dochodowy: 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: czytanie ksi¹¿ek, malowanie obrazów
(olej, pastele, grafika), pisanie wierszy. Urlop:
wyjazdy nad ciep³e morze, zwiedzanie, poznawa-
nie nowych miejsc. Ulubione dzie³a: Trylogia
Henryka Sienkiewicza; film ��cigany�; w muzy-
ce �Exodus� Kilara; ponadto twórczo�æ Chopina,
Preisnera, Kilara, Picassa, Dalego, Matejki. Mak-
syma ¿yciowa: Szkoda dnia.             aktual.: 15.XII.1999

FILEK Anna Maria
in¿ynier mechanik, pos³anka
(z domu: Studentowicz). Ur. 2 maja 1933 w Kra-
kowie; zamê¿na (od 1954); wykszt. wy¿sze; ma-
gister in¿ynier mechanik; wyznanie rzymskokat.
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Ojciec: Czes³aw, wykszt. wy¿sze, doktor prawa,
prokurator (do 1939), adwokat (1939-40), zmar³
1940. Matka: Maria (z d. Bialik), wykszt. wy¿sze,
magister rolnik, nauczycielka. Rodzeñstwo: brak.
M¹¿: Kazimierz, wykszt. wy¿sze, in¿ynier mecha-
nik. Dzieci: Zbigniew (ur. 1955), informatyk po
AGH w Krakowie, mieszka w Vancouver w Ka-
nadzie od 1981. Tradycje rodzinne: rodzina ojca
pochodzi z dawnej ¯mudzi, po powstaniu listopa-
dowym maj¹tki rodzinne zosta³y skonfiskowane
przez cara, a rodzina przenios³a siê do zaboru au-
striackiego, czê�æ pozosta³a w Ma³opolsce, czê�æ
¿yje do dzisiaj w Wiedniu; dziadek ze strony ojca
Leopold Studentowicz by³ matematykiem, jego
¿ona Maria Studentowicz doktorem medycyny,
stryj Kazimierz Studentowicz, profesor ekonomii,
przed wojn¹ wicedyrektor Banku Gospodarstwa
Krajowego w Bydgoszczy, po wojnie, w latach
1945-48, pe³nomocnik rz¹du ds. inwestycji, w la-
tach 1948-57 w wiêzieniu we Wronkach � wiê-
zieñ polityczny, po wyj�ciu z wiêzienia nie móg³
dostaæ pracy i wyjecha³ na dwa lata do Ameryki
jako visiting professor, po powrocie bez pracy,
a nastêpnie w latach 60. doradca ministra finan-
sów, wspomina o nim Kisiel w swoim �Alfabe-
cie�; rodzina babki ze strony ojca nale¿a³a do ma-
³opolskiej inteligencji, jeden z jej braci by³ wspó³-
inicjatorem utworzenia liceum w Nowym Targu,
inny Józef Kaczmarczyk profesorem teologii Uni-
wersytetu Jagielloñskiego oraz w latach 1918-19,
1920-21, 1927-28, 1930-31 dziekanem Wydzia³u
Teologii, aresztowany przez Niemców 6.XI.1939
w Sonderaktion Krakau, wiêziony w obozie kon-
centracyjnym Sachsenhausen; rodzina matki po-
chodzi ze Lwowa, pradziadek Bialik by³ architek-
tem, dziadek Mieczys³aw Bialik pracownikiem
PKP, w latach dwudziestych przeniesiony do Kra-
kowa, gdzie obj¹³ stanowisko naczelnika stacji
Kraków P³aszów; rodzina mê¿a wywodzi siê
z XVI-wiecznych osadników niemieckich na zie-
miach polskich, o czym �wiadczy nazwa Filków-
ka k. Barwa³du pod Wadowicami, ojciec mê¿a mia³
w Krakowie du¿y warsztat krawiecki, w którym
na prze³omie wieków ubiera³a siê bohema krakow-
ska, m.in. Wyspiañski, ze wzglêdów zdrowotnych
ojciec mê¿a przeniós³ siê wraz z rodzin¹ w 1930
roku do Zakopanego. Miejsca zamieszkiwania:
w latach 1934-37 w Kêtach Nowej Wsi, w 1938
w Cieszynie, od 1939 w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa ss. Urszulanek w Krakowie
l Gimnazjum im. J. Joteyki w Krakowie (matura
eksternistyczna 1951) l Politechnika Krakowska,
Wydzia³ Mechaniczny (dyplom 1961).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Dyrekcja Okrêgowa Szkolenia Zawodowego
w Krakowie (1951-52), kancelista-goniec l Biu-
ro Projektów Naftowych w Krakowie (1952-55),
asystent projektanta l Miejski Zarz¹d Budynków
Mieszkalnych w Krakowie (1958-61), inspektor

nadzoru l Spó³dzielnia Inwalidów �Komuna Pa-
ryska� w Krakowie (1961-70), g³ówny mechanik
(1961-64), zastêpca prezesa ds. technicznych
(1965-70) l Spó³dzielnia Inwalidów �Hutnik�
(1970-81 i od 1989), prezes zarz¹du l emerytka
(od 1982) l Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej
w Krakowie (1982-89), sekretarz Komisji Post-
penitencjarnej. Ponadto: projektant Biura Projek-
tów Zrzeszenia Spó³dzielczo�ci Inwalidzkiej Od-
dzia³ w Krakowie (1964-70). Wyjazdy zagranicz-
ne o charakterze zawodowym: w celu negocjowa-
nia kontraktów handlowych w latach 70. do Cze-
chos³owacji, ZSRR, a w latach 80. do Stanów Zjed-
noczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji,
Belgii.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1961-83), cz³onek l Krajowa Par-
tia Emerytów i Rencistów (1995-96), wiceprze-
wodnicz¹ca l Sojusz Lewicy Demokratycznej (od
1999), cz³onek. Inne organizacje spo³eczne: Pol-
ski Komitet Pomocy Spo³ecznej w Krakowie (od
1960), cz³onek prezydium zarz¹du wojewódzkie-
go l Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Spó³dziel-
czo�ci Pracy (od 1961), cz³onek l Polski Zwi¹-
zek Emerytów i Rencistów w Krakowie (od 1975),
wiceprezes zarz¹du dzielnicowego w Nowej Hu-
cie l Krajowy Zwi¹zek Weteranów Pracy (1988-
-89), wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du G³ównego.
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
pose³ na Sejm RP, kaden. 1997-2001, lista wybor-
cza Sojuszu Lewicy Demokratycznej, klub parla-
mentarny SLD, cz³onek Komisji Polityki Spo³ecz-
nej i Komisji Kontroli Pañstwowej, cz³onek Ko-
misji Nadzwyczajnej ds. Reformy Emerytalnej.
Sympatie polityczne: do ugrupowañ opowiadaj¹-
cych siê za pomoc¹ pañstwa dla osób s³abych, co
wynika z obowi¹zku pañstwa zapewnienia wszyst-
kim obywatelom dachu nad g³ow¹, wy¿ywienia
i leczenia; antypatia do partii o liberalnych pogl¹-
dach ekonomicznych, ale nie do poszczególnych
cz³onków tych partii, wed³ug zasady �Senatores
boni viri, senatus autem mala bestia� (�Senatoro-
wie to porz¹dni ludzie, senat za�, jako ca³o�æ, to
z³a bestia�). Odznaczenia: Srebrny Krzy¿ Zas³ugi
(1973), Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1979), Krzy¿ Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski (1986), oko³o
30 resortowych i spo³ecznych odznaczeñ.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 50 m kw., w³asne, budownictwo wie-
lorodzinne, �ródmie�cie, od 1959. Samochód: da-
ewoo matiz, rok prod. 1999. Podatek dochodowy:
1999 � III próg.

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: narciarstwo zjazdowe, podró¿e. Urlop:
zim¹ narty, w lecie nad ciep³ym morzem lub od-
wiedziny syna w Kanadzie. Ulubione dzie³a: �B³ê-
kitna rapsodia� George�a Gershwina. Maksyma ¿y-
ciowa: ceniæ ludzi nie za to, kim s¹, lecz za to,
jacy s¹.                                                  aktual.: 17.IV.2000
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FLAGA Kazimierz
in¿ynier budownictwa, rektor PK
Ur. 23 stycznia 1939 w Su³kowicach, woj. krakow-
skie; ¿onaty (od 1963); wykszt. wy¿sze; profesor
zwyczajny doktor habilitowany in¿ynier budow-
nictwa l¹dowego; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Józef, wykszt. zawodowe, kolejarz. Matka: Maria
(z d. Gawe³), wykszt. podstawowe, gospodyni
domowa. Rodzeñstwo: Zofia (ur. 1940), Barbara
(ur. 1941), Józef (ur. 1946), Andrzej (ur. 1951),
Maria (ur. 1954), Stanis³aw (ur. 1956), Janusz (ur.
1958). ¯ona: Maria (z d. Dobrzañska), wykszt.
wy¿sze, in¿ynier budownictwa l¹dowego. Dzieci:
Joanna (ur. 1964), Marta (ur. 1966), Przemys³aw
(ur. 1969). Tradycje rodzinne: dziadek ze strony
ojca by³ kowalem; ojciec ukoñczy³ dodatkowo
szko³ê handlow¹, a matka liczne kursy; ka¿de
z rodzeñstwa ukoñczy³o studia wy¿sze, w�ród nich
jest dwóch profesorów tytularnych, dwóch leka-
rzy ze specjalizacj¹ II stopnia; dziadek ¿ony by³
cukiernikiem na dworze jednego z arcyksi¹¿¹t
austriackich; ojciec ¿ony jest prawnikiem, a mat-
ka nauczycielk¹.

  EDUKACJA
Szko³a publiczna w Su³kowicach l Technikum
Budowlane Ministerstwa Budownictwa Przemy-
s³owego w Krakowie (matura 1956) l Politechni-
ka Krakowska im. T. Ko�ciuszki, budownictwo
l¹dowe (dyplom 1961).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Politechnika Krakowska (od 1961), asystent nauko-
wo-techniczny (1961-67), starszy asystent (1967-
-68), adiunkt (1968-73), docent (1973-84), profe-
sor nadzwyczajny (1984), profesor zwyczajny
(1991), rektor (od 1996) l Miastoprojekt w Krako-
wie (1963-66), konstruktor l Zak³ad Energetycz-
ny Kraków Miasto (1966-70), konstruktor l Mo-
stostal Warszawa (1990-92), konsultant l Kielec-
kie Przedsiêbiorstwo Robót Mostowych (1996-97),
konsultant. Ponadto: przewodnicz¹cy sekcji kon-
strukcji betonowych Komitetu In¿ynierii L¹dowej
i Wodnej Polskiej Akademii Nauk (1990-96), prze-
wodnicz¹cy sekcji budownictwa i materia³ów bu-
dowlanych Komitetu Badañ Naukowych Polskiej
Akademii Nauk (1993-96), przewodnicz¹cy Rady
Programowej czasopisma �In¿ynieria i Budownic-
two� (1993-96). Wyjazdy zagraniczne o charakte-
rze zawodowym: sta¿ naukowy w Udine we W³o-
szech (1970) oraz w Pary¿u (1972); sta¿ zawodo-
wy w Pary¿u (1972, 1995); sta¿ dydaktyczny
w Tunisie w Tunezji (1979); sta¿ naukowy w Rzy-
mie, Palermo i Pizie (1983); sta¿ zawodowy w Win-
terthur w Szwajcarii (1990); misja profesorska
w Atenach (1990). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Funk-
cja temperatury tê¿ej¹cego betonu i jej zastosowa-
nie do analizy procesu dojrzewania betonu w wa-
runkach podwy¿szonych temperatur� (doktorat
1967); �Energetyczne podstawy wzrostu wytrzyma-
³o�ci betonu tê¿ej¹cego w warunkach obróbki ter-

micznej� (habilitacja 1971); wspó³autorstwo dwóch
ksi¹¿ek, oko³o 200 publikacji naukowych, 100 re-
feratów wyg³oszonych na konferencjach krajowych
i zagranicznych, 80 zrealizowanych projektów kon-
strukcyjnych, 300 ekspertyz i opinii technicznych
obiektów budowlanych i in¿ynierskich; g³ówny
konstruktor fazy studialnej trzech g³ównych obiek-
tów olimpijskich w Montrealu (stadion, wie¿a olim-
pijska z p³ywalniami, welodrom); projekt konstruk-
cyjny budynku Ambasady Polskiej w New Delhi
oraz O�rodka Polonijnego Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego w Przegorza³ach pod Krakowem; doradca
naukowo-techniczny remontu i przebudowy mostu
oraz wiaduktu im. ks. Józefa Poniatowskiego
w Warszawie (1986-90); konsultant realizacji obiek-
tów in¿ynierskich przy Porcie Lotniczym Okêcie-
-2 w Warszawie (1992-94), przebudowy i wzmoc-
nienia podpór mostu kolejowego przez Wis³ê (1989-
-94), p³yty Centrum Komunikacyjnego Krakowa
(1990-98), mostu autostradowego przez Wis³ê
w Grabowcu k. Torunia (1993-97); organizator sied-
miu �Wypraw Mostowych� na obiekty in¿ynierskie
Europy Zachodniej (1991-98); jako rektor PK de-
centralizacja zarz¹dzania i finansowania uczelni
oraz stworzenie podstaw finansowych jej funkcjo-
nowania i rozwoju, wykreowanie miêdzynarodo-
wych konferencji naukowych �Analytical models
and new concepts in mechanics of Structural Con-
crete�.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje spo-
³eczne: Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego (1961-
-80), prezes Rady Zak³adowej Politechniki Krakow-
skiej (1976-80), przewodnicz¹cy �rodowiskowej
sekcji nauki w Krakowie (1978-80) l Polski Zwi¹-
zek In¿ynierów i Techników Budownictwa, prze-
wodnicz¹cy Oddzia³u Krakowskiego (1981-84),
cz³onek prezydium Zarz¹du G³ównego (1975-78
i 1984-87), cz³onek honorowy l Fundacja Polskie-
go Zwi¹zku In¿ynierów i Techników Budownictwa
�In¿ynieria i Budownictwo�, wiceprzewodnicz¹cy
(od 1996) l Zwi¹zek Mostowców RP, przewodni-
cz¹cy (od 1996). Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Sympatie polityczne: Ruch
Spo³eczny �Solidarno�æ�; antypatia do ugrupowañ
liberalnych, propaguj¹cych kult pieni¹dza, kon-
sumpcjonizm, hedonizm, nieograniczon¹ wolno�æ
(w tym seksualn¹). Odznaczenia: Srebrny Krzy¿
Zas³ugi (1976), Medal Komisji Edukacji Narodo-
wej (1979), Odznaka Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury
(1979), Z³ota Odznaka Naczelnej Organizacji Tech-
nicznej (1978), Z³ota Odznaka Polskiego Zwi¹zku
In¿ynierów i Techników Budownictwa (1984),
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
(1984), Medal im. A. i Z. Wasiutyñskich (1998).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 120 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, �ródmie�cie, od 1986. Samochód: fiat bra-
va, rok prod. 1996. Podatek dochodowy: 1997
� III próg.
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  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka górska i zagraniczna, mosty, hi-
storia staro¿ytnej Grecji i Rzymu, historia religii,
ogródek przydomowy. Urlop: czynny, wyjazdy
zagraniczne i w góry, tramping. Ulubione dzie³a:
�Wyspy zaczarowane� W. £ysiaka, �Gdzie wzrok
nie siêga� J. Gawroñskiego; film �Przeminê³o
z wiatrem�; �Pieta� Micha³a Anio³a, �Madonna
della Sedia� Rafaela; obrazy impresjonistyczne.
Maksyma ¿yciowa: optymizm. Cz³owiek jest tyle
wart, ile dobrego zrobi drugim. Najwiêkszym
szczê�ciem jest zobaczyæ b³ysk szczê�cia w oczach
rozmówcy. Szczê�cie sprzyja przygotowanym.

aktual.: 17.I.1999

FRANCZYK Jan Leszek
psycholog, dziennikarz, radny miejski
Ur. 24 lipca 1956 w Krakowie; ¿onaty (od 1986);
wykszt. wy¿sze; psycholog kliniczny; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: Julian, wykszt. zawodowe,
hutnik. Matka: Genowefa (z d. Sacha), wykszt.
podstawowe, krawcowa. Rodzeñstwo: Andrzej (ur.
1959) � aktor, Anna (ur. 1967) � anglistka, miesz-
ka w USA. ¯ona: Ma³gorzata (z d. Kulig), wy-
kszt. �rednie, technik analityki medycznej. Dzie-
ci: Piotr (ur. 1987).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 80 w Nowej Hucie l
III Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Nowej Hucie (ma-
tura 1977) l Uniwersytet Jagielloñski, Wydzia³
Filozoficzno-Historyczny, filozofia (absolutorium
1980), psychologia (dyplom 1983) l studia po-
dypl.: specjalizacja w zakresie psychologii klinicz-
nej.

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Krakowie, Zak³ad
Psychologii (1985-1993), asystent (1985-88), star-
szy asystent (1988-93) l �Czas Krakowski� (1990-
-92), redaktor � kierownik dzia³u religijnego l
O�rodek Krakowski Telewizji Polskiej (1992-93),
dyrektor � pe³nomocnik likwidatora l Medycz-
no-Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii
�Medyk� SC (od 1990), wspó³w³a�ciciel l Graf-
Press sp. z o.o., wydawca nowohuckiego tygodni-
ka �G³os�, wspó³w³a�ciciel, wiceprezes zarz¹du l
�G³os�, redaktor naczelny (od 1990) l Firma Art-
-Pol SC � wyrób i sprzeda¿ sztuki u¿ytkowej (od
1995), wspó³w³a�ciciel. Wyjazdy zagraniczne
o charakterze zawodowym: 8-miesiêczny pobyt
w USA na prze³omie 1988 i 89 roku � organizacja
radiowej rozg³o�ni polonijnej w Chicago (Radio
Opinia � WVVX 1031 FM).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Partia Republikañska
(1990-91), przewodnicz¹cy (1991) l Koalicja
Republikañska (1991-92), cz³onek w³adz woje-
wódzkich w Krakowie l Partia Chrze�cijañskich
Demokratów (1993-97), cz³onek l Stronnictwo
Konserwatywno-Ludowe (od 1997), cz³onek za-
rz¹du krakowskiego. Inne organizacje spo³eczne:

Polski Zwi¹zek Wêdkarski (od 1972), cz³onek l
NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980), cz³onek l Pol-
skie Towarzystwo Psychologiczne (od 1983), cz³o-
nek. Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: radny Rady Miasta Krakowa, kaden. 1994-
-98, lista wyborcza Koalicji Krakowskiej �Twoje
Miasto�, klub radnych �Twoje Miasto� (1994-97),
Chadeckie Ko³o Radnych w klubie �TM� (od
1996), klub radnych na rzecz Akcji Wyborczej
�Solidarno�æ� (od 1997); kaden. 1998-2002, lista
wyborcza Akcji Wyborczej �Solidarno�æ�, klub
radnych AWS, przewodnicz¹cy Miejskiej Komi-
sji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Inne fakty z ¿yciorysu polit.: wspó³za³o¿yciel
Chrze�cijañskiej Wspólnoty Ludzi Pracy
w 1979 roku; wydawca i redaktor naczelny pod-
ziemnego miesiêcznika �Krzy¿ Nowohucki� (od
1979 do 13.XII.1981); internowany od 13 grudnia
1981 do lipca 1982 w Wi�niczu i Za³ê¿u; wspó³-
za³o¿yciel dzia³aj¹cego w stanie wojennym Chrze-
�cijañskiego Uniwersytetu Robotniczego w Kra-
kowie Mistrzejowicach; cz³onek Rady ds. Rodzi-
ny przy prezydencie Krakowa (od 1995). Antypa-
tie polityczne: partie lewicowe i endeckie. Odzna-
czenia: nagroda Polcul Foundation � Australijskiej
Fundacji Kulturalnej za dzia³alno�æ na rzecz de-
mokracji w kraju i pracê na rzecz zbli¿enia pol-
sko-litewskiego (1990).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 84 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Nowa Huta, od 1996. Samochód: polonez, rok
prod. 1997. Podatek dochodowy: 1994 � I próg,
1995 � I próg, 1996 � I próg, 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: wêdkarstwo i studiowanie klasyków filo-
zofii. Urlop: wêdkowanie. Ulubione dzie³a: Biblia,
�Czarodziejska góra�, �Bracia Karamazow�; film
�Siódma pieczêæ� Bergmana; malarstwo Giotta
i ruskie ikony. Maksyma ¿yciowa: Quidquid agis,
prudenter agas et respice finem.

aktual.: 31.III.1999

FREISLER Tadeusz Wawrzyniec
ekonomista
Ur. 10 sierpnia 1953 w Nowym S¹czu; ¿onaty (od
1983); wykszt. wy¿sze; magister ekonomii; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Kazimierz, wykszt.
pó³wy¿sze, handlowiec. Matka: W³adys³awa (z d.
W³odkowska), wykszt. �rednie, ekonomista. Ro-
dzeñstwo: Zofia (ur. 1955). ¯ona: Ewa (z d. Ba-
³uk), wykszt. wy¿sze, ekonomista. Dzieci: Jan (ur.
1985), Jerzy (ur. 1987), Jakub (ur. 1994). Trady-
cje rodzinne: rodzina od kilku pokoleñ zamiesz-
kuje w Nowym S¹czu, zas³u¿ona dla S¹decczy-
zny, szczególnie w walce o jej polsko�æ podczas
II wojny �wiatowej, co zosta³o docenione dopiero
po roku 1989.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. Bohaterów S¹decczyzny
w Nowym S¹czu l  Technikum Elektryczne
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w Nowym S¹czu (matura 1973) l Akademia Eko-
nomiczna w Krakowie, ekonomia i organizacja
przemys³u (dyplom 1986).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Kombinat Metalurgiczny Huty im. Lenina w Kra-
kowie (1974-88), elektryk (1974-82), mistrz re-
montów urz¹dzeñ elektrycznych (1982-85), za-
stêpca kierownika wydzia³u cieplnego (1985-88)
l  Zak³ad Budowy Maszyn i Aparatury im.
L. Zieleniewskiego w Krakowie (1988-90), za-
stêpca dyrektora ds. ekonomicznych l Miejskie
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Kra-
kowie (1991-96), zastêpca dyrektora ds. ekono-
miczno-pracowniczych (1991-94), cz³onek za-
rz¹du spó³ki (1994-96) l Krakowski Holding
Komunalny SA w Krakowie (od 1996), prezes
zarz¹du. Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: brak. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: udzia³
jako referent w licznych seminariach i warszta-
tach szkoleniowych, w latach 1995-96 wspó³two-
rzenie pierwszej w Polsce podatkowej grupy
kapita³owej w Krakowie, przygotowanie i zre-
alizowanie wielu monta¿y finansowych pozwa-
laj¹cych na finansowanie inwestycji, w tym ko-
munalnych.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: dotychczas � brak odp.,
obecnie brak. Inne organizacje spo³eczne: brak.
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
brak. Odznaczenia: Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 94 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Nowa Huta, od 1995. Samochód: daewoo ne-
xia, rok prod. 1996. Podatek dochodowy: 1997
� II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: majsterkowanie, najnowsza historia Pol-
ski. Urlop: wyjazdy turystyczne wspólnie z rodzi-
n¹. Ulubione dzie³a: �Colas Breugnon� R. Rollan-
da. Maksyma ¿yciowa: Id� naprzód, a jak siê po-
tkniesz, a nawet przewrócisz � podnie� siê i id�
dalej.                             aktual.: 22.IX.1998

FRIEDBERG Jan
in¿ynier drogownictwa, urzêdnik pañstwowy
Ur. 27 maja 1945 w Kro�nie; ¿onaty (od 1978);
wykszt. wy¿sze; magister in¿ynier budownictwa
drogowego; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Stani-
s³aw, wykszt. wy¿sze, in¿ynier górniczy. Matka:
Barbara (z d. Fingerchut), wykszt. �rednie, urzêd-
niczka. Rodzeñstwo: Barbara (ur. 1942), filolog
orientalny, starszy wyk³adowca UJ. ¯ona: Anna
(z d. Strzy¿), wykszt. wy¿sze, in¿ynier drogownic-
twa, pracownik powiatu wielickiego. Dzieci: Piotr
(ur. 1980), Joanna (ur. 1981).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 35 w Krakowie l II Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Króla Jana III Sobie-
skiego w Krakowie (matura 1963) l Politechnika
Krakowska, Wydzia³ Budownictwa L¹dowego,

budownictwo drogowe (dyplom 1969) l studia
podypl.: Politechnika Krakowska, in¿ynieria ru-
chu (dyplom 1972), urbanistyka (dyplom 1976).

  ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA
Politechnika Krakowska (1969-71), asystent l
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego
w Krakowie (1971-75), asystent (od 1971), pro-
jektant (1975) l Instytut Gospodarki Przestrzen-
nej i Komunalnej (1975-90), adiunkt l Urz¹d
Miasta Krakowa (1990-91), dyrektor Wydzia³u
Transportu i Zieleni l Gmina Kraków, wicepre-
zydent miasta Krakowa (1991-97) l Krakowskie
Centrum Komunikacyjne sp. z o.o. (1993-96), wi-
ceprzewodnicz¹cy Rady Nadzorczej l Miejskie
Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne SA w Krako-
wie (1994-99), przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej
l Krakowski Holding Komunalny SA (1996-99),
cz³onek Rady Nadzorczej l Urz¹d Miasta Kra-
kowa (1997-99), pe³nomocnik prezydenta Kra-
kowa ds. zadañ strategicznych (1997-98), inspek-
tor (XII.98-III.99) l Przedsiêbiorstwo Robót Ko-
lejowych w Krakowie (1997-98), cz³onek Rady
Nadzorczej l Ministerstwo Transportu i Gospo-
darki Morskiej (od 1.IV.1999), dyrektor departa-
mentu polityki transportowej. Ponadto: wspó³-
przewodnicz¹cy (wraz z wiceministrem transpor-
tu) zespo³u ds. zarz¹dzania drogami Komisji
Wspó³pracy Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego;
koordynator strony samorz¹dowej ds. infrastruk-
tury, transportu i planowania (od 1993). Wyjazdy
zagraniczne o charakterze zawodowym: kurs in-
¿ynierski �Ochrona �rodowiska w drogownic-
twie� w Wielkiej Brytanii (1978), dwukrotny
udzia³ w dorocznych seminariach programowych
Banku �wiatowego (1996, 1997).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Kra-
joznawcze (1963-75), cz³onek l Zwi¹zek Harcer-
stwa Polskiego (1956-73), dru¿ynowy, podharc-
mistrz (1963-73) l Polski Zwi¹zek Narciarski
(1977-79), cz³onek l NSZZ �Solidarno�æ� (od
1980), przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej
w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Komu-
nalnej (1989-91), cz³onek ogólnopolskiej Komi-
sji Porozumiewawczej Jednostek Badawczych
(1980-81) l Polski Klub Ekologiczny, ekspert
(1980-85) l Stowarzyszenie In¿ynierów i Tech-
ników Komunikacji, rzeczoznawca (od 1980),
cz³onek Zarz¹du Oddzia³u Krakowskiego (1981-
-90) l Towarzystwo Urbanistów Polskich (od
1986), cz³onek l Association for European Trans-
port Haga/Londyn (od 1998), cz³onek. Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Po-
nadto: wiceprezydent miasta Krakowa od 1991
roku, zg³oszony do Zarz¹du Miasta przez prezy-
denta Krzysztofa Bachmiñskiego, a nastêpnie
w 1992 roku przez Józefa Lassotê. Inne fakty z
¿yciorysu: dzia³alno�æ podziemna w �Solidarno-
�ci� w latach 1981-89. Sympatie polityczne: cen-
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trum; antypatie do skrajno�ci. Odznaczenia: Z³o-
ty Krzy¿ Zas³ugi (1980).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 200 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Wieliczka, od 1989. Samochód: toyota, rok
prod. 1988. Podatek dochodowy: 1994 � III próg,
1995 � II próg, 1996 � II próg, 1997 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: narty, ogród, majsterkowanie. Urlop:
ogród, dom, biwaki. Ulubione dzie³a: �Gra w kla-
sy� J. Cortazara; filmy Bustera Keatona. Maksy-
ma ¿yciowa: optymizm � nigdy nie jest tak �le,
¿eby nie mog³o byæ gorzej; wierzyæ w ludzi i ich
zbiorow¹ m¹dro�æ.                             aktual.: 29.III.1999
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GA£OÑSKI Stanis³aw Jan
dyrygent, muzyk
Ur. 6 maja 1930 w Ostrowczyku, woj. tarnopol-
skie; ¿onaty (od 1959); wykszt. wy¿sze; magister;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Franciszek, wykszt.
� samouk, rolnik, robotnik drogowy. Matka: Te-
kla (z d. Janicka), wykszt. � samouk. Rodzeñstwo:
Bronis³aw (ur. 1912), Kazimierz (ur. 1920), Lu-
dwika (ur. 1927). ¯ona: Teresa Bogna (z d. Wali-
górska), wykszt. �rednie, muzyk. Dzieci: brak.
Tradycje rodzinne: zawarte w kronice napisanej
przez ojca, przygotowywanej do wydania.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Ostrowczyku i Trembowli,
woj. tarnopolskie l Gimnazjum w Grykowie l
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. J. Kasprowicza
w Raciborzu (matura 1955) l Pañstwowa Wy¿sza
Szko³a Muzyczna w Krakowie, dyrygentura (dy-
plom 1955) l studia podypl.: kursy � Vacanze
Musicali, Fr. Ferrara, (Wenecja 1961); seminaria
muzyki dawnej � Brugge, Safford Cape, (Belgia
1962-63).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Pañstwowa �rednia Szko³a Muzyczna w Krako-
wie (1954-60), nauczyciel l Pañstwowa Filhar-
monia w Krakowie (1955-58), dyrygent chóru l
Miejski Teatr Muzyczny w Krakowie (1958-60),
dyrygent i chórmistrz l Filharmonia Pomorska
w Bydgoszczy (1960-70), dyrygent zespo³u Ca-
pella Bydgostiensis l Pañstwowa Filharmonia
w Krakowie (1970-83), dyrektor i kierownik arty-
styczny zespo³u Capella Cracoviensis l Przedsiê-
biorstwo Pañstwowe Capella Cracoviensis (od
1983), dyrektor i kierownik artystyczny. Wyjazdy
zagraniczne o charakterze zawodowym: liczne
koncerty na ca³ym �wiecie. Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: wspó³inicjator i kierownik artystyczny miê-
dzynarodowego festiwalu �Muzyka w Starym Kra-
kowie�, �Staros¹deckiego Festiwalu Muzyki Daw-
nej�; udzia³ w festiwalach krajowych i zagranicz-
nych, m.in. Prazske Jaro, Handelfestspiele, Mai
Musical de Bordeaux, Schwetzingen Festspiele,
Edinburgh Int. Fest., Sagra Musicale Umbra,
Ohridzko Leto, Platea Estate Roma, Gulbenkian,
Festiwal, Int. Orgelwoche Nürnberg, Festiwal Lju-
bljana, Muzicke Veceri u. Donatu, Rossini Festi-
wal i innych; koncerty w kraju i za granic¹, m.in.
we Francji, w NRD, RFN, we W³oszech, w Au-

strii, Rumunii, Czechos³owacji, Jugos³awii, Ber-
linie Zachodnim, ZSRR, Holandii, Belgii, Portu-
galii, USA, Kanadzie, Watykanie (specjalny kon-
cert dla papie¿a Jana Paw³a II w Auli Clementi-
na); wykonania muzyki symfonicznej i kameral-
nej, instrumentalnej, wokalnej a cappella, dawnej
i wspó³czesnej; liczne opracowania wykonawcze
muzyki dawnej i prawykonañ muzyki wspó³cze-
snej, nagrania dla Polskiego Radia, Telewizji Pol-
skiej i filmów; 7 p³yt z muzyk¹ polsk¹ dawn¹
i wspó³czesn¹ oraz utworami J. S. Bacha i C. F. E.
Bacha dla Muzy, 6 p³yt z dawn¹ muzyk¹ polsk¹
dla Veritonu, 2 p³yty z dawn¹ muzyk¹ polsk¹ dla
Orpheusa (USA), kolêdy polskie dla Capelli
(USA), koncerty organowe C. F. E. Bacha dla Elec-
trecordu (Rumunia), utwory K. Meyera dla Pro
Viva (RFN). Nagrody i wyró¿nienia: Nagroda
Wydzia³u Kultury i Sztuki Miejskiej Rady Naro-
dowej w Krakowie (1977), Nagroda Miasta Kra-
kowa (1979), Nagroda im. Brata Alberta (1981).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Polskich Artystów Mu-
zyków (od 1955), cz³onek. Udzia³ w przedstawi-
cielskich organach w³adzy: brak. Odznaczenia:
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Zas³u¿ony Dzia³acz Kultu-
ry, Z³ota Odznaka Miasta Krakowa, Z³ota Odzna-
ka �Za Zas³ugi dla Województwa Nowos¹dec-
kiego�.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 57 m kw., Podgórze, od 1973. Samo-
chód: brak. Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: muzyka. Urlop: nie bierze urlopu. Ulubio-
ne dzie³a: nie zawê¿a zainteresowañ do ulubionych
rzeczy. Maksyma ¿yciowa: Nie robiæ krzywdy dru-
giemu.                                                    aktual.: 4.VIII.1998

GAR�CIA Edward Antoni
in¿ynier elektromechanik, redaktor
Ur. 25 marca 1927 w K³aju, woj. krakowskie; ¿o-
naty (od 1952); wykszt. wy¿sze; doktor nauk tech-
nicznych, in¿ynier elektromechanik hutniczy;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Jan, wykszt. pod-
stawowe, kolejarz. Matka: Anna (z d. Miêso),
wykszt. podstawowe, przy mê¿u. Rodzeñstwo:

G
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Mieczys³aw (ur. 1925), in¿ynier architekt. ¯ona:
Ludwika (z d. Solska), wykszt. wy¿sze, nauczy-
cielka jêzyka polskiego. Dzieci: Krzysztof (ur.
1955), absolwent AGH. Tradycje rodzinne: rodzi-
na pracownika kolejowego. Miejsca zamieszkiwa-
nia: w K³aju i Tomaszowie Mazowieckim, a od
1947 w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a powszechna w K³aju l 2-letnia Szko³a
Handlowa w Bochni l V Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce im. A. Witkowskiego w Krakowie l Akade-
mia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydzia³
Elektro-Mechaniczny (dyplom 1951) l studia po-
dypl.: Studium Nauk Spo³ecznych przy Komite-
cie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej w Krakowie, ekonomia (dyplom 1961)
l 3-krotne szkolenie wojskowe � porucznik re-
zerwy.

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Zak³ad W³ókien Sztucznych w Tomaszowie Ma-
zowieckim (1952-55), kierownik oddzia³u ciepl-
nego l Huta im. Lenina � obecnie im. T. Sendzi-
mira w Krakowie (1955-79), kierownik wydzia-
³u cieplnego (1955-68), zastêpca g³ównego ener-
getyka ds. ochrony wód i atmosfery (1968-72),
g³ówny in¿ynier ochrony �rodowiska (1972-79)
l Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa �Bipro-
stal� w Krakowie (1958-59), starszy projektant
l Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Ciepl-
nej w Krakowie (1961-63), doradca techniczny
l Podyplomowe Studium Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie (1969-71), wyk³adowca
l Instytut Kszta³towania i Ochrony �rodowiska,
Zak³ad Ochrony Powietrza (od 1975), docent kon-
traktowy, kierownik zak³adu wydawniczego l
�Aura� � ogólnokrajowy miesiêcznik Naczelnej
Organizacji Technicznej po�wiêcony kszta³towa-
niu �rodowiska (od I.1980), redaktor naczelny.
Ponadto: cz³onek Rady Naukowej Kraków 2000
(1975-78), cz³onek Miejskiej Komisji Ochrony
�rodowiska w Krakowie � potem Wojewódzkiej
Komisji Ochrony �rodowiska (od 1980), cz³onek
Krakowskiej Rady Nauki i Techniki (1975-80),
cz³onek Pañstwowej Rady Ochrony �rodowiska
(od 1980), cz³onek Komitetu In¿ynierii �rodo-
wiska Polskiej Akademii Nauk (od 1990). Wy-
jazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
w latach 1970-80 delegacje do ZSRR i Czecho-
s³owacji na przeszkolenia lub konsultacje zagad-
nieñ technicznych w zakresie gospodarki ciepl-
nej i techniki oczyszczania spalin; wyjazdy stu-
dyjne na zaproszenie zagranicznych ambasad do
RFN i USA. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Analiza i
dobór optymalnych warunków wykorzystania
ciep³a z pieców martenowskich� (doktorat
w Katedrze Termodynamiki i Urz¹dzeñ Energe-
tycznych AGH w Krakowie, 1968); w latach
1955-68 opanowanie eksploatacji prototypowych
uk³adów gospodarki cieplnej, kot³ów odzyskni-
cowych pieców hutniczych, instalacji oczyszcza-

nia spalin stalowni konwertorowej; wspó³praca
z Miejskim Przedsiêbiorstwem Energetyki Ciepl-
nej w likwidacji kot³owni osiedlowych Nowej
Huty i ogrzewania miasta przy zastosowaniu cen-
tralnego ogrzewania zasilanego przez elektrocie-
p³owniê huty (1961-63); w latach 1969-72 jako
g³ówny in¿ynier ochrony �rodowiska Huty im.
Lenina zorganizowanie s³u¿by ochrony �rodowi-
ska, obejmuj¹cej m.in. ochronê wód, ochronê po-
wietrza i walkê z ha³asem, zainicjowanie wspó³-
pracy huty z uczelniami i placówkami badawczy-
mi Krakowa i Warszawy przy rozpoznawaniu za-
gro¿eñ i ograniczeniu uci¹¿liwo�ci kombinatu dla
otoczenia; w latach 1975-96 dzia³alno�æ badaw-
cza i dydaktyczna w AGH; badania emisji zanie-
czyszczeñ przemys³owych i kszta³towania stref
ochronnych m.in. w Hucie im. Lenina, Hucie
�Katowice�, Elektrowni �Skawina�, Koksowni
�Zdzieszowice�; w latach  80. i 90. zwiêkszenie
nak³adu miesiêcznika �Aura� z 10 do 20 tys. eg-
zemplarzy, publikacje na ³amach �Aury� � oko³o
250 artyku³ów popularnonaukowych. Nagrody
i wyró¿nienia: liczne, w tym nagroda Komitetu
Nauki i Techniki za udzia³ w uruchomieniu sta-
lowni konwertorowo-tlenowej w Hucie im. Le-
nina (1968, 1969), Nagroda Miasta Krakowa za
wdra¿anie osi¹gniêæ w dziedzinie nauki i techni-
ki (1974, 1978, 1983).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1968-90), cz³onek Komisji Tech-
niki przy Komitecie Zak³adowym PZPR pionu
g³ównego energetyka HiL (1969-72), zastêpca
przewodnicz¹cego Komisji Techniki Komitetu
Fabrycznego PZPR HiL (1973-75), cz³onek zespo-
³u ochrony �rodowiska Komitetu Krakowskiego
PZPR (1980-82). Inne organizacje spo³eczne: Sto-
warzyszenie Elektryków Polskich (od 1958), prze-
wodnicz¹cy sekcji energetyki przemys³owej
(1958-76) l Polskie Towarzystwo In¿ynierii Eko-
logicznej (od 1990), cz³onek Zarz¹du G³ównego.
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
brak. Sympatie polityczne: do pragmatyków jak
prof. Andrzej Zoll, prof. Karol Modzelewski; an-
typatia do polityków nawiedzonych. Odznaczenia:
Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1964), Z³oty Krzy¿ Za-
s³ugi (1970), Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski (1988), ponadto kilkana�cie odznak
i dyplomów za dzia³alno�æ w dziedzinie ochrony
�rodowiska.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: w³asny dom, Nowa Huta, od 1989.
Samochód: hyundai pony, rok prod. 1992. Poda-
tek dochodowy: 1998 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ogród przy domu. Urlop: coroczne wyjaz-
dy do Krynicy, je¿eli uda siê wyjechaæ z Krako-
wa. Ulubione dzie³a: �Noce i dnie� M. D¹brow-
skiej. Maksyma ¿yciowa: Pracowaæ i byæ zadowo-
lonym z tego, co siê robi.                   aktual.: 1.II.2000
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GASID£O W³adys³aw Jan
duchowny rzymskokat., proboszcz
Ur. 26 maja 1941 w Nowej Wsi k. Kêt, woj. kra-
kowskie; wykszt. wy¿sze, magister teologii; du-
chowny rzymskokat. Ojciec: Jan, wykszt. podsta-
wowe, rolnik. Matka: Anna (z d. Krucza³a), wy-
kszt. podstawowe, rolnik. Rodzeñstwo: Krystyna
(ur. 1945). Tradycje rodzinne: dziadek i ojciec pro-
wadzili gospodarstwo rolne, a przed wojn¹ ma³y
zak³ad rzemie�lniczy, anga¿owali siê w ¿ycie spo-
³eczne wsi, maj¹c na uwadze religijne i material-
ne dobro parafii i rodzinnej miejscowo�ci. ¯ycio-
we autorytety: ks. pra³at Józef �wi¹der proboszcz
parafii w Kêtach (lata 50.), prymas tysi¹clecia ks.
kardyna³ Stefan Wyszyñski, ks. kardyna³ Karol
Wojty³a. Miejsca zamieszkiwania: w Krakowie od
1969 roku.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Nowej Wsi l Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce w Kêtach (matura 1959) l Papieski
Wydzia³ Teologiczny w Krakowie (dyplom 1965)
l studia podypl.: Papieski Wydzia³ Teologiczny
w Krakowie, Instytut Liturgiczny (dyplom 1971),
Instytut Rodziny (dyplom 1973).

  �WIÊCENIA  I  GODNO�CI KO�CIELNE
Diakonat � Kolegiata �w. Anny z r¹k ks. bpa Jana
Pietraszki (1964) l prezbiterat � Archikatedra na
Wawelu z r¹k ks. abpa Karola Wojty³y (1965) l
kanonik (1976) l pra³at (1992) l wicedziekan
Dekanatu Kraków �ródmie�cie (1985-92), dzie-
kan (od 1992).

  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Parafia pod wezwaniem �wiêtego Krzy¿a w Lu-
borzycy k. Nowej Huty (1965-69), wikariusz l
Parafia pod wezwaniem Matki Bo¿ej Królowej
Polski w Nowej Hucie Bieñczycach (1969-73), wi-
kariusz l Parafia �w. Anny w Krakowie, wika-
riusz (1974-84), proboszcz (od 1984) l Kuria Me-
tropolitarna w Krakowie, Wydzia³ Duszpasterstwa
Rodzin, referent wydzia³u (1973-75), diecezjalny
duszpasterz rodzin (od 1975), dyrektor Wydzia³u
Duszpasterstwa Rodzin (1977-97). Ponadto: re-
daktor biuletynu „Rodzina Katolicka” (od 1975),
cz³onek Rady Administracyjnej Archidiecezji Kra-
kowskiej (1985-92), cz³onek Rady Kap³añskiej Ar-
chidiecezji Krakowskiej (kilka kadencji do 1997),
cz³onek Zespo³u Doradczego Krajowego O�rod-
ka Duszpasterstwa Rodzin w Warszawie (1986-
91), wicepostulator sprawy beatyfikacyjnej S³ugi
Bo¿ego Jerzego Ciesielskiego (od 1992), postula-
tor sprawy beatyfikacyjnej S³ugi Bo¿ego bpa Jana
Pietraszki (od 1994), cz³onek Rady �Caritas�
w Krakowie (od 1995), kustosz Kapitu³y Kolegiac-
kiej �w. Anny w Krakowie (od 1994). Wa¿niejsze
dzie³a: remont ko�cio³a �w. Anny w Krakowie (ge-
neralne prace remontowo-konserwatorskie i reno-
wacyjne fasady, dachu i wnêtrza); publikacje
�Duszpasterstwo Rodzin Ksiêdza Kardyna³a Woj-
ty³y� (w J. Szypu³a, �Z wizyt¹ u Ojca �wiêtego

Jana Paw³a II�, 1987), �Ko�ció³ krakowski w s³u¿-
bie rodzinie w latach pasterzowania kardyna³a
Karola Wojty³y� (w �Karol Wojty³a jako Biskup
Krakowski� pod red. ks. T. Pieronka, 1988),
�Z zagadnieñ etyki ogólnej (1990), �Ku czci �w.
Jana z Kêt� (1991), �Z zagadnieñ etyki ma³¿eñ-
skiej i rodzinnej, wyd. IV (1994), �Duszpasterska
troska karola Wojty³y o rodzinê� (1997), ��wiêta
Krystyna stra¿niczk¹ Eucharystii� (1997), �Rodzi-
na, dar i zadanie, nadzieja ludzko�ci� (1998, 1999),
��ladami s³ugi Bo¿ego bpa Jana Pietraszki� (re-
daktor, 2000); ponadto oko³o 50 artyku³ów z dzie-
dziny etyki ma³¿eñskiej, duszpasterstwa rodzin
i hagiografii w poezji katolickiej.

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ do organizacji spo³ecznych: Polskie
Towarzystwo Teologiczne w Krakowie (od 1978),
cz³onek l Fundacja im. �wiêtej Królowej Jadwi-
gi dla Papieskiej Akademii Teologicznej w Kra-
kowie (od 1990), sekretarz. Inne fakty z ¿yciory-
su: w szkole �redniej za tzw. wywrotowe pogl¹dy
mia³ byæ wydalony z liceum w Kêtach, ale pa�-
dziernikowa odwil¿ 1956 roku spowodowa³a, ¿e
w szkole pozosta³, a usuniêto jej dyrektora. Od-
znaczenia ko�cielne i �wieckie: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: samodzielne, plebania, �ródmie�cie,
od 1974. Samochód: brak. Podatek dochodowy:
rycza³t p³acony przez duchownych.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: historia, muzyka powa¿na, podró¿e. Urlop:
je�li nie podró¿uje, to praca w niedostêpnym za-
k¹tku. Ulubione dzie³a: oprócz literatury teologicz-
nej, któr¹ siê pasjonuje, najczê�ciej autobiografie,
my�li i pisma ludzi, którzy pozostawili trwa³y �lad
swego istnienia. Maksyma ¿yciowa: �Pan jest moj¹
moc¹ i moj¹ chwa³¹� � s³owa psalmu 117,14
umieszczone na obrazku prymicyjnym, do których
z pokor¹ wobec s³owa Bo¿ego i ze szczero�ci¹
wobec siebie czêsto wraca i z nich siê rozlicza.

aktual.: 12.IV.2000

GAWLIK Jan Pawe³
ekonomista, dziennikarz
Ur. 3 maja 1924 we Lwowie; ¿onaty (od 1947);
wykszt. wy¿sze; magister ekonomii, dziennikarz;
wyznanie � formalnie rzymskokat., niewierz¹cy.
Ojciec: Pawe³, wykszt. � brak odp., drukarz. Mat-
ka: Stefania (z d. Kruk), wykszt. podstawowe, przy
mê¿u. Rodzeñstwo: brak. ¯ona: Aniela Anna (z d.
Dzioboñ), wykszt. wy¿sze, magister farmacji.
Dzieci: Wojciech (ur. 1948). Tradycje rodzinne:
szlacheckie, z dwóch sióstr ojca Janina Hankie-
wiczowa by³a przed wojn¹ ¿on¹ sêdziego apela-
cyjnego w Katowicach, druga Olga Kalimon ¿on¹
ksiêdza grekokatolickiego w Krzywczy nad Sa-
nem k. Przemy�la; wiele zawdziêcza (przyja�nie,
do�wiadczenia, atmosfera domu) rodzinie Gawa-
lowiczów, spokrewnionych z Marianem Gawalo-
wiczem, pisarzem i wieloletnim dyrektorem te-
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atrów warszawskich. ¯yciowe autorytety: Antoni
Go³ubiew, Stefan Kisielewski, ks. Jan Zieja, Jerzy
Turowicz. Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia
do 1946 roku we Lwowie, potem w Krakowie
w wyniku ewakuacji ludno�ci polskiej ze Lwowa.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. �w. Antoniego we Lwo-
wie l III Gimnazjum we Lwowie (matura w Kra-
kowie, 1947) l Akademia Handlowa w Krako-
wie, Wydzia³ Konsularny (dyplom 1950); Uniwer-
sytet Jagielloñski, Wydzia³ Humanistyczny, dzien-
nikarstwo (dyplom 1952) l studia podypl.: Szko-
³a Nauk Politycznych przy Wydziale Prawa UJ
(dyplom 1949).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Handlowa w Krakowie, Katedra Eko-
nomii (1948-51), asystent l Muzeum Narodowe
w Krakowie (1951-53), kierownik wystaw objaz-
dowych l Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne
w Krakowie (1954-55), redaktor l Wydawnictwo
Literackie w Krakowie (1955-56), redaktor l �¯y-
cie Literackie� w Krakowie (1956-68), cz³onek
redakcji l Teatr Rozmaito�ci w Krakowie (1968-
70), kierownik literacki l Stary Teatr im. H. Mo-
drzejewskiej w Krakowie (1970-80), dyrektor
i kierownik artystyczny l Teatr Telewizji Polskiej
w Warszawie (1977-82), dyrektor l Teatr Drama-
tyczny w Warszawie (1983-85), dyrektor i kierow-
nik artystyczny l Teatr Rzeczypospolitej w War-
szawie (1983-85), dyrektor i kierownik artystycz-
ny l Teatr im. J. S³owackiego w Krakowie (1985-
-89), dyrektor naczelny i artystyczny l emeryt (od
1989). Ponadto: instruktor ¿eglarstwa Polskiego
Zwi¹zku ¯eglarskiego � sternik jachtowy (od
1979), instruktor i wyk³adowca nauki jazdy (od
1991), publicysta miesiêcznika �Filatelistyka�
� sta³y felieton �Fanaberie i herezje� (od 1995),
wyk³adowca w Wy¿szej Szkole Dziennikarskiej
im. M. Wañkowicza w Warszawie (od 1998). Wy-
jazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: wy-
stêpy Starego Teatru w Wiedniu, Londynie, Zury-
chu, we Florencji, w Turynie, Belgradzie, Dubrow-
niku, Berlnie, Helsinkach. Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
ksi¹¿ki �Powrót do Jamy� (monografia Jamy Mi-
chalika, 1961), �Twarze teatru� � szkice i portrety
aktorskie (1963), �Propozycje� (cztery dramaty
� �Portret�, �Tor�, �Wybór�, �Procedura�, 1969),
zbiór felietonów pod tytu³em �Okolice teatru�
(1989); sztuki � �Portret� (prapremiera Zielona
góra, Wroc³aw, Bydgoszcz, Kraków, 1962; Tar-
nów, 1963; Katowice, Jelenia Góra, 1964), �Tor�
(prapremiera Kielce-Radom, 1965; Tarnów, 1968;
Czêstochowa 1969), �Pokusa� (prapremiera Za-
brze, 1972; Zielona Góra, Szczecin, Kielce, Ko-
szalin, Poznañ, 1963; Sosnowiec, Wroc³aw, Kra-
ków, Opole, Bia³ystok, 1964; Tarnów, Rzeszów,
1965), �Wybór� (prapremiera £ód�, 1964; Biel-
sko-Bia³a, 1969), �Procedura� (1965; Gorzów
Wielkopolski, 1978), �Egzamin� (prapremiera Zie-
lona Góra, 1966; Warszawa, £ód�, 1976; Sosno-

wiec, Gdynia, Bukareszt, Toruñ, 1977; Olsztyn,
Cieszyn, Zwoleñ, Gorzów Wielkopolski, Lublin,
1978; Kraków, Rzeszów, Szczecin, 1979; Bia³y-
stok, Koszalin, 1980; Elbl¹g, 1983); 3 sztuki tele-
wizyjne �D³ug� (1965), �Nasze nowe ¿ycie�
(1966), �Miejsce rektorskie� (1963); utwory t³u-
maczone na jêzyk bu³garski, czeski, niemiecki,
rosyjski, niemiecki, s³owacki; w latach 1970-80
jako dyrektor Starego Teatru w Krakowie osi¹gniê-
cie poziomu artystycznego przez teatr w tamtym
okresie i wypracowanie jego wyra�nej, �wiado-
mie narodowej linii (romantyzm!) repertuarowej,
najg³o�niejsze inscenizacje z tego okresu to m.in.
K. Swinarskiego � �Biesy�, �Noc listopadowa�,
�Emigranci�, �Sen nocy letniej�, �Wszystko do-
bre, co siê dobrze koñczy�, �Wyzwolenie�, �Dzia-
dy�, �Niedokoñczony Hamlet�; J. Jarockiego
� �Szewcy�, �Proces�, �Wi�niowy sad�, �Sen
o bezgrzesznej�; J. Grzegorzewskiego � �12 por-
tretów z czajk¹ w tle� i �Wesele�; podobny kieru-
nek i poziom mia³ Teatr Telewizji w latach 1977-
-81. Nagrody i wyró¿nienia: Nagroda Klubu Kry-
tyki Teatralnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol-
skich (1966), �Dro¿d¿e� tygodnika �Polityka�
wraz z Jerzym Jarockim, Konradem Swinarskim
i Andrzejem Wajd¹ (1974), Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej (lata 70.), Nagroda Miasta Kra-
kowa (1977), Nagroda I stopnia Komitetu ds. Ra-
dia i Telewizji (1979).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: ca³e ¿ycie bezpartyjny.
Inne organizacje spo³eczne: Zwi¹zek Literatów
Polskich (od 1956), cz³onek zarz¹du Oddzia³u
Krakowskiego (1968 do pocz¹tku lat 70.). Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: brak.
Sympatie polityczne: orientacja lewicowa, a rów-
nocze�nie politycznie, spo³ecznie i obyczajowo
� liberalna; antypatia do wszelkich fundamentali-
zmów, podyktowana lêkiem przed nawrotem fa-
szyzmu, zdolnego do pos³ugiwania siê piêkn¹ fra-
zeologi¹. Odznaczenia: Krzy¿ Komandorski Or-
deru Odrodzenia Polski (1989).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 39 m kw., w³asno�ciowe, �ródmie�cie,
od 1946. Samochód: stara dacia, rok prod. 1983.
Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ¿eglarstwo, filatelistyka, turystyka, moto-
cykle. Urlop: najchêtniej na Mazurach. Ulubione
dzie³a: �Czarodziejska góra� T. Manna, �Biesy�
i �Bracia Karamazow� F. Dostojewskiego. Mak-
syma ¿yciowa: Wybieraj zawsze to, co s³uszne, nie
my�l o kosztach i kieruj siê jedynie w³asnym ro-
zeznaniem.                                              aktual.: 5.V.2000

GEDLICZKA Otmar Bogdan
chirurg, profesor UJ
Ur. 10 stycznia 1928 w Krakowie; rozwiedziony;
wykszt. wy¿sze; profesor zwyczajny; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: Otmar Ryszard, wykszt. wy-
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¿sze, geodeta, profesor Wydzia³ów Politechnicz-
nych AGH w Krakowie. Matka: Apolonia (z d.
Drobniak), wykszt. niepe³ne wy¿sze, przy mê¿u.
Rodzeñstwo: Halina (ur. 1914), lekarz; Wies³aw
(ur. 1923), magister in¿ynier geodeta. Dzieci:
Otmar (ur. 1959), informatyk elektronik, mieszka
we Francji. Tradycje rodzinne: nazwisko Gedlicz-
ka pochodzenia czeskiego, przodkowie � jako hu-
syci � wyemigrowali w XVII w. do ówczesnej
Polski znanej z tolerancji religijnej; �w. Albert
Adam Chmielowski by³ blisko spokrewniony
z rodzin¹ ze strony ojca. ¯yciowe autorytety: prof.
dr med. Kornel Michejda � profesor chirurgii Uni-
wersytetu im. S. Batorego we Lwowie, potem
w Gdañsku i Krakowie, prof. dr med. Jan Oszacki
� chirurg, rektor AM w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a Powszechna im. G. Piramowicza w Kra-
kowie l W czasie okupacji niemieckiej � dwulet-
nia Szko³a Handlowa w Krakowie, kurs kre�lar-
ski, Wydzia³ Budowlany Szko³y Budownictwa
w Krakowie, tajne komplety (�ma³a� matura 1945)
l I Liceum i Gimnazjum im. B. Nowodworskie-
go w Krakowie (matura 1946) l Uniwersytet Ja-
gielloñski � pó�niej Akademia Medyczna w Kra-
kowie, Wydzia³ Lekarski (dyplom 1952) l spe-
cjalizacja I stopnia z chirurgii ogólnej (1955), spe-
cjalizacja II stopnia (1959).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Medyczna w Krakowie – obecnie Col-
legium Medicum UJ (nieprzerwanie od 1952 do
1999), asystent (1952-55), starszy asystent (1955-
-62), adiunkt (1962-67), docent etatowy (1967-76),
profesor nadzwyczajny (1976), profesor zwyczaj-
ny (1995), kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii
Ogólnej (1983-99), prorektor ds. dydaktyczno-wy-
chowawczych (1981-83), cz³onek Senatu AM (lata
90.), przewodnicz¹cy senackiej komisji ds. wspó³-
pracy z zagranic¹ oraz innymi uczelniami (1991-
-93), przewodnicz¹cy s¹du dyscyplinarnego AM
(1991-93), rzecznik dyscyplinarny UJ oraz cz³onek
Rady Programowej ds. studiów podyplomowych
Collegium Medicum UJ (lata 90.), emeryt (od 1999).
Ponadto: cz³onek Komisji Nauk Medycznych Od-
dzia³u Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (lata
70.), sekretarz redakcji (1959-72) i zastêpca redak-
tora naczelnego (1972-99) �Polskiego Przegl¹du
Chirurgicznego�, cz³onek (od 1982) i przewodni-
cz¹cy (1991-94) krajowego zespo³u specjalistycz-
nego ds. chirurgii ogólnej, przewodnicz¹cy S¹du
Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (1989-93),
cz³onek Komitetu Redakcyjnego �Folia Medica
Cracoviensia� (1987-89), przewodnicz¹cy kole-
gium specjalistów z dziedziny chirurgii ogólnej przy
Komitecie Edukacji Podyplomowej Ministerstwa
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej (1991-93), cz³onek
zespo³u przy MZiOS  do opracowania nowego pro-
gramu specjalizacji lekarzy z chirurgii ogólnej
(1991), cz³onek zespo³u ekspertów ds. zakupów
aparatury medycznej przy MZiOS (1994-97). Wy-

jazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: sty-
pendium British Council w Wielkiej Brytanii (1956-
-57); zjazdy naukowe i kongresy od pocz¹tku pra-
cy zawodowej, m.in. we Francji, w RFN, Japonii
i USA. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Zmiany ci�nienia
krwi w prawym przedsionku serca w stanach po-
krwotocznych� (doktorat 1961); �Badania nad prze-
p³ywem krwi przez w¹trobê w stanach pokrwotocz-
nych� (habilitacja 1964); ponad 100 publikacji do-
tycz¹cych stanów pokrwotocznych i wstrz¹su oli-
gowolemicznego, sk³adu ustroju i metabolizmu w
stanach chorobowych i pourazowych, choroby
wrzodowej ¿o³¹dka i dwunastnicy oraz raka ¿o³¹d-
ka, chirurgii prze³yku i wpustu, chirurgii urazowej,
oceny sytuacji w zakresie szpitalnego lecznictwa
chirurgicznego w Polsce, w tym prace naukowe
og³aszane samodzielnie i wspólnie; autor podrêcz-
ników i rozdzia³ów w monografiach, 11 prac do-
�wiadczalnych na zwierzêtach, opracowania klinicz-
ne, prace pogl¹dowe, spostrze¿enia kliniczne, m.in.
�Wp³yw przetoczenia krwi na zmiany w sk³adzie
bia³ek osocza po krwotoku (1961), �Zasady postê-
powania w obra¿eniach cia³a� (1993), �Mnogie
obra¿enia cia³a� (1997); 3 scenariusze filmów na-
ukowych; udzia³ w ponad 50 zjazdach, sympozjach
i zebraniach naukowych, nie tylko chirurgicznych;
organizacja i prowadzenie szkoleñ lekarzy chirur-
gów z regionu po³udniowo-wschodniej Polski,
udzia³ w przygotowaniach programu z zakresu chi-
rurgii dla Centrum Medycznego Kszta³cenia Pody-
plomowego w Warszawie oraz szkolenia dla leka-
rzy podstawowej opieki zdrowotnej; promotor
6 przewodów doktorskich, opiekun 7 rozpraw ha-
bilitacyjnych. Nagrody i wyró¿nienia: Nagroda Za-
rz¹du G³ównego Towarzystwa Chirurgów Polskich
za pracê naukow¹ (1962), nagroda rektora AM
w Krakowie III stopnia za kszta³cenie kadry nauko-
wej (1974, 1975, 1976, 1979), nagroda jubileuszo-
wa za 40 lat pracy w AM (1992).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: nigdy nie nale¿a³ do ¿ad-
nej partii ani stronnictwa. Inne organizacje spo-
³eczne: Towarzystwo Chirurgów Polskich (od
1955), przewodnicz¹cy Oddzia³u Krakowskiego
(1969-72), cz³onek Zarz¹du G³ównego (lata 90.),
przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej (1995-97),
cz³onek honorowy (od 1995) l NSZZ �Solidar-
no�æ� (od 1981 do po³. lat 90.), cz³onek. Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Inne
fakty z ¿yciorysu polit.: decyzj¹ ministra zdrowia
i opieki spo³ecznej w 1983 roku usuniêty na rok
przed koñcem kadencji z funkcji prorektora AM
za wspieranie Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów,
po jednog³o�nym prote�cie Rady G³ównej Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego oraz Rady Wy¿szego
Szkolnictwa Medycznego minister decyzjê pod-
trzyma³. Sympatie polityczne: zdecydowany anty-
komunista. Odznaczenia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
(1974), Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski (1980), Medal Komisji Edukacji Narodo-
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wej (1986), Zas³u¿ony Nauczyciel RP (1990),
Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1998).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 39 m kw., wspó³w³a�ciciel domu jed-
norodzinnego, �ródmie�cie, od 1975. Samochód:
fiat uno, rok prod. 1993. Podatek dochodowy: 1998
– II próg, 1999 – III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: historia II wojny �wiatowej, turystyka,
film. Urlop: pobyt w domku letniskowym pod
Krakowem. Ulubione dzie³a: ksi¹¿ki Barbary
W. Tuchman. Maksyma ¿yciowa: Dlaczego mnie,
cz³owieku, prze�ladujesz, przecie¿ nie zrobi³em ci
nigdy nic dobrego (przys³owie chiñskie).

aktual.: 5.IV.2000

GIEROWSKI Józef Andrzej
historyk, profesor UJ
Ur. 19 marca 1922 w Czêstochowie; ¿onaty po raz
trzeci (od 1997); wykszt. wy¿sze; doktor filozo-
fii; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Józef, wykszt.
wy¿sze, lekarz. Matka: Stefania (z d. Wasilewska),
wykszt. �rednie, sanitariuszka. Rodzeñstwo: Ste-
fan (ur. 1925), Maria (ur. 1931). ¯ony: Danuta
(z d. Wolniak), wykszt. pó³wy¿sze, bibliotekarka;
Maria Przetacznik-Gierowska (z d. Pach), wykszt.
wy¿sze, psycholog; Janina Sak-Gierowska (z d.
Mielnicka), wykszt. wy¿sze, historyk. Dzieci: Jó-
zef Krzysztof (ur. 1946), El¿bieta (ur. 1948). Tra-
dycje rodzinne: rodzina szlachecka herbu Pnienia;
przodkowie brali udzia³ w powstaniach 1830
i 1863 roku; ojciec i matka brali udzia³ w wojnie
1920 roku, matka organizowa³a S³u¿bê Zwyciê-
stwu Polski w Kielcach w 1939 roku, a pó�niej
by³a cz³onkiem Zwi¹zku Walki Zbrojnej i Armii
Krajowej do koñca wojny.

  EDUKACJA
Gimnazjum i Liceum �w. Stanis³awa Kostki
w Kielcach (matura 1939) l Uniwersytet Jagiel-
loñski, tajne komplety (1942-45), historia (dyplom
1946).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski (1945-46), asystent wo-
lontariusz l Uniwersytet Wroc³awski (1946-65),
starszy asystent, adiunkt, docent, profesor (1958-
-65), dziekan Wydzia³u Historyczno-Filozoficzne-
go (1964-65), prorektor (1958-61) l Polska Aka-
demia Nauk we Wroc³awiu, Instytut Historii, Za-
k³ad Historii �l¹ska (1953-68), adiunkt (1953-58),
profesor (1958-68) l Uniwersytet Jagielloñski (od
1965), Instytut Historii, profesor (1965-90), rek-
tor (1981-87), Zak³ad Historii i Kultury ¯ydów
w Polsce, profesor i kierownik  zak³adu (od 1986).
Ponadto: cz³onek czynny i dyrektor II wydzia³u
Polskiej Akademii Umiejêtno�ci (od 1990), dok-
torat honorowy uniwersytetu w Uppsali (1983),
Uniwersytetu Stanu Connecticut w Storrs w USA
(1986), Uniwersytetu Wroc³awskiego (1992). Wy-
jazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: wy-
jazd studialny do Pary¿a (1961); visiting profes-

sor University of California w Berkeley (1976),
visiting professor University of Connecticut
w Storrs (1989). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: 380 pu-
blikacji, w tym ksi¹¿ki �Sejmik generalny Ksiê-
stwa Mazowieckiego� (1948), �Dzieje Wroc³awia
1618-1741� (1957), �W cieniu ligi pó³nocnej�
(1971), �Historia Polski 1505-1864� (13 wydañ,
pierwsze 1976), �Historia W³och� (1985), �The
Polish-Lithuanian Conmonwealth in the XVIII
Century� (1996); udzia³ w przygotowaniu ustawy
o polskim szkolnictwie wy¿szym w 1981 roku
(przyjêtej przez Sejm w 1982 roku); utworzenie
pierwszego na polskich uniwersytetach Zak³adu
Historii i Kultury ¯ydów w Polsce.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980), wice-
przewodnicz¹cy komisji na Uniwersytecie Jagiel-
loñskim (1981) l Conference of the European
Rectors � Konferencja Rektorów Europejskich
(1982-87), cz³onek l �wiatowy Zwi¹zek ¯o³nie-
rzy Armii Krajowej, wiceprzewodnicz¹cy ko³a
dzielnicy Krowodrza (1990-95) l Fundacja Juda-
ica, przewodnicz¹cy Rady (od 1992) l Polskie
Towarzystwo Historyczne (od 1994), cz³onek ho-
norowy l Stowarzyszenie Absolwentów Uniwer-
sytetu Jagielloñskiego, przewodnicz¹cy (od 1998).
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
pose³ na Sejm, kaden. 1985-89, lista wyborcza
krajowa, bezpartyjny, przewodnicz¹cy zespo³u ds.
stosunków z Poloni¹ (1987-89). Ponadto: cz³onek
Rady Konsultacyjnej przy przewodnicz¹cym Rady
Pañstwa Wojciechu Jaruzelskim (kaden. 1986-89),
cz³onek Rady ds. stosunków polsko-¿ydowskich
przy prezydencie RP Lechu Wa³êsie (1991-95).
Osi¹gniêcia w dzia³alno�ci publicznej: nadanie
doktoratu honorowego papie¿owi Janowi Paw³o-
wi II przez Uniwersytet Jagielloñski (1983); utwo-
rzenie Centrum Kultury ¯ydowskiej na Kazimie-
rzu w Krakowie w oparciu o fundusze uzyskane
od Kongresu USA (1991). Inne fakty z ¿yciorysu
polit.: cz³onek S³u¿by Zwyciêstwa Polski, Zwi¹z-
ku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej (1939-45),
podchor¹¿ówka Armii Krajowej w 1942 roku, re-
daktor pisma obwodu kieleckiego Armii Krajowej
�Prawda Polska� (1944), kierownik dzia³u infor-
macji przy Biurze Informacji i Propagandy okrê-
gu kielecko-radomskiego �Jod³a�, w styczniu 1945
roku mianowany podporucznikiem AK. Sympatie
polityczne: samorz¹dno�æ; antypatia do totalitary-
zmu wszelkiej ma�ci. Odznaczenia: Commenda-
tore dell�Ordine al Merito della Repubblica Italia-
na (Komandoria Orderu Zas³ugi dla Republiki
W³oskiej, 1986), Krzy¿ Komandorski Orderu Od-
rodzenia Polski (1989), Krzy¿ Armii Krajowej
(1990).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 100 m kw., kwaterunkowe, Krowo-
drza, od 1984. Samochód: ³ada, rok prod. 1988.
Podatek dochodowy: 1997 � III próg.
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  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka górska, p³ywanie. Urlop: wyjaz-
dy w góry lub nad morze. Ulubione dzie³a: �Klub
Pickwicka� C. Dickensa; film �Popio³y� A. Waj-
dy; dzie³o sztuki � �Kuszenie �w. Antoniego� Bo-
scha. Maksyma ¿yciowa: Ora et labora.

aktual.: 14.XII.1998

GIL Mieczys³aw W³adys³aw
technik mechanik, radny wojewódzki
Ur. 9 stycznia 1944 w Gacach S³upieckich, woj.
tarnobrzeskie; ¿onaty (od 1986); wykszt. �rednie;
g³ówny specjalista ds. nowych inwestycji gospo-
darczych; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Józef,
wykszt. podstawowe, cie�la, rolnik. Matka: Ma-
rianna (z d. Madej), wykszt. podstawowe, rolnik.
Rodzeñstwo: Henryka (ur. 1946), Helena (ur.
1951). ¯ona: Ewa Gomó³ka-Gil, wykszt. wy¿sze,
dziennikarz. Dzieci: Zuzanna (ur. 1985), Adam (ur.
1990). Tradycje rodzinne: dziadek ze strony mat-
ki Jan Madej przebywa³ w Ameryce, sk¹d przy-
wióz³ maksymê � �temu, któremu siê �le gospo-
darzy, ziemiê nale¿y odebraæ, a daæ temu, który
dobrze gospodaruje�; u rodziców kult pracy na roli,
patriotyzm, umi³owanie pie�ni, du¿a religijno�æ.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Gacach S³upieckich l Tech-
nikum Hutniczo-Mechaniczne w Nowej Hucie
(matura 1963) l Uniwersytet Jagielloñski, peda-
gogika (1973-76, studia przerwane).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Huta im. Lenina w Krakowie � obecnie im. T. Sen-
dzimira (1963-78 i od 1989), rozlewacz stali,
mistrz, wiceprzewodnicz¹cy (1980) i przewodni-
cz¹cy (od 1980 do 17.III.1981) Miêdzyzak³ado-
wego Komitetu Za³o¿ycielskiego NSZZ �Solidar-
no�æ� w Krakowie, Komisja Robotnicza Hutników
NSZZ �Solidarno�æ� w HiL (17.III.1981-1991),
przewodnicz¹cy, g³ówny specjalista ds. nowych
przedsiêwziêæ gospodarczych (od 1993) l Redak-
cja �G³osu Nowej Huty� (1978-80), redaktor l
Sejm RP (1991-93), pose³ zawodowy. Wyjazdy
zagraniczne o charakterze zawodowym: jako po-
se³ przyjêty w Moskwie przez Borysa Jelcyna, któ-
remu wrêczono podczas tej wizyty znaczek �Soli-
darno�ci� (1990).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (od 1965 do III.1981), cz³onek l
Partia Chrze�cijañskich Demokratów (od 1997),
cz³onek Zarz¹du Krajowego, przewodnicz¹cy Re-
gionu Krakowskiego (od 1998) l Porozumienie
Polskich Chrze�cijañskich Demokratów, przewod-
nicz¹cy Regionu Ma³opolska (od IX.1999). Inne
organizacje spo³eczne: Stowarzyszenie In¿ynierów
i Techników Przemys³u Hutniczego (od 1964),
cz³onek l Spo³eczny Komitet Odnowy Zabytków
Krakowa (od 1990), cz³onek prezydium l Funda-
cja Odnowy Zabytków Krakowa � dzia³aj¹ca na
rzecz SKOZK (1990-95), przewodnicz¹cy Rady.

Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
pose³ na Sejm RP, kaden. 1989-91, lista wyborcza
Komitetu Obywatelskiego �Solidarno�æ�, Obywa-
telski Klub Parlamentarny, przewodnicz¹cy klu-
bu (1990-91), cz³onek Komisji Administracji
i Spraw Wewnêtrznych l pose³ na Sejm RP, ka-
den. 1991-93, lista wyborcza �Solidarni z Prezy-
dentem�, klub Partii Chrze�cijañskich Demokra-
tów, cz³onek Komisji Systemu Gospodarczego
o Przemys³u l radny Sejmiku Województwa Ma-
³opolskiego, kaden. 1998-2002, lista wyborcza Ak-
cji Wyborczej �Solidarno�æ�, klub radnych AWS.
Osi¹gniêcia w dzia³alno�ci publicznej: jako prze-
wodnicz¹cy Spo³ecznego Komitetu Odnowy Za-
bytków Krakowa dzia³anie na rzecz rewaloryza-
cji cennych obiektów architektury (1989). Inne
fakty z ¿yciorysu polit.: w marcu 1968 odmowa
udzia³u w manifestacji robotniczej przeciw kra-
kowskim studentom, zawieszenie w pracy, prze-
s³uchanie przez SB; w 1980 roku wspomaganie
strajkuj¹cych hutników, tworzenie �Solidarno�ci�,
w latach 1980-81 przewodnicz¹cy Miêdzyzak³a-
dowego Komitetu Za³o¿ycielskiego NSZZ �Soli-
darno�æ� Ma³opolska i Komisji Robotniczej Hut-
ników; po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981
roku na czele strajku w Hucie im. Lenina, po pa-
cyfikacji huty ucieczka, nastêpnie schwytany
i w 1982 roku skazany na cztery lata wiêzienia
(uwolniony dziêki amnestii 25.XI.1983); uczest-
nik strajku w HiL w 1988 roku; aresztowany
i zwolniony po kilku tygodniach w 1989 roku;
uczestnik �okr¹g³ego sto³u� po stronie �Solidar-
no�ci�. Sympatie polityczne: ugrupowania chrze-
�cijañsko-demokratyczne; antypatia do skrajnej
lewicy i skrajno�ci w ogóle oraz do postkomuni-
zmu. Odznaczenia: Srebrny Krzy¿ Zas³ugi �Za
Pracê w Hutnictwie� (1978, odebrany przez Radê
Pañstwa w stanie wojennym), Krzy¿ Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski nadany przez rz¹d lon-
dyñski (11.XII.1990).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 85 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Nowa Huta, od 1991. Samochód: peugeot, rok
prod. 1994. Podatek dochodowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: czytanie wszystkiego, pobyt na wsi
i w górach. Urlop: czynny, zwiedzanie, sport, szyb-
ka jazda samochodem. Ulubione dzie³a: �Mistrz
i Ma³gorzata� M. Bu³hakowa; filmy �Cz³owiek
z marmuru� i �Cz³owiek z  ¿elaza�. Maksyma ¿y-
ciowa: Umieæ siê ró¿niæ (Norwid).

aktual.: 25.I.1999

GIZA Jerzy
pedagog, dyrektor szko³y
Ur. 17 kwietnia 1957 w Nowym S¹czu; ¿onaty (od
1980); wykszt. wy¿sze; magister pedagogiki spe-
cjalnej i nauczania pocz¹tkowego; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Tadeusz, wykszt. �rednie, ekono-
mista. Matka: Jadwiga (z d. Kucz), wykszt. �red-
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nie, ekonomistka. Rodzeñstwo: Beata (ur. 1961).
¯ona: El¿bieta (z d. Boñcza-Domagalska), wykszt.
�rednie, handlowiec i podharcmistrz ZHP. Dzieci:
Katarzyna (ur. 1983). Tradycje rodzinne: stryjecz-
ny pradziadek Walenty Giza by³ powstañcem
styczniowym 1863/64, a dziadek Józef Giza ge-
nera³em brygady Wojska Polskiego (1887-1965);
stryj Mieczys³aw Giza, kapral, podchor¹¿y, absol-
went Korpusu Kadetów nr 1 we Lwowie, poleg³
we wrze�niu 1939 roku; ojciec zes³any po wojnie
na dwa lata do Górniczych Batalionów Pracy,
dwukrotnie relegowany ze studiów w Wy¿szej
Szkole Wychowania Fizycznego w Warszawie
i Akademii Handlowej w Krakowie; siostra ojca
� Maria by³a ³¹czniczk¹ ZWZ-AK w regionie s¹-
deckim; ze strony matki Ignacy Kucz walczy³
w powstaniu styczniowym; w rodzinie ¿ony po-
wstaniec listopadowy 1830/31 Jozafat Jastrzêbiec
Sobierayski, a tak¿e legionista Józef Domagalski
(1914-17).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. M. Kopernika w Che³m-
cu, woj. nowos¹deckie l I Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce im. ks. J. D³ugosza w Nowym S¹czu (matura
1976) l Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Krako-
wie, pedagogika specjalna z nauczaniem pocz¹t-
kowym (dyplom 1984) l studia doktoranckie:
Uniwersytet Jagielloñski (rozpoczête w 1998).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Szko³a Podstawowa nr 13 w Krakowie (1980-81,
1982-88), nauczyciel l Pañstwowy Dom Dziec-
ka nr 1 w Krakowie (1988-89), wychowawca l
Spo³eczna Szko³a Podstawowa nr 1 im. J. Pi³sud-
skiego w Krakowie (od 1989), dyrektor. Wyjazdy
zagraniczne o charakterze zawodowym: brak.
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: otwarty przewód doktor-
ski �Organizacja Wolno�æ w 20. Galicyjskim Pu³-
ku Piechoty w latach 1916-18�; folder wystawy
�Genera³ Józef Kustroñ � ¿o³nierz niepodleg³o�ci�
(1983), ksi¹¿ka �Nowos¹decka lista katyñska�
(1991), �S¹deccy genera³owie w s³u¿bie polskiej
i obcej� (1993), �Cmentarz Komunalny w Nowym
S¹czu � rejestr zas³u¿onych� (1994), �S¹deccy
kawalerowie Virtuti Militari� (1997); za³o¿yciel,
organizator i dyrektor pierwszej niepublicznej
szko³y podstawowej w Polsce (wrzesieñ 1989);
cztery tomiki wierszy � �Z przesz³o�ci g³os mnie
wo³a� (1986), �Za czerwonym murem� (1987),
�Oddech amarantu� (1989), �Historia i mi³o�æ�
(1992). Nagrody i wyró¿nienia: nagroda o�wiato-
wa �Subsidium Jagiellonium� (1991), list gratu-
lacyjny kuratora o�wiaty w Krakowie (1993).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Ruch Odbudowy Polski
(1996-97), cz³onek. Inne organizacje spo³eczne:
Towarzystwo im. gen. Józefa Kustronia w Nowym
S¹czu (1981-84 � od pocz¹tku a¿ do rozwi¹zania
przez w³adze PRL za godzenie w ¿ywotne interesy
pañstwa), prezes l Komitet Opieki nad Kopcem
J. Pi³sudskiego (1982-86), cz³onek prezydium l To-

warzystwo im. J. Pi³sudskiego (od 1988), wicepre-
zes l  Spo³eczne Towarzystwo O�wiatowe (od
1989), wiceprezes Oddzia³u Krakowskiego l To-
warzystwo Ratowania Kaplicy Loretañskiej (od
1992), cz³onek zarz¹du. Udzia³ w przedstawiciel-
skich organach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu
polit.: dwukrotnie zwolniony z pracy w Szkole Pod-
stawowej nr 13 w Krakowie (20.XII.1981
i 31.VIII.1988), pod naciskiem SB zwolniony z pra-
cy z Pañstwowego Domu Dziecka nr 1 w 1989 roku
� oba zwolnienia za dzia³alno�æ sprzeczn¹ z socja-
listycznym i laickim charakterem szko³y; dzia³al-
no�æ konspiracyjna w Klubach S³u¿by Niepodle-
g³o�ci. Sympatie polityczne: na prawo; antypatia na
lewo. Odznaczenia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1988),
Krzy¿ �w. Franciszka (1995), austriacki Czarny
Krzy¿ na Wstêdze (1995), Z³oty Medal �De Scho-
lia Bene Merentibus� (1996), Srebrny Krzy¿ Za-
s³ugi (1997), Medal Komisji Edukacji Narodowej
(1997), Z³oty Medal Opiekuna Miejsc Pamiêci Na-
rodowej (1997).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., kamienica czynszowa ¿ony,
Krowodrza, od 1980. Samochód: daewoo nubi-
ra, rok prod. 1998. Podatek dochodowy: 1997
�  I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: czytanie ksi¹¿ek, prowadzenie historycz-
nych poszukiwañ. Urlop: u rodziców w Nowym
S¹czu. Ulubione dzie³a: Trylogia H. Sienkiewicza,
�Nad Niemnem� E. Orzeszkowej, poezje C. Nor-
wida, Z. Herberta itp. Maksyma ¿yciowa: Per aspe-
ra ad astra. Z po¿ytkiem dla Rzeczypospolitej.

aktual.: 18.IX.1998

GLOBISZ Krzysztof Maria
aktor, wyk³adowca PWST
Ur. 16 stycznia 1957 w Siemianowicach �l¹skich;
¿onaty po raz drugi (od 1990); wykszt. wy¿sze;
magister sztuki; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Augustyn, wykszt. wy¿sze, ekonomista. Matka:
Józefa (z d. Czarnecka), wykszt. �rednie, urzêd-
nik. Rodzeñstwo: brak. ¯ona: Agnieszka (z d.
Musia³), wykszt. wy¿sze, rehabilitant. Dzieci:
Krzysztof (ur. 1989), Jan (ur. 1996).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 7 w Katowicach l Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Katowicach (matura 1976) l
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Teatralna w Krakowie,
Wydzia³ Aktorski (dyplom 1980).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Teatralna we Wroc³a-
wiu, filia w Krakowie (1980-81), wyk³adowca l
Teatr Polski we Wroc³awiu (1980-81), aktor l Sta-
ry Teatr w Krakowie (od 1981), aktor l Pañstwo-
wa Wy¿sza Szko³a Teatralna w Krakowie (od
1981), wyk³adowca. Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: stypendium A. Szyfmana
w Anglii i USA; liczne wyjazdy ze Starym Te-
atrem. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: blisko 80 ról teatral-
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nych, m.in. spektakle re¿yserowane przez Jerze-
go Grzegorzewskiego � Karl Rossman w �Ame-
ryce� F. Kafki (Teatr Polski we Wroc³awiu, 1980),
Widmo, Ksi¹¿ê, Belzebub, Duch w �Dziadach
� dwana�cie improwizacji� A. Mickiewicza (Sta-
ry Teatr w Krakowie, 1995), Wielki Ksi¹¿ê Kon-
stanty/Ares w �Nocy listopadowej� S. Wyspiañ-
skiego (Teatr Narodowy, 1997), spektakle re¿yse-
rowane przez Jerzego Jarockiego w Starym Te-
atrze w Krakowie � Morderca I w �Mordzie w ka-
tedrze� T. Eliota (1982), Segismundo w �¯ycie jest
snem� Calderona (1983), Pijak w ��lubie�
W. Gombrowicza (1991), Semenko w ��nie srebr-
nym Salomei� J. S³owackiego (1993), Stary Gra-
barz w �Grzebaniu� wg S. Witkiewicza (1996),
spektakle re¿yserowane przez Andrzeja Wajdê
w Starym Teatrze w Krakowie � Laertes w �Ham-
lecie� W. Szekspira (1981), Stra¿nik w �Antygo-
nie� Sofoklesa (1984), Wac³aw w �Zem�cie�
A. Fredry (1986), Chanon, Aktor II w �Dybuku�
wg E. Brylla (1988), Horatio w �Hamlecie�
W. Szekspira (1989), �Dziennikarz, Hetman
w �Weselu� S. Wyspiañskiego (1991), spektakle
re¿yserowane przez Rudolfa Zio³o w Starym Te-
atrze w Krakowie � Ismael, Tartaglia w �Ksiê¿-
niczce Turandot� C. Gozzi (1990), Puk w ��nie
nocy letniej� W. Szekspira (1992), Sanitariusz czyli
Irochin w �Reformatorze� M. Kulisza (1995);
50 ról w Teatrze Telewizji, m.in. spektakle re¿y-
serowane przez Kazimierza Kutza � Ryszard Ro-
wen �Wygnañcach� J. Joyca (1988), Wiktor Wik-
torowicz w �Samobójcy� N. Erdmana (1989), Se-
kretarz Stalina w �Dzieciach Arbatu� (1989), Po-
se³ Binder w �Zapachu orchidei� E. Rylskiego
(1991), Pu³kownik Jan Rzepecki �Prezes� w �Ziar-
no zroszone krwi¹� J. S. Stawiñskiego (1994),
spektakle re¿yserowane przez Krzysztofa Nazara
� Adam w �Pamiêtniku Adam i Ewy� wg M. Twa-
ina (1986), Ross w �Makbecie� W. Szekspira
(1988), Cenzor w �Polowaniu na karaluchy�
J. G³owackiego (1992), Alcest w �Mizantropie�
Moliera (1994), Ksi¹dz Marek w �Ksiêdzu Mar-
ku� J. S³owackiego (1998), spektakle re¿yserowa-
ne przez Andrzeja £apickiego � Bazyli Hallward
w �Portrecie Doriana Graya� O. Wilda (1994), Fi-
garo w �Weselu Figara� Beaumarchais (1995),
Aleksander Puszkin w �Maskaradzie� J. Iwaszkie-
wicza (1997), ponad 10 ról filmowych, m.in. Piotr
w �Krótkim filmie o zabijaniu� re¿. K. Kie�low-
ski (1988), Mieczys³aw Moczar w �Pu³kowniku
Kwiatkowskim� re¿. K. Kutz (1995), w filmach
A. Wajdy � �Z biegiem lat, z biegiem dni� (1980),
Amar w �Dantonie� (1982); praca ze studentami.
Nagrody i wyró¿nienia: nagroda na Festiwalu Pol-
skich Sztuk Wspó³czesnych we Wroc³awiu za rolê
Mefistofelesa we �Wzorcu dowodów metafizycz-
nych� (1986), nagroda im. Schillera (1987), na-
grody na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych za
rolê tytu³ow¹ w sztuce Handleego (1988), za rolê
w �Ksiê¿niczce Turandot� (1994) oraz za tytu³o-

w¹ rolê Per Gynta (1997), nagroda im. S. Wyspiañ-
skiego II stopnia za osi¹gniêcia aktorskie w Sta-
rym Teatrze (1988), nagroda na Opolskich Kon-
frontacjach Teatralnych za rolê Semenki w ��nie
srebrnym Salomei� (1994), nagroda za role
w spektaklach Teatru Telewizji � tytu³ow¹
w �Alku� J. J. Szczepañskiego i rolê Ekscelencji
w �Krawcu� S. Mro¿ka (1998).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� Starego Teatru (od
1985), cz³onek l Zwi¹zek Artystów Scen Polskich
(od 1985), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak. Sympatie polityczne: Unia
Polityki Realnej. Odznaczenia: Zas³u¿ony Dzia-
³acz Kultury (1996).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 90 m kw., wolny najem, Krowodrza,
od 1988. Samochód: toyota, rok prod. 1996. Po-
datek dochodowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: le¿enie bykiem jako forma relaksu. Urlop:
prace na wsi przy domku. Ulubione dzie³a:  wszyst-
kie filmy F. Felliniego; �Pieta� Micha³a Anio³a
(i wszystkie jego rze�by); �Mistrz i Ma³gorzata�
M. Bu³hakowa. Maksyma ¿yciowa: Spokojnie �
do przodu.                                              aktual.: 30.X.1998

GLONDYS Danuta Jolanta
anglistka, pracownik samorz¹dowy
(z domu: M¹czka). Ur. 13 wrze�nia 1955 w Kra-
kowie; rozwiedziona; wykszt. wy¿sze; magister
filologii angielskiej; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Stanis³aw, wykszt. wy¿sze, nauczyciel. Matka:
Janina (z d. Marcinkowska), wykszt. �rednie, ksiê-
gowa. Rodzeñstwo: Krzysztof (ur. 1960). Dzieci:
Olga (ur. 1979). Tradycje rodzinne: wed³ug prze-
kazów rodzinnych przodkowie rodu ze strony
matki pochodz¹ z Litwy, gdzie w XVII wieku Ja-
kub Cury³³o otrzyma³ tytu³ szlachecki za ocalenie
¿ycia królowi Janowi Kazimierzowi. ¯yciowe au-
torytety: rodzice.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w O�wiêcimiu l Technikum
Chemiczne w O�wiêcimiu (matura 1975) l Uni-
wersytet Jagielloñski, Wydzia³ Filologiczny, filo-
logia angielska (dyplom 1982) l studia podypl.:
Europejski Dyplom Zarz¹dzania Kultur¹ � Fun-
dacja Marcel Hicter z Brukseli (dyplom 1993).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Dom Kultury �Dworek Bia³opr¹dnicki� (1981-93),
instruktor l Urz¹d Miasta Krakowa (1993-99),
dyrektor Wydzia³u Kultury l Local Government
Partnership Programm � Partnerstwo dla Samo-
rz¹du Terytorialnego (od 1999), dyrektor biura
regionalnego w Krakowie. Wyjazdy zagraniczne
o charakterze zawodowym: stypendium British Co-
uncil oraz ministra kultury i sztuki w Anglii (1986
i 1990); pobyt studyjny we Francji (1993), w Szwe-
cji (1992) i Edynburgu (1992-95); udzia³ w wielu
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zagranicznych seminariach; wyk³ady z polityki
kulturalnej miast w Amsterdamie, Edynburgu
i Pradze (1995 i 1996). Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
w latach 1981-93 prowadzenie niekonwencjonal-
nego nauczania jêzyka angielskiego i francuskie-
go (piosenki i sztuki teatralne przygotowywane
przez m³odzie¿ w obcym jêzyku); w okresie 1993-
-99 jako dyrektor Wydzia³u Kultury UMK wpro-
wadzenie systemu dofinansowañ przedsiêwziêæ
kulturalnych przez gminê Kraków; opracowanie
nowatorskich zasad funkcjonowania orkiestry Sin-
fonietta Cracovia oraz krakowskiego Teatru STU;
zainicjowanie uchwa³y RMK o stypendiach mia-
sta Krakowa oraz przyznawaniu tytu³u �Mecenas
Kultury Krakowa�; autorka koncepcji Festiwalu
Kraków 2000; opracowanie zasad najmu lokali
komunalnych dla galerii sztuki; koordynacja ostat-
niego, kompleksowego programu pomocy Polsce
sponsorowanego przez Amerykañsk¹ Agencjê
Rozwoju Miêdzynarodowego (USAID), którego
celem jest pomoc w procesie decentralizacji
i wzmocnienie samorz¹du terytorialnego w Pol-
sce, m.in. przez wprowadzenie nowoczesnych
technik zarz¹dzania gmin¹.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 58 m kw., w³asno�ciowe, Krowodrza,
od 1981. Samochód: seat ibiza, rok prod. 1996.
Podatek dochodowy: 1994 � I próg, 1995 � I próg,
1996 � I próg, 1999 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: sztuka, dalekie podró¿e (np. na Mali)
Urlop: narty, p³ywanie, jazda konna. Ulubione
dzie³a: twórczo�æ Felliniego; sztuka baroku
i wspó³czesna. Maksyma ¿yciowa: Przede wszyst-
kim nie szkodziæ � Hipokrates.

aktual.: 12.V.2000

G£ADYSZOWSKI Janusz Wojciech
prawnik, adwokat
Ur. 21 czerwca 1946 w Krakowie; ¿onaty (od
1970); wykszt. wy¿sze; doktor prawa; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: W³odzimierz, wykszt. wy¿sze
prawnicze, sêdzia, adwokat. Matka: Jadwiga (z d.
Romszajd), wykszt. �rednie, przy mê¿u. Rodzeñ-
stwo: Zbigniew (ur. 1941). ¯ona: Anna (z d. Kra-
sowska), wykszt. wy¿sze, lekarz stomatolog. Dzie-
ci: Roman (ur. 1973). Wnuki: Karol Roman (ur.
VIII.1999). Tradycje rodzinne: ród G³adyszow-
skich pochodzi z Ma³opolski Wschodniej (w ro-
zumieniu przedwojennym), czyli obecnie z tere-
nów zachodniej Ukrainy; ojciec urodzony w Stry-
ju, dziadek Roman urodzony w Tarnopolu, histo-
ryk, studiowa³ na Uniwersytecie Jana Kazimierza
we Lwowie i Uniwersytecie Jagielloñskim, dyrek-
tor gimnazjum w Dalinie (woj. stanis³awowskie),
zmar³ w 1934 roku, od tego czasu jego ¿ona Anie-

la G³adyszowska zamieszka³a w Krakowie wraz z
synem; ojciec matki W³adys³aw Romszajd � ad-
wokat w Miechowie, wcze�niej sêdzia S¹du Okrê-
gowego w Kielcach, pochodz¹cy z niemieckiej
rodziny osiedlonej na Kielecczy�nie, podczas oku-
pacji za odmowê podpisania tzw. Volkslisty prze-
bywa³ 2 lata w obozie koncentracyjnym w Pusto-
wie k. Mielca; ojciec ¿ony Stanis³aw Krasowski
� lekarz chirurg, d³ugoletni dyrektor szpitala
w Gorlicach; rodzina inteligencka od wielu poko-
leñ, g³ównie prawnicy, sêdziowie i adwokaci; syn
Roman, obecnie aplikant adwokacki, to pi¹te po-
kolenie prawników w rodzinie, szóstym powinien
byæ wnuk Karol Roman. ¯yciowe autorytety: oj-
ciec W³odzimierz G³adyszowski � adwokat; pro-
fesor doktor Stefan Grzybowski � najwybitniej-
szy polski cywilista w okresie powojennym. Miej-
sca zamieszkiwania: od urodzenia do 1964 roku
w Miechowie, od rozpoczêcia studiów w 1964
roku w Krakowie, a od 1998 roku w Owczarach
w podkrakowskiej gminie Zielonki.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Miechowie l Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ta-
deusza Ko�ciuszki w Miechowie (matura 1964) l
Uniwersytet Jagielloñski, prawo (dyplom 1969);
socjologia (1969-70, bez dyplomu) l aplikacja
s¹dowa, egzamin sêdziowski (1970-72); aplikacja
adwokacka, egzamin adwokacki (1974-77).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Zespó³ Adwokacki nr 2 w Krakowie (1977-84),
adwokat l Zespó³ Adwokacki nr 17 w Krakowie
(1984-91), adwokat l Gmina Kraków, wicepre-
zydent miasta Krakowa (II.1991-IX.1992) l Pry-
watna Kancelaria Adwokacka w Krakowie (od
1992), w³a�ciciel, adwokat. Ponadto: sekretarz
(1987-90) i wicedziekan (od 1998) Okrêgowej
Rady Adwokackiej w Krakowie. Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: brak. Wa¿niej-
sze osi¹gniêcia: �Prawo s¹siedzkie � próba przed-
stawienia modelu� (doktorat 1974 na UJ); kilka
publikacji z dziedziny prawa cywilnego.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1972-VI.1981), cz³onek. Inne or-
ganizacje spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawi-
cielskich organach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿y-
ciorysu polit.: wiceprezydent Krakowa w Zarz¹-
dzie Miasta prezydenta Krzysztofa Bachmiñskie-
go, obaj rekomendowani przez ówczesny klub rad-
nych Samorz¹dnej Rzeczypospolitej, dzia³aj¹cy
pod przewodnictwem Barbary Bubuli. Sympatie
polityczne: zmienne, jednak nigdy nie do SLD
� synonim hipokryzji. Odznaczenia: Adwokatura
Zas³u¿onym (1998).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 250 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Owczary, gmina Zielonki, od 1998. Samochód:
citroën, rok prod. 1991; fiat seicento, rok prod.
1999. Podatek dochodowy: 1998 � III próg.
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  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: przede wszystkim zbieranie ksi¹¿ek, po-
nadto historia i nauki pomocnicze historii, jak he-
raldyka i sfragistyka. Urlop: las i woda (zbieranie
grzybów i wêdkarstwo). Ulubione dzie³a: Trylo-
gia H. Sienkiewicza, utwory B. Prusa oraz litera-
tura rosyjska XIX wieku, najbardziej ceniony pi-
sarz � Stefan ¯eromski. Maksyma ¿yciowa: lojal-
no�æ w stosunku do osoby, która ci zawierzy³a.

aktual.: 16.XII.1999

G£OWACKI Andrzej Pawe³
architekt wnêtrz, pracownik samorz¹dowy
Ur. 29 listopada 1948 w Czêstochowie; ¿onaty (od
1976); wykszt. wy¿sze; profesor sztuk plastycz-
nych; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Kazimierz,
wykszt. wy¿sze, in¿ynier budowlany. Matka: Ma-
ria (z d. Bereszko), wykszt. �rednie, przy mê¿u.
Rodzeñstwo: Urszula, Maria, Teresa, El¿bieta,
Krystyna, Aleksander (ur. 1945, archeolog), Piotr,
Kazimierz, Janusz, Jan. ¯ona: Jolanta (z d. Ptak),
wykszt. wy¿sze, doktor biologii. Dzieci: Bartosz
(ur. 1981). ¯yciowe autorytety: Einstein, Haw-
kings, Nietzsche, Zukav, Capra, Jung.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 14 w Czêstochowie l Li-
ceum Sztuk Plastycznych w Czêstochowie (matu-
ra 1968) l Studium Nauczycielskie II w Krako-
wie (dyplom 1969) l Akademia Sztuk Piêknych
w Krakowie, architektura wnêtrz (dyplom 1974).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Sztuk Piêknych w Krakowie (od 1976),
asystent, starszy asystent, adiunkt (1984), adiunkt
II stopnia (1990), profesor (1995), dziekan Wy-
dzia³u Architektury Wnêtrz (1990-93) l Urz¹d
Miasta Krakowa (od VII.1999), dyrektor Wydzia-
³u Edukacji i Kultury. Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: zajêcia z projektowania
mebli Kunstfackskolm w Sztokholmie (1989);
wymiana Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie
z akademi¹ w Helsinkach (1989). Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: �Wp³yw technologii na rozwój meblar-
stwa (od XIX wieku)� (doktorat 1985); habilita-
cja (1991); ksi¹¿ki �Jo Design� projektowanie
� harmonia przeciwieñstw (1999), �Feng shui
� dynamiczna równowaga� (2000, feng shui �
chiñska sztuka równowa¿enia przestrzeni); reali-
zacje projektów prezentowane w czasopismach
�Elle�, �Twój Styl�, �Wnêtrze�, �Cztery K¹ty�,
�£azienka�, �Domus�, �Architektura i Biznes�;
projekty wnêtrz � 2 galerie w Heilbron i Konstanz
w Niemczech (1994-95), Galeria del Arte w Po-
znaniu (1996), dwupoziomowe mieszkanie
w domu prywatnym prezentowane w pismach
�Cztery K¹ty�, �Dom i Wnêtrze�, �£azienka� i naj-
bardziej presti¿owym w³oskim �Domusie� (1997);
twórca i za³o¿yciel autorskiej galerii �Jo Design�
pocz¹tkowo przy ul. �w. Tomasza, obecnie przy
ul. Zwierzynieckiej w Krakowie (sztuka u¿ytko-
wa � meble, szk³o, lampy, malarstwo itp.), wpro-

wadzenie w latach 90. na rynek polski mebli sta-
lowych � pierwszy tak zaprojektowany sklep
�100% FE� przy ul. S³awkowskiej 13 w Krako-
wie (1993); wystawy malarskie w Szwecji (1975),
Anglii, Niemczech, Holandii, we Francji, w Hisz-
panii i USA.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980), cz³o-
nek. Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 61 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Nowa Huta, od 1976. Samochód: fiat marea,
rok prod. 1999. Podatek dochodowy: 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: fizyka, astronomia, alchemia, muzyka.
Urlop: podró¿owanie, gdzie tylko siê da, praca
w ogrodzie. Ulubione dzie³a: �Siedlisko duszy�
Gary Zukav; muzyka Bacha. Maksyma ¿yciowa:
Ka¿dy dzieñ pozwala mi widzieæ �wiat od nowa.

aktual.: 16.II.2000

GOBAN-KLAS Tomasz Antoni
socjolog, profesor UJ
Ur. 27 wrze�nia 1942 w Warszawie; ¿onaty (od
1971); wykszt. wy¿sze; profesor zwyczajny dok-
tor habilitowany socjologii; wyznanie rzymskokat.
Ojciec: Franciszek, wykszt. wy¿sze, dyrektor od-
dzia³u ZUS w Warszawie. Matka: Zofia (z d. Wy-
drzycka), wykszt. �rednie, urzêdnik ZUS. Rodzeñ-
stwo: brak. ̄ ona: Teresa Sasiñska-Klas, wykszt.
wy¿sze, socjolog. Dzieci: Iwona (ur. 1976). Tra-
dycje rodzinne: ojciec, oficer Armii Krajowej, zgi-
n¹³ w Powstaniu Warszawskim. ¯yciowe autory-
tety: prof. Jan Szczepañski, prof. George Gerbner
(USA). Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia do
1945 roku w Warszawie, od 1945 roku w Krako-
wie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 7 im. �w. Floriana w Kra-
kowie l III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana
Kochanowskiego w Krakowie (matura 1960) l
Uniwersytet Jagielloñski, socjologia (dyplom
1967).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Polska Akademia Nauk w Krakowie (1967-70),
asystent l Polska Akademia Nauk w Warszawie,
Instytut Filozofii i Socjologii (1970-71), adiunkt
l Robotnicza Spó³dzielnia Wydawnicza �Prasa-
Ksi¹¿ka-Ruch�, O�rodek Badañ Prasoznawczych
w Krakowie (1972-87), sekretarz naukowy l Uni-
wersytet Jagielloñski, Instytut Socjologii (od
1989), profesor zwyczajny (1997), kierownik Ka-
tedry Komunikowania i Mediów Masowych (od
1997). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: najwa¿niejsze to stypendium � Fulbright
Program w USA (1975-76); Korea Foundation
� Korea Po³udniowa (1994) oraz dziesi¹tki innych.
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Uczestnictwo m³odych



96 KTO jest KIM w Krakowie 1999

robotników Nowej Huty w kulturze�  (doktorat
1972); �Komunikowanie masowe. Zarys proble-
matyki socjologicznej� (habilitacja 1998); �Public
relations, czyli promocja reputacji� (1996), �Or-
chestration of the Media. The Politics of Mass
Communications in Communist Poland and the
Aftermath� (USA, 1999), �Korea Po³udniowa
dalekowschodnia” (1999), „Komunikowanie i
media masowe. Teoria i analizy prasy, radia, tele-
wizji i Internetu” (1999).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1967-89), cz³onek. Inne organi-
zacje spo³eczne: Stowarzyszenie Dziennikarzy
Polskich (1973-82), cz³onek l Stowarzyszenie
Dziennikarzy PRL � po zmianie nazwy w 1989
roku Stowarzyszenie Dziennikarzy RP (od 1982),
wiceprezes SD RP (1993-97), szef Komisji Wol-
nej i Odpowiedzialnej Prasy (obecnie), cz³onek
Rady Etyki Mediów. Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak. Sympatie polityczne: Alek-
sander Kwa�niewski; antypatia do niemal ca³ego
establishmentu spo³eczno-politycznego. Odzna-
czenia: Z³ota Odznaka �Zas³u¿ony dla Miasta Kra-
kowa� (1976), Budowniczy Nowej Huty (1973),
Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury (1985), Krzy¿ Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski (1987).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 96 m kw., w³asne, kamienica czyn-
szowa, Krowodrza, od 1945. Samochód: daewoo
lanos, rok prod. 1999. Podatek dochodowy: 1998
– II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: telewizja, Internet, muzyka, narty, p³ywa-
nie i sauna. Urlop: podró¿e zagraniczne, pla¿o-
wanie. Ulubione dzie³a: �Mistrz i Ma³gorzata� M.
Bu³hakowa, �Imiê ró¿y� U. Eco; jazz. Maksyma
¿yciowa: Tempus fugit.                  aktual.: 10.IV.2000

GOLBA Edward
�bramkarz� �Piwnicy pod Baranami�
Ur. 13 lutego 1932 w Krakowie; ¿onaty (od 1956);
wykszt. podstawowe; wyznanie rzymskokat. Oj-
ciec: Józef, wykszt. podstawowe, elektryk. Mat-
ka: Maria (z d. Kopijka), wykszt. podstawowe,
przy mê¿u. Rodzeñstwo: Stanis³aw (ur. 1930),
W³adys³aw (ur. 1934), Józef (ur. 1956), Janina (ur.
1960). ¯ona: Janina (z d. Pachnel), wykszt. pod-
stawowe, pracownik fizyczny. Dzieci: Jacek (ur.
1958), Wies³aw (ur. 1960).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 36 w Krakowie.

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Zak³ady Szklarskie w Krakowie (lata 60.), pracow-
nik fizyczny l Prywatny Zak³ad Szklarski w Kra-
kowie (1965-70), pracownik fizyczny l Krakow-
ski Dom Kultury �Pod Baranami� w Krakowie (od
1974), pracownik techniczny � bramkarz �Piwni-
cy pod Baranami�. Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: brak.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 34 m kw., spó³dzielcze lokatorskie,
Podgórze, od 1976. Samochód: brak. Podatek do-
chodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: kwiaty. Urlop: w �Piwnicy pod Barana-
mi�. Ulubione dzie³a: brak. Maksyma ¿yciowa:
brak.                                                         aktual.: 4.XII.1998

GO£ASZEWSKA Maria Teresa
historyk filozofii, profesor UJ
(z domu: Naksianowicz). Ur. 29 czerwca 1926 w
Kurzelowie, woj. kieleckie; mê¿atka (od 1947);
wykszt. wy¿sze; profesor zwyczajny; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: Czes³aw, wykszt. wy¿sze, in-
¿ynier le�nik. Matka: Maria (z d. Laszczyk), wy-
kszt. �rednie, bez zawodu. Rodzeñstwo: Anna (ur.
1922), Helena (ur. 1924). M¹¿: Tadeusz, wykszt.
wy¿sze, profesor UJ. Dzieci: brak. Tradycje ro-
dzinne: rodzina ze strony matki osiedli³a siê w
Kielcach w 1910 roku, w rodzinnym dworku w
centrum miasta znajduje siê obecnie siedziba mu-
zeum �Dom Laszczyków�; podczas II wojny �wia-
towej rodzina zaanga¿owana w dzia³alno�æ kon-
spiracyjn¹ Armii Krajowej, ciotka Rozalia � ma-
larka, która mia³a w Kielcach kilka wystaw indy-
widualnych, otrzyma³a za dzia³alno�æ w AK od-
znaczenie wojskowe, ciotka Eugenia po wojnie
ukrywa³a siê przez parêna�cie lat przed UB, w
domu przez ca³¹ okupacjê odbywa³o siê kszta³ce-
nie na tajnych kompletach � Gimnazjum i Liceum
b³. Kingi (na ten temat publikacja ksi¹¿kowa
�Komplety tajnego nauczania szkó³ �rednich w
Kielcach w latach 1939-45. Wspomnienia i mate-
ria³y�, Kielce 1997, s. 210); ze strony ojca rodzi-
na drobnej szlachty (Horodek na terenie Litwy,
który przypad³ ZSRR po I wojnie �wiatowej), oj-
ciec ukoñczy³ wy¿sz¹ szko³ê in¿ynieryjn¹ i pra-
cowa³ na Syberii, dokonuj¹c pomiaru tamtych te-
renów, oko³o 1920 roku wróci³ do Polski i o¿eni³
siê z Mari¹ Laszczyk (mia³ z ni¹ trzy córki, obec-
nie ¿yj¹ce), pracowa³ w le�nictwie, w 1930 roku
przeniesiony do Lwowa na stanowisko inspektora
lasów pañstwowych, w 1935 roku przeniós³ siê
wraz z rodzin¹ do Kielc, w czasie okupacji czyn-
nie zaanga¿owany w pracê konspiracyjn¹; rodzi-
na mê¿a by³a na zes³aniu w Taszkiencie, repatrio-
wana w 1912 roku; matka malarka, nauczycielka
rysunku w Seminarium Nauczycielskim w Zamo-
�ciu, ojciec zmar³ na tyfus w czasie powrotu do
Polski (w Baranowicach); w czasie okupacji m¹¿
by³ w oddzia³ach partyzanckich AK i Batalionów
Ch³opskich, nale¿a³ do PSL Miko³ajczyka, po
wojnie, po kilku aresztowaniach przez UB, osiad³
w Krakowie, ukoñczy³ studia polonistyczne, pra-
cowa³ w Nowej Hucie, nigdy nie nale¿a³ do PZPR,
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do �Solidarno�ci� wst¹pi³ w 1980 roku, od 1969
profesor UJ (pedagogika, socjologia); siostra
Anna, po ukoñczeniu Akademii Handlowej w Kra-
kowie uczy³a w szkole �redniej, druga, po ukoñ-
czeniu Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie, pra-
cowa³a jako plastyk w Teatrze Lalki i Aktora w
Kielcach i zajmowa³a siê malarstwem (liczne wy-
stawy indywidualne akwarel, grafik, kola¿y).

  EDUKACJA
Szko³a Æwiczeñ im. Królowej Jadwigi w Kielcach
l Gimnazjum i Liceum b³. Kingi w Kielcach (ma-
tura 1944) l Uniwersytet Jagielloñski, filozofia
(dyplom 1950).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski (1957-96), asystent, ad-
iunkt, docent, profesor nadzwyczajny i zwyczaj-
ny. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodo-
wym: stypendium rz¹du francuskiego w Pary¿u
(1970); wymiana naukowa w Liége i Gandawie �
Belgia, w Bordeaux, Helsinkach, Bazylei; udzia³
w miêdzynarodowych kongresach estetycznych �
referaty (od 1968 co cztery lata, od 1997 co trzy
lata); indywidualne zaproszenia na sympozja i
kongresy do Grecji, Finlandii, Pragi, Bratys³awy,
Budapesztu, Permu (Rosja). Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: �Twórczo�æ a osobowo�æ twórcy. Analiza pro-
cesu twórczego� (doktorat na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim w 1956 roku); �Filozoficzne
podstawy krytyki literackiej� (habilitacja 1963);
publikacje ��wiadomo�æ piêkna. Problematyka
genezy, funkcji, struktury i warto�ci w estetyce�
(1970), �Zarys estetyki. Problematyka, metody,
teorie� (1973; wydanie II 1983, wyd. III 1986),
�Cz³owiek w zwierciadle sztuki� (1977), �Estety-
ka rzeczywisto�ci� (1984), �Estetyka i antyeste-
tyka� (1984), �W poszukiwaniu porz¹dku �wia-
ta� (1987), �Istota i istnienie warto�ci. Studium o
warto�ciach estetycznych na tle sytuacji aksjolo-
gicznej� (1990), �Poetyka idei ogólnych� (1995),
�Estetyka piêciu zmys³ów� (1997), redakcja piê-
ciu tomów antologii tekstów wspó³czesnych z es-
tetyki �Estetyka w �wiecie�; rozdzia³y w 10 pozy-
cjach zbiorowych; od 1970 coroczne organizowa-
nie ogólnopolskich spotkañ estetyków (tzw. semi-
naria estetyczne), cztery z nich miêdzynarodowe;
organizacja Zak³adu Estetyki UJ, który faktycz-
nie funkcjonowa³ od 1970 roku, a formalnie w
strukturze Instytutu Filozofii od 1980 roku.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, se-
kretarz sekcji estetyki (1960-70) l NSZZ �Soli-
darno�æ� (1980-86), cz³onek. Udzia³ w przedsta-
wicielskich organach w³adzy: brak. Inne fakty z
¿yciorysu polit.: w okresie PRL wiele przeszkód
na drodze zawodowej, np. oczekiwanie prawie 7
lat na zatwierdzenie stopnia doktora habilitowa-
nego; w oddziale KC PZPR notowana jako prze-
ciwnik polityczny (choæ w owych czasach brak
zainteresowania polityk¹), starania o stypendium

naukowe zaowocowa³y zaledwie 3-miesiêcznym
pobytem we Francji, w skromnych warunkach fi-
nansowych.  Sympatie polityczne: szacunek dla
Lecha Wa³êsy, nadzieje wobec Mariana Krzaklew-
skiego; najwybitniejszy polityk to Leszek Balce-
rowicz; Adam Michnik wa¿ny i po¿yteczny orga-
nizator opinii spo³ecznej; zwolenniczka uczciwej
dekomunizacji na wy¿szych stanowiskach publicz-
nych; antypatia do Jerzego Urbana, który jest
szkodnikiem dla Polski, oraz do wszystkich fun-
damentalistów, rasistów i przestêpców gospodar-
czych. Odznaczenia: Krzy¿ Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski (1978), Medal Odrodzenia Pol-
ski Ludowej (1984), Medal Komisji Edukacji Na-
rodowej (1990).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 98 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Mogilany, od 1970. Samochód: opel corsa, rok
prod. 1997. Podatek dochodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka. Urlop: wyjazdy samochodowe
poza miejsce zamieszkania (Hiszpania, Grecja,
Jugos³awia, Bu³garia, Norwegia, Czechos³owacja).
Ulubione dzie³a: ksi¹¿ki W. Whartona, ostatnio
�Ptasiek�; inscenizacja �Dziadów� A. Mickiewi-
cza w Starym Teatrze w Krakowie. Maksyma ¿y-
ciowa: Age quod agis (Rób, co zacz¹³e�, nie ogl¹-
daj¹c siê na trudno�ci i zw¹tpienia).

aktual.: 4.XII.1998

GO£A� Andrzej Maria
in¿ynier automatyk, prezydent Krakowa
Ur. 30 wrze�nia 1946 w Krakowie; ¿onaty (od
1971); wykszt. wy¿sze; profesor nauk technicz-
nych; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Jan, wykszt.
pó³wy¿sze, ekonomista. Matka: Anna (z d. Fur-
galska), wykszt. wy¿sze, radca prawny. Rodzeñ-
stwo: Janusz (ur. 1951). ¯ona: Alina Giurescu-
Go³a�, wykszt. wy¿sze, nauczyciel. Dzieci: Micha³
(ur. 1972), Agata (ur. 1976). Tradycje rodzinne:
dziadek W³adys³aw Furgalski by³ sêdzi¹ s¹du ape-
lacyjnego we Lwowie, zamordowany przez
NKWD w 1940 roku, ojciec oficerem Wojska Pol-
skiego, uczestnikiem kampanii wrze�niowej,
obroñc¹ Warszawy w 1939 roku i ¿o³nierzem Ar-
mii Krajowej, matka radc¹ prawnym, autork¹
wspomnieñ o Lwowie w latach 1939-45; te�æ Alek-
sander Giurescu; oficer Wojska Polskiego, uczest-
nik kampanii 1939 roku (wywiad), ¿o³nierz-tu³acz
i repatriant (1961).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 3 w Krakowie l I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. B. Nowodworskiego w Kra-
kowie (matura 1965) l Akademia Górniczo-Hut-
nicza w Krakowie, elektrotechnika (dyplom 1970)
l studia doktoranckie: AGH, automatyka i elek-
trotechnika (dyplom 1974).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (od
1973), asystent (1973-74), adiunkt (1974-87), do-
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cent (1987-92), profesor nadzwyczajny (1992),
kierownik pracowni mechaniki komputerowej w
Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki (od 1992),
prorektor ds. ogólnych (1996-99) l Gmina Kra-
ków, prezydent miasta Krakowa (od 29.X.1998).
Ponadto: cz³onek Komitetu Akustyki Polskiej
Akademii Nauk (od 1996), sekretarz Komisji Me-
chaniki Stosowanej PAN Oddzia³ w Krakowie
(1995-96), cz³onek zespo³u diagnostyki technicz-
nej Komitetu Budowy Maszyn PAN, ekspert mi-
nistra edukacji narodowej w zakresie ochrony
przed ha³asem i wibracjami. Wyjazdy zagraniczne
o charakterze zawodowym: sta¿e naukowe w USA,
we W³oszech, w Niemczech i we Francji; wyk³a-
dy w Meksyku. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Synteza
struktury i algorytmów sterowania procesami
cieplnymi walcowni gor¹cej blach� (doktorat
1974); �Wp³yw parametrów dynamicznych na pro-
cesy wibroakustyczne w walcowniach� (habilita-
cja 1985); najwa¿niejsze monografie �Metody
komputerowe w akustyce wnêtrz i �rodowiska�
(1995), �Podstawy sterowania d�wiêkiem)O w po-
mieszczeniach� (praca zbiorowa pod red. A. Go-
³asia, 1997); autor i wspó³autor ponad 60 prac opu-
blikowanych w czasopismach krajowych i zagra-
nicznych; g³ówny autor ponad 60 opracowañ i eks-
pertyz dla przemys³u; twórca i opiekun specjalno-
�ci mechanika komputerowa.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Koalicja Konserwatyw-
na (1993-95), cz³onek Rady Politycznej. Inne or-
ganizacje spo³eczne: Polskie Towarzystwo Mecha-
niki Teoretycznej i Stosowanej, cz³onek l NSZZ
�Solidarno�æ� AGH (od 1980), wspó³organizator,
cz³onek zarz¹du Regionu Ma³opolska (1990-92)
l Polskie Towarzystwo Akustyczne, cz³onek Za-
rz¹du G³ównego (1985-95) l Liga Walki z Ha³a-
sem (od 1982), rzeczoznawca l Polska Sekcja
Audio-Engineering Society (od 1990), cz³onek
lMiêdzynarodowa Organizacja Charytatywna
�Lions Club� (od 1990), cz³onek l  Fundacja
Ochrony �rodowiska Gminy Kraków, cz³onek l
Stowarzyszenie �Wspólnota Polska� (od 1996),
cz³onek l Ma³opolski Klub Konserwatywny (od
1996), cz³onek l Stowarzyszenie �Samorz¹dny
Kraków� (1997), cz³onek. Udzia³ w przedstawi-
cielskich organach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿y-
ciorysu polit.: za³o¿yciel NSZZ �Solidarno�æ� na
AGH w 1980 roku, cz³onek nielegalnej komisji
zak³adowej NSZZ �Solidarno�æ� dzia³aj¹cej po 13
grudnia 1981, tymczasowo aresztowany po wpro-
wadzeniu stanu wojennego jako jeden z organiza-
torów strajku na AGH (kilka dni); w stanie wo-
jennym dzia³acz �Solidarno�ci� podziemnej, cz³o-
nek tajnej komisji zak³adowej AGH; w 1990 roku
szef kampanii prezydenckiej Lecha Wa³êsy w Re-
gionie Ma³opolska. Sympatie polityczne: zgodnie
z cz³onkostwem Ma³opolskiego Klubu Konserwa-
tywnego. Odznaczenia: Srebrny Krzy¿ Zas³ugi
(1978).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 50 m kw., dom jednorodzinny, Kro-
wodrza, od 1976. Samochód: fiat tempra, rok prod.
1993. Podatek dochodowy: 1997 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: sport (surfing, narty), muzyka. Urlop:
wylegiwanie siê na pla¿y. Ulubione dzie³a: Trylo-
gia; �Syberiada� Koncza³owskiego, �Moj¿esz�
Micha³a Anio³a. Maksyma ¿yciowa: Per aspera ad
astra.                                                      aktual.: 16.XII.1998

GO£OGÓRSKI Marian
rze�biarz, w³a�ciciel galerii
Ur. 16 stycznia 1948 w Zakopanem, woj. nowos¹-
deckie; ¿onaty (od 1977); wykszt. wy¿sze; magi-
ster sztuki; wyznanie katolickie. Ojciec: Przemy-
s³aw, wykszt. wy¿sze, adwokat. Matka: Emilia (z
d. Bohosiewicz), wykszt. wy¿sze, pianistka. Ro-
dzeñstwo: Marta (ur. 1942). ¯ona: Ma³gorzata (z
d. Muzyka), wykszt. wy¿sze, artysta muzyk, pe-
dagog Akademii Muzycznej w Krakowie. Dzieci:
Aleksandra (ur. 1983), Karol (ur. 1990). Tradycje
rodzinne: matka z rodziny ziemiañskiej pochodze-
nia ormiañskiego, dziadkowie mieli maj¹tek ziem-
ski w Harasymowie; rodzina ojca to stara rodzina
szlachecka, za³o¿ycielk¹ rodu by³a wojownicza
El¿bieta z Go³ogór; w okresie miêdzywojennym i
powojennym dziadek i ojciec byli adwokatami;
¿ona pochodzi czê�ciowo z rodziny greckiej, st¹d
nazwisko Muzyka (pradziadek by³ muzykiem na-
dwornym).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim,
woj. ³ódzkie l Liceum Ogólnokszta³c¹ce (daw-
ne Kolegium Jezuickie) w Piotrkowie Trybunal-
skim, woj. ³ódzkie (matura 1965) l Akademia
Sztuk Piêknych w Krakowie, rze�ba (dyplom
1972, pod kierunkiem Jacka Pugeta i Mariana Ko-
niecznego).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Pracownia Konserwacji Zabytków w Krakowie
(1972-74), artysta rze�biarz l Instytut Sztuki i
Ceramiki, filia w Krakowie (1974-76), projek-
tant szk³a artystycznego l Galeria autorska w
Krakowie przy ul. Grodzkiej 29 (od 1983), w³a-
�ciciel. Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: wyjazdy zawodowo-artystyczne, sty-
pendia, wystawy (W³ochy, Francja, Niemcy).
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: rze�ba �Omackiem ku
�wiat³u�, upamiêtniaj¹ca po¿ar Filharmonii Kra-
kowskiej w 1992 roku oraz p³askorze�ba upamiêt-
niaj¹ca otwarcie zapory wodnej w Niedzicy
(1997); w dziedzinie wystawienniczej � wprowa-
dzenie na rynek sztuki malarstwa Jacka Sroki,
Wies³awa Obrzydowskiego oraz Andrzeja Fol-
fasa; piêtnastoletnia praca zwi¹zana z populary-
zacj¹ sztuki wspó³czesnej. Nagrody i wyró¿nie-
nia I nagroda publiczno�ci � Rze�ba Roku 1975,
Medal Towarzystwa Przyjació³ Sztuk Piêknych
w Krakowie (1997).
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  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Polskich Artystów Plastyków,
sekretarz zarz¹du (1980-83). Udzia³ w przedsta-
wicielskich organach w³adzy: brak. Inne fakty z
¿yciorysu polit.: praca w strukturach Zwi¹zku Pol-
skich Artystów Plastyków � ratowanie �rodowi-
ska w latach 80. w czasie stanu wojennego i po
jego zakoñczeniu, na zlecenie ma³opolskiej �So-
lidarno�ci� spo³eczne wykonanie tablicy upamiêt-
niaj¹cej �mieræ i dzie³o ks. Jerzego Popie³uszki.
Sympatie polityczne: prawicowe � Ruch Odbudo-
wy Polski. Odznaczenia: Medal �Solidarno�ci� za
udzia³ w wystawie �Gdañsk Sierpieñ 1980�, zwi¹-
zanej ze zjazdem �Solidarno�ci� (1980).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 140 m kw., kwaterunkowe, �ródmie-
�cie, od 1981. Samochód: wartburg, rok prod.
1984. Podatek dochodowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: praca zawodowa, relaks � ¿ycie towarzy-
skie. Urlop: pobyt we w³asnej cha³upie na wsi w
okolicach Czernej. Ulubione dzie³a: rze�by Mi-
cha³a Anio³a. Maksyma ¿yciowa: Najwa¿niejsze
s¹ uczucia, prawda i praca.            aktual.: 18.VIII.1998

GONET Andrzej
in¿ynier górnik, profesor AGH
Ur. 7 stycznia 1951 w Kro�nie; ¿onaty (od 1976);
wykszt. wy¿sze; profesor doktor habilitowany in-
¿ynier górnik; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Jó-
zef, wykszt. �rednie, rolnik. Matka: Maria (z d.
Nawrocka), wykszt. podstawowe, przy mê¿u. Ro-
dzeñstwo: Krystyna (ur. 1955), Mieczys³aw (ur.
1958), Stanis³awa (ur. 1964). ¯ona: Zofia (z d.
Topolska), wykszt. wy¿sze, starszy specjalista.
Dzieci: Agnieszka (ur. 1977), Patrycja (ur. 1980).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 3 w Kro�nie l Technikum
Elektryczne w Turaszówce, woj. kro�nieñskie
(matura 1970) l Akademia Górniczo-Hutnicza w
Krakowie, górnictwo i geologia (dyplom 1975),
najlepszy student AGH w konkursie �Primus in-
ter pares� i drugi student �rodowiska krakowskie-
go (1975) l studia podypl.: AGH, pedagogika
wy¿szego szkolnictwa technicznego (dyplom
1976); systemy przetwarzania informacji (dyplom
1977); Uniwersytet Jagielloñski, informatyka (dy-
plom 1981).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (od
1975), asystent (1975-80), adiunkt (1980-94), pro-
fesor nadzwyczajny (1994), kierownik Zak³adu
Wiertnictwa (1990-96), prodziekan Wydzia³u
Wiertnictwa, Nafty i Gazu (1990-96), dziekan
Wydzia³u Wiertnictwa, Nafty i Gazu (od 1996)
lPañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Kro-
�nie (od 1999), prorektor. Ponadto: cz³onek Ko-
mitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk (od
1968), cz³onek komitetu redakcyjnego zeszytów

naukowych AGH �Wiertnictwo, Nafta, Gaz�, cz³o-
nek zespo³u doradców prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego ds. ratowania Kopalni Soli w Wielicz-
ce. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodo-
wym: sta¿ w zak³adzie INA Naftaplan w Sisak w
Jugos³awii (1975), sta¿ w Azerbejd¿añskim Insty-
tucie Nafty w Baku (1983); wyjazd studialny do
Mons w Belgii (1988). Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
�Metodyka rozmieszczania stabilizatorów w
aspekcie sterowania odchyleniem g³êbokich otwo-
rów wiertniczych� (doktorat 1980); �Technologia
sto³owego wiercenia otworów kierunkowych w
�wietle badañ modelowych i warunków geologicz-
nych� (habilitacja 1990); autor oko³o 90 publika-
cji, wspó³autor jednej ksi¹¿ki, 5 skryptów, 20 pa-
tentów, oko³o 70 prac naukowo-badawczych; pro-
motor 2 przewodów doktorskich, oko³o 30 prac
dyplomowych i 20 recenzji; wspó³autor zabezpie-
czania kopalni soli w Wieliczce, K³odawie i �Sla-
nic Prahova� w Rumunii przed zagro¿eniem wod-
nym.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie In¿ynierów i Techni-
ków Przemys³u Naftowego i Gazowniczego (od
1973), cz³onek, rzeczoznawca z zakresu wiertnic-
twa l Stowarzyszenie Mi³o�ników Ziemi Kro-
�nieñskiej (od 1974), cz³onek zarz¹du (1979-85)
l The Society of Petroleum Engineers (od 1991),
cz³onek l Polski Komitet Normalizacyjny (od
1994), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Odznaczenia: Z³oty Krzy¿
Zas³ugi (1995), Generalny Dyrektor Górniczy III
stopnia (1996), Srebrna Odznaka �Zas³u¿ony dla
Górnictwa� (1992).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 63 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Podgórze, od 1979. Samochód: polonez, rok
prod. 1993. Podatek dochodowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: kolekcjonowanie kufli, uprawianie dzia³-
ki. Urlop: czynny nad wod¹. Ulubione dzie³a:
ksi¹¿ki Mi³osza; filmy komediowe, przyrodnicze
i wojenne. Maksyma ¿yciowa: Róbmy swoje, oli-
wa zawsze na wierzch wyp³ywa.

aktual.: 26.II.1999

GORCZYCA Stanis³aw
metalurg, profesor AGH
Ur. 10 czerwca 1925 w Przeciszowie, woj. kra-
kowskie; ¿onaty (od 1950); wykszt. wy¿sze; ma-
gister in¿ynier metalurg, doktor habilitowany nauk
technicznych, profesor; wyznanie rzymskokat.
Ojciec: Micha³, wykszt. �rednie, nauczyciel, kie-
rownik szko³y. Matka: Genowefa (z d. S³onina),
wykszt. �rednie, nauczycielka. Rodzeñstwo: Jan
(ur. 1980), Kazimierz (ur. 1910), Zofia (ur. 1912),
W³adys³aw (ur. 1916). ¯ona: Maria (z d. Pi¹tek),
wykszt. wy¿sze, profesor farmacji. Dzieci: brak.
Tradycje rodzinne: nauczycielskie; aktywno�æ w
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organizacjach spo³ecznych i zawodowych, ale nie
politycznych; brat Jan by³ magistrem ekonomii,
Kazimierz in¿ynier chemik, W³adys³aw magister
in¿ynier metalurg, docent, siostra Zofia to nauczy-
cielka. Miejsca zamieszkiwania: od czasu podjê-
cia studiów w Krakowie z wyj¹tkiem lat 1958-59
w USA. ¯yciowe autorytety: prof. AGH W³ady-
s³aw £oskiewicz, prof. UJ Józef Chojnacki, prof.
Tadeusz Malkiewicz, prof. Zygmunt Jasiewicz,
prof. Bruce Chalmers z Uniwersytetu Harvarda .

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Krakowie (6 klas) l Szko-
³a Techniczna Górniczo-Hutniczo-Miernicza w
Krakowie (matura 1944) l Akademia Górniczo-
Hutnicza w Krakowie, metalurgia,  metaloznaw-
stwo (dyplom 1950) l studia podypl.: roczne stu-
dium z zakresu fizyki metali na Uniwersytecie
Harvarda (1959).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Zak³ad
Metaloznawstwa (1944-95), technik (1944-45),
elew (1945-46), m³odszy asystent (1946-50), star-
szy asystent (1950-53), adiunkt (1953-69), docent
(1969-73), profesor nadzwyczajny (1973), profe-
sor zwyczajny (1979), prorektor AGH (1981-87),
emeryt (od 1995). Ponadto: redaktor prac Komi-
sji Metalurgiczno-Odlewniczej PAN w Krakowie
(1969-95), cz³onek Komitetu Metalurgii PAN (od
1970), cz³onek Komitetu Nauki o Materia³ach PAN
(1970-99), przewodnicz¹cy Komitetu Metalurgicz-
nego Polskiej Akademii Nauk (1990-96), doktor
honoris causa AGH (1994). Wyjazdy zagraniczne
o charakterze zawodowym: wyjazd naukowy na
Uniwersytet Harvarda w Cambridge, USA (1958-
59), liczne wyjazdy naukowe do Wielkiej Bryta-
nii (1965-85), a tak¿e w latach 1960-89 do Nie-
miec, Rosji, Francji, Czechos³owacji, Rumunii,
Austrii. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Rekrystalizacja
austenitu po przeróbce plastycznej na gor¹co�
(doktorat 1959); �Przemiana fazowa ε → γ jako
proces poprzedzaj¹cy rekrystalizacjê zgniecionej
stali austenitycznej� (habilitacja 1967); oko³o 200
publikacji, promotor 19 prac doktorskich, 58 re-
cenzji prac habilitacyjnych dorobku naukowego
osób po przewodach habilitacyjnych, po nadaniu
tytu³ów profesora nadzwyczajnego i zwyczajne-
go, 62 recenzje prac doktorskich; podstawowy kie-
runek badañ to dyslokacyjne struktury metali i sto-
pów za pomoc¹ mikroskopu elektronowego;
wp³yw na rozwój metaloznawstwa fizycznego w
Polsce; w 1960 przy poparciu prof. Z. Jasiewicza
zorganizowanie w Katedrze Metaloznawstwa
AGH pracowni mikroskopii elektronowej, w 1962
roku zainicjowanie regularnych konferencji mikro-
skopii elektronowej cia³a sta³ego; wspó³praca z
przemys³em hutniczym oraz jego zapleczem na-
ukowo-badawczym, m.in. konsultant Huty Ban-
kowa, Huty Batory, Huty im. T. Sendzimira i jej
O�rodka Badawczo-Do�wiadczalnego Blach Elek-
trotechnicznych w Bochni.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Unia Demokratyczna
(1991-94), cz³onek l Unia Wolno�ci (od 1994),
cz³onek. Inne organizacje spo³eczne: Polskie To-
warzystwo Materia³oznawstwa (od 1944), cz³onek
l Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Prze-
mys³u Hutniczego, cz³onek (od 1946) i cz³onek
honorowy (od lat 70.) l Zwi¹zek Nauczycielstwa
Polskiego (1950-80), cz³onek l Stowarzyszenie
Wychowanków AGH (od 1953), cz³onek-za³o¿y-
ciel, cz³onek honorowy l NSZZ �Solidarno�æ�
(1981-90), cz³onek l Polskie Towarzystwo Meta-
loznawcze, prezes (1981-85). Udzia³ w przedsta-
wicielskich organach w³adzy: brak. Inne fakty z
¿yciorysu polit.: w latach 1942-45 ¿o³nierz Armii
Krajowej � zweryfikowany w randze kaprala, cz³o-
nek �wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Kra-
jowej. Sympatie polityczne: Unia Wolno�ci; anty-
patia do Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego. Odznaczenia: licz-
ne.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 55 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1959. Samochód: fiat 170, rok
prod. 1993. Podatek dochodowy: 1997 �  II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: filozofia, historia Krakowa, Polski i �wia-
ta, literatura piêkna, historia nauki i techniki.
Urlop: wynika ze stanu zdrowia. Ulubione dzie³a:
prywatna biblioteka liczy oko³o 300 tomów. Mak-
syma ¿yciowa: Nie samo ¿ycie jest dobrem, ale
¿ycie dobre.                                            aktual.: 8.III.2000

GÖRLICH Krzysztof Andrzej
oceanograf,
dyrektor ds. strategii i zarz¹dzania
Ur. 5 marca 1950 w Krakowie; ¿onaty (od 1979);
wykszt. wy¿sze, docent doktor habilitowany; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Edward, wykszt. wy-
¿sze, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie. Matka: Zofia (z d. Kordecka), wykszt.
wy¿sze, nauczyciel akademicki. Rodzeñstwo:
Edward (ur. 1947), Joanna (ur. 1967). ¯ona: Ali-
cja (z d. Sawaryn), wykszt. wy¿sze, biochemik.
Dzieci: Pawe³ (ur. 1980), Maria (ur. 1981), Julia
(ur. 1992).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 4 im. �w. Jana Kantego w
Krakowie l I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. B.
Nowodworskiego w Krakowie (matura 1968) l
Uniwersytet Gdañski, oceanografia fizyczna (dy-
plom 1974) l studia doktoranckie: Akademia Gór-
niczo-Hutnicza w Krakowie (dyplom 1979).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Polska Akademia Nauk w Krakowie, Instytut Nauk
Geologicznych (1979-91), adiunkt (1979-89), do-
cent (1989-91) l Komitet Naukowy PAN ds. Ba-
dañ Polarnych Globalnych Zmian �rodowiska (lata
80.), sekretarz naukowy l Komitet Naukowy PAN
ds. Badañ Antarktydy SCAR (lata 80.), sekretarz
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naukowy l �Studia Geologica Polonica� (1983-
89), sekretarz redakcji l �Geologia Polonica�
(1983-89), sekretarz redakcji l Gmina Kraków
(VI.-XII.1990), wiceprezydent miasta Krakowa l
Firma �City Prof� (1991-94), w³a�ciciel l Gmina
Kraków (1994-98), wiceprezydent miasta Krako-
wa l Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i
Kanalizacji SA w Krakowie, wiceprzewodnicz¹-
cy Rady Nadzorczej (1995-97) l Krakowskie
Centrum Komunikacyjne sp. z o.o., wiceprzewod-
nicz¹cy Rady Nadzorczej (1996-97), przewodni-
cz¹cy Rady Nadzorczej (1997-99) l Port Lotni-
czy Balice sp. z o.o., cz³onek Rady Nadzorczej
(1996-99) l  Stowarzyszenie Willa Decjusza
(1998-99), dyrektor l Tishman Speyer Properties
Polska (od V.1999), dyrektor ds. strategii i zarz¹-
dzania. Ponadto: cz³onek Rady Nadzorczej Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska (od
1999). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: sta¿e i wyk³ady na uniwersytecie w Ge-
tyndze (1986) i Kilonii (1987), Royal Society w
Wielkiej Brytanii (1988), Royal Irish Society w
Dublinie (1989). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Sedy-
mentacja w Zatoce Gdañskiej� (doktorat 1979);
�Sedymentacja w fiordach Spitsbergenu� (habili-
tacja, Polska Akademia Nauk w Krakowie, 1989
� nagroda indywidualna Sekretarza Naukowego
PAN); oko³o 50 publikacji naukowych, w tym w
miêdzynarodowych czasopismach; opracowanie w
latach 1981-82 programu modernizacji Huty im.
Lenina � obecnie im. T. Sendzimira oraz koncep-
cji likwidacji Huty Aluminium w Skawinie; uczest-
nik ekspedycji polarnych na Arktykê i Antarkty-
dê, w tym zimowanie na Spitsbergenie w latach
1981-82.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Unia Demokratyczna
(1991-94), przewodnicz¹cy Regionu S¹decko-Kra-
kowskiego (1992-93) l Unia Wolno�ci (od 1994),
cz³onek Rady Regionalnej w Krakowie (1994-99).
Inne organizacje spo³eczne: Polskie Towarzystwo
Mineralogiczne (od 1978), cz³onek l NSZZ �So-
lidarno�æ� (1980-92), cz³onek Miêdzyzak³adowe-
go Komitetu Za³o¿ycielskiego w Krakowie (1980),
przewodnicz¹cy Komisji Koordynacyjnej Nauki
(1980-81), przewodnicz¹cy Rady Ochrony �rodo-
wiska Regionu Ma³opolska NSZZ �Solidarno�æ�
(1980-81), przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej
Regionu Ma³opolska (1981) l Polski Klub Eko-
logiczny, cz³onek za³o¿ycielskiego Zarz¹du G³ów-
nego (1980-81) l Polskie Towarzystwo Geogra-
ficzne � Klub Polarny (od 1982), cz³onek l Pol-
skie Towarzystwo Geologiczne, cz³onek Zarz¹du
G³ównego (1985-90) l Krakowski Komitet Oby-
watelski �Solidarno�æ� (1989-90), wiceprzewod-
nicz¹cy l Klub Krakowski (od 1992), cz³onek-
za³o¿yciel. Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: radny Rady Miasta Krakowa, kaden. 1990-
94, lista wyborcza Krakowskiego Komitetu Oby-
watelskiego �Solidarno�æ�, Demokratyczny Klub

Radnych; kaden. 1998-2002, lista wyborcza Unii
Wolno�ci, Unii Polityki Realnej i Ruchu Inicja-
tyw Osiedlowych, klub radnych UW-UPR, prze-
wodnicz¹cy klubu (1998-VII.99), wiceprzewod-
nicz¹cy Komisji Planowania i Ochrony �rodowi-
ska RMK, rezygnacja z mandatu radnego
(VIII.1999). Inne fakty z ¿yciorysu polit: delegat
na I Zjazd Krajowy NSZZ �Solidarno�æ� (1981),
wspó³autor koncepcji samorz¹du terytorialnego
przyjêtej na tym zje�dzie,  przewodnicz¹cy Ko-
misji Polityki Spo³ecznej, cz³onek Rady Progra-
mowej Zjazdu; internowany po 13 grudnia 1981
roku, dzia³acz podziemnej �Solidarno�ci� w latach
1981-82, kilkakrotnie zatrzymywany przez mili-
cjê i wypuszczany; dwukrotnie wiceprezydent Kra-
kowa � w roku 1990 na wniosek prezydenta Jacka
Wo�niakowskiego oraz w latach 1994-98 na wnio-
sek Józefa Lassoty. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 78 m kw., samodzielne, wolny najem,
Krowodrza, od 1994. Samochód: volkswagen golf,
rok prod. 1987. Podatek dochodowy: 1994 � II
próg, 1995 � II próg, 1996 � III próg, 1997 � III
próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: narty, rower. Urlop: góry i morze, z rodzi-
n¹. Ulubione dzie³a: �Moby Dick� H. Melville�a.
Maksyma ¿yciowa: brak odp.

aktual.: 31.III.1999

GÓRECKI Henryk
in¿ynier elektromechanik, profesor AGH
Ur. 10 marca 1927 w Zakopanem; ¿onaty (od
1953); wykszt. wy¿sze; profesor zwyczajny AGH
automatyki; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Teo-
fil, wykszt. zawodowe, elektryk. Matka: Henryka
(z d. Jopek), wykszt. �rednie, przy mê¿u. Rodzeñ-
stwo: brak. ¯ona: Aldona (z d. Bolt), wykszt. wy-
¿sze, lekarz. Dzieci: Barbara (ur. 1956), Jadwiga
(ur. 1958). Tradycje rodzinne: ¿ona pochodzi z
rodziny lekarskiej � jej ojciec, brat i jego synowie
to lekarze. ¯yciowe autorytety: prof. Tadeusz Wa-
¿ewski, Andrzej Turowicz.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego w Mo�cicach, woj. tarnowskie l Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. �w. Jacka w Krakowie (ma-
tura 1946) l Akademia Górniczo-Hutnicza w Kra-
kowie, elektromechanika, górnictwo (dyplom
1950).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Elektrownia Miejska w Krakowie (1945-46), elek-
tromonter l Przedsiêbiorstwo �Energoprojekt� w
Krakowie (1949-52), specjalista ds. ochrony od-
gromowej l Akademia Górniczo-Hutnicza w Kra-
kowie, (od 1952), asystent (1952-54), starszy asy-
stent (1954-56), adiunkt (1956-58), docent (1958-
65), profesor nadzwyczajny (1965), profesor zwy-
czajny (1972), dyrektor Instytutu Automatyki i
Elektroniki Przemys³owej, pó�niej Instytutu Infor-
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matyki i Automatyki, Instytutu Automatyki, In-
¿ynierii Systemów i Telekomunikacji, a nastêpnie
Instytutu Automatyki, In¿ynierii Systemów i Te-
lekomunikacji (1960-91), kierownik Katedry Au-
tomatyki (1991-97), prodziekan Wydzia³u Elek-
trotechniki Górniczej i Hutniczej (1962-64), kie-
rownik studium doktoranckiego w zakresie auto-
matyki i elektrotechniki (od 1969) l Emeryt (od
1997). Ponadto: wiceprzewodnicz¹cy Rady Na-
ukowej Instytutu Badañ Systemowych Polskiej
Akademii Nauk (1960-70), cz³onek Rady Nauko-
wej Instytutu Automatyki PAN (od 1962), prze-
wodnicz¹cy Rady Naukowej Instytutu Automaty-
ki Systemów Energetycznych we Wroc³awiu
(1962-72), cz³onek Komitetu Naukowego Auto-
matyki i Cybernetyki Technicznej PAN (1966-82),
cz³onek Komisji Elektrotechniki i Automatyki
PAN w Krakowie (od 1967), cz³onek sekcji cy-
bernetyki Komitetu Górnictwa PAN (1969), cz³o-
nek Komisji Nagród Pañstwowych (1970-80),
cz³onek Rady Naukowej Instytutu Matematyki
AGH (1970-79), cz³onek Krakowskiej Rady Na-
uki i Techniki (1975-76), cz³onek Rady Nauko-
wej Instytutu Badañ Systemowych PAN (1978-
83), cz³onek Komitetu Elektrotechniki PAN (1978-
80), przewodnicz¹cy Komisji Ekspertów Automa-
tyki i Robotyki Ministerstwa Edukacji Narodowej
(od 1990), przewodnicz¹cy zespo³u elektroniki,
elektrotechniki, informatyki i telekomunikacji
Komisji Badañ Stosowanych Komitetu Badañ
Naukowych (1991-97), cz³onek Komisji Nagród
�Nauka� w Komitecie Badañ Naukowych (od
1994), cz³onek Centralnej Komisji ds. tytu³ów i
stopni naukowych (od 1997), doktor honoris cau-
sa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
(1997). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: visiting professor w Cambridge w Anglii
(1968), Zurychu (1979), w latach 1970-98 nauko-
we wyjazdy do Nowym Jorku, Chicago, Cleve-
land, Los Angeles i Honolulu, Tizi Ouzou w Al-
gierii (1988) i Rzymu (1989). Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: �Sterowanie maszyny wyci¹gowej� (dokto-
rat 1956); docent (1958); 18 ksi¹¿ek, 150 artyku-
³ów naukowych, kierownictwo i udzia³ w 45 po-
wa¿nych pracach dla przemys³u; wypromowanie
77 doktorów nauk technicznych, z których 30 jest
po habilitacji, a kilkunastu zosta³o profesorami w
Polsce, USA, Australii i Meksyku, utworzenie kra-
kowskiej szko³y w dziedzinie automatyki.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Elektryków Polskich
(od 1950), cz³onek l Naczelna Organizacja Tech-
niczna, Polski Komitet Pomiarów i Automatyki
(od 1958), wiceprzewodnicz¹cy (1960-70) l
NSZZ �Solidarno�æ� (od 1981), cz³onek. Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: brak.
Sympatie polityczne: do Akcji Wyborczej �Soli-
darno�æ�; antypatia do Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej. Odznaczenia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1970),

Z³ota Odznaka �Za Zas³ugi dla Ziemi Krakow-
skiej� (1972), Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski (1973), Z³ota Odznaka Honorowa NOT
(1974), Medal XXV-lecia Instytutu Automatyki
Systemów Energetycznych we Wroc³awiu (1976),
Z³ota Odznaka �Za Pracê Spo³eczn¹ dla Miasta
Krakowa� (1979), Krzy¿ Oficerski Orderu Odro-
dzenia Polski (1981), Medal 40-lecia PRL (1984),
Medal Edukacji Narodowej (1993), Krzy¿ Koman-
dorski Polonia Restituta (1994), Medal �Zas³u¿o-
ny dla Politechniki Rzeszowskiej im. I. £ukasie-
wicza� (1994).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 131 m kw., s³u¿bowe, Krowodrza, od
1962. Samochód: ³ada, rok prod. 1977. Podatek
dochodowy: 1998 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: góry, kajakarstwo, ogród, muzyka, malar-
stwo. Urlop: góry, ogród, zwiedzanie muzeów w
kraju i za granic¹. Ulubione dzie³a: obraz �Babie
lato� Che³moñskiego i �Popo³udnie Fauna� De-
bussy�ego. Maksyma ¿yciowa: Róbmy swoje w
miarê dobrze i ¿yczliwie.                 aktual.: 8.III.2000

GÓRKA-CZARNECKA Janina
polonistka,
historyk sztuki, w³a�cicielka galerii
Ur. 1 stycznia 1947 w My�lenicach, woj. krakow-
skie; mê¿atka (od 1971); wykszt. wy¿sze; histo-
ryk sztuki; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Stani-
s³aw, wykszt. �rednie zawodowe, cie�la. Matka:
Janina (z d. Wnêk), wykszt. podstawowe, przy
mê¿u. Rodzeñstwo: Andrzej (ur. 1940), Kazimierz
(ur. 1953). M¹¿: Andrzej, wykszt. wy¿sze, geo-
log. Dzieci: Agnieszka (ur. 1971), Dominika (ur.
1976). Tradycje rodzinne: pracowito�æ, uczciwo�æ,
ciekawo�æ �wiata.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w My�lenicach, woj. krakow-
skie l Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. T. Ko�ciusz-
ki w My�lenicach (matura 1965) l Uniwersytet
Jagielloñski, filologia polska (absolutorium 1970),
historia sztuki (absolutorium 1974).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Miejska Biblioteka Publiczna w Krakowie (1968-
70), bibliotekarz l Przedsiêbiorstwo Pañstwowe
�Desa� Dzie³a Sztuki i Antyki w Krakowie (1970-
77), antykwariusz l Urz¹d Miasta Krakowa, Wy-
dzia³ Kultury i Sztuki (1977-82), starszy inspek-
tor ds. plastyki i muzealnictwa l Biuro Wystaw
Artystycznych w Krakowie (1982-85), dyrektor l
Akademia Sztuk Piêknych w Krakowie (1986-89),
dyrektor Galerii ASP l Miêdzynarodowe Trien-
nale Grafiki w Krakowie (1989-91), dyrektor l
Galeria Sztuki �Piano Nobile� w Krakowie (1991-
94), wspó³w³a�cicielka l Galeria Sztuki �Artemis�
w Krakowie (od 1994), w³a�cicielka. Ponadto:
przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej Miêdzyna-
rodowego Triennale Grafiki (od 1990). Wyjazdy
zagraniczne o charakterze zawodowym: jako ko-
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misarz wystaw plastycznych do Turcji, Austrii,
Niemiec, Czech i na Wêgry. Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: systematyczna organizacja wystaw w swojej
galerii wraz z publikacj¹ katalogów (40 ekspozy-
cji w ci¹gu ostatnich 4 lat).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Stronnictwo Demokra-
tyczne (1985-90), cz³onek. Inne organizacje spo-
³eczne: Fundacja im. H. Rudzkiej-Cybis (od 1995),
cz³onek zarz¹du. Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 72 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1982. Samochód: volkswagen
golf, rok prod. 1992. Podatek dochodowy: 1997 �
I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: praca w galerii, opalanie siê. Urlop: naj-
chêtniej w s³oñcu nad ciep³ym morzem w �ród-
ziemnomorskim klimacie, lektura. Ulubione dzie-
³a: �Sto lat samotno�ci� G. Marqueza, �£uk try-
umfalny� E. M. Remarque�a; obraz Kazimierza
Mikulskiego �Znowu skradziono korale�. Maksy-
ma ¿yciowa: Zajmuj siê tym, co potrafisz.

aktual.: 10.VIII.1998

GRABOWSKI Andrzej Piotr
aktor
Ur. 15 marca 1952 w Chrzanowie, woj. krakow-
skie; ¿onaty (od 1982); wykszt. wy¿sze; magister
sztuki; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Boles³aw,
wykszt. wy¿sze, urzêdnik. Matka: £ucja (z d. Bahr),
wykszt. �rednie, nauczycielka. Rodzeñstwo: Wik-
tor (ur. 1941), Miko³aj (ur. 1946). ¯ona: Anna To-
maszewska-Grabowska (z d. Tomaszewska), wy-
kszt. wy¿sze, aktorka. Dzieci: Zuzanna (ur. 1983),
Katarzyna (ur. 1991). Tradycje rodzinne: dziadek
ze strony matki Gustaw Bahr by³ w³a�cicielem ko-
palni glinki ogniotrwa³ej, ojciec aktorem-amatorem.

  EDUKACJA
Szko³a powszechna w Alwerni l Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce w Chrzanowie (matura 1969) l Pañ-
stwowa Wy¿sza Szko³a Teatralna im. L. Solskie-
go w Krakowie, Wydzia³ Aktorski (dyplom 1974).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Teatr im. J. S³owackiego w Krakowie (1974-75,
1979-92), aktor l Teatr im. L. Solskiego w Tarno-
wie (1975-79), aktor l Stary Teatr im. H. Modrze-
jewskiej w Krakowie (1992-97), aktor l Teatr im.
J. S³owackiego w Krakowie (od 1997), aktor. Wy-
jazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: w
latach 1979-98 festiwale teatralne i wystêpy w
USA, Szwecji, Szwajcarii, Niemczech, Holandii,
Austrii, we W³oszech, na Wêgrzech, w Portugalii,
Norwegii, Belgii, Bu³garii, Danii, Grecji, na Li-
twie, w Wielkiej Brytanii, Szkocji i we Francji.
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: 20 ról teatralnych, 10 fil-
mowych i blisko 30 telewizyjnych, m.in.  rola An-
drzeja Jurewicza w serialu TVP �Bo¿a podszew-
ka� (1999); w Teatrze Telewizji rola Paw³a w �La

Ballata Dei La Awetri� i Gruszczyñskiego w ��nie
srebrnym Salomei� (1995); przynale¿no�æ do kra-
kowskiej awangardowej grupy MW-2; role w sztu-
kach B. Schaeffera � �Scenariusz dla trzech akto-
rów� w re¿yserii Miko³aja Grabowskiego (1987).
Nagrody i wyró¿nienia: nagrody aktorskie na fe-
stiwalach teatralnych Kalisz 1976, 1988, 1990, To-
ruñ 1986, Szczecin 1987, 1988, 1990 oraz Grand
Prix na Opolskich Konfrontacjach Teatralnych za
rolê Ja�ka w �Weselu� w Starym Teatrze w Kra-
kowie (1993).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.:
cz³onek Honorowego Komitetu Wyborczego Unii
Wolno�ci (1996-98). Sympatie polityczne: Unia
Wolno�ci; antypatia do Samoobrony Leppera, ale
trudno to nazwaæ antypati¹, raczej brak uto¿samie-
nia siê. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 160 m kw., dom jednorodzinny, Kro-
wodrza, od 1992. Samochód: renault, rok prod.
1998. Podatek dochodowy: 1997 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: jazda konna, narty. Urlop: nie lubi. Ulu-
bione dzie³a: �Mistrz i Ma³gorzata� M. Bu³hako-
wa; �Amarcord� F. Felliniego; rysunki i obrazy
H. Boscha. Maksyma ¿yciowa:
Na tej ziemi, co jêk zewsz¹d s³yszy,
jam szczê�liwy po prostu, ¿e ¿y³em
¯e kobiece ca³owa³em piersi.
Gniot³em kwiaty i trawy w parowie
i ¿e zwierz¹t braci naszych mniejszych,
nigdy pa³k¹ nie bi³em po g³owie!
(fragment wiersza S. Jesienina)

aktual.: 13.XI.1998

GRA� Pawe³ Boles³aw
politolog, przedsiêbiorca, pose³
Ur. 23 lutego 1964 w Kêtach, woj. krakowskie;
¿onaty (od 1990); wykszt. wy¿sze; magister poli-
tologii � specjalizacja dziennikarska; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: Tadeusz, wykszt. zawodowe,
kierowca. Matka: Halina (z d. Duszek), wykszt.
�rednie, pracownik administracyjny. Rodzeñstwo:
Jacek (ur. 1954), artysta plastyk. ¯ona: Dagmara
(z d. Budzik), wykszt. �rednie, ksiêgowa. Dzieci:
Kuba (ur. 1990). Tradycje rodzinne: dziadkowie
brali czynny udzia³ w zbrojnym przywracaniu pol-
skiej pañstwowo�ci podczas I wojny �wiatowej i
po jej zakoñczeniu, dziadek ze strony matki Leon
Duszek � legionista i ¿o³nierz Armii Krajowej na
¯ywiecczy�nie, dziadek ze strony ojca Boles³aw
Gra� � uczestnik powstania wielkopolskiego i po-
wstañ �l¹skich, we wrze�niu 1939 roku ¿o³nierz
armii genera³a Kleberga.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 1 w Kêtach l Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce im. Stanis³awa Wyspiañskiego w
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Kêtach (matura 1983) l Uniwersytet Jagielloñski,
politologia � dziennikarstwo (dyplom 1992).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
PRO Holding GmbH w Krakowie (od 1990), pre-
zes zarz¹du (urlop bezp³atny od 1998) l Kancela-
ria Premiera w Warszawie (1998-99), doradca pre-
miera ds. bezpieczeñstwa i obronno�ci pañstwa l
Sejm RP (od XII.1998), pose³ zawodowy. Wyjaz-
dy zagraniczne o charakterze zawodowym: �NATO
special project� w Waszyngtonie, Nowym Jorku,
Chicago, Norfolk � seminarium dla polityków zaj-
muj¹cych siê obronno�ci¹ (1999). Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: przewodniczenie Komisji Uczelnianej
Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów na UJ, wów-
czas najliczniejszej organizacji uczelnianej (1988-
89); w latach 90. wspó³tworzenie od podstaw fir-
my informatycznej � jednego z pierwszych joint-
venture polsko-bawarskich, wspó³autor koncepcji
programowej i organizacyjnej Komitetu i Ruchu
Stu w Polsce w 1995 roku.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Konserwatywno-Liberal-
ny Ruch Stu (od 1995), szef regionu Ma³opolska
(od 1995), wiceprezes Ruchu Stu na szczeblu kra-
jowym (od 1999). Inne organizacje spo³eczne:
Niezale¿ne Zrzeszenie Studentów (1987 do ukoñ-
czenia studiów w 1992), szef Komisji Uczelnia-
nej NZS na Uniwersytecie Jagielloñskim (1988-
89) l Fundacja Kraków-Wilno (od 1999), sekre-
tarz rady l Stowarzyszenie Pro Sto (od 1997),
wiceprezes. Udzia³ w przedstawicielskich orga-
nach w³adzy: pose³ na Sejm RP, kaden. 1997-2001,
lista wyborcza Akcji Wyborczej �Solidarno�æ�,
klub AWS, cz³onek Komisji Obrony i Komisji
Spraw Zagranicznych. Ponadto: cz³onek Rady
Informatyki przy premierze RP (od 1998). Osi¹-
gniêcia w dzia³alno�ci publicznej: wspó³za³o¿yciel
w formie stowarzyszenia Instytutu Polsko-Ukra-
iñskiego w Krakowie (1996) i kilku innych sto-
warzyszeñ oraz fundacji, m.in. Stowarzyszenie Pro
Sto (1997), Stowarzyszenie Analityków O�rodków
Studiów Wschodnich. Inne fakty z ¿yciorysu po-
lit.: w latach 80. dzia³alno�æ w studenckich struk-
turach konspiracyjnych w Krakowie, przedstawi-
ciel m³odzie¿y w Krakowskim Komitecie Obywa-
telskim �Solidarno�æ� (1989); objêcie mandatu po-
selskiego 16.XII.1998 po rezygnacji Marka Na-
wary, w zwi¹zku z objêciem przez niego funkcji
marsza³ka województwa ma³opolskiego. Sympa-
tie polityczne: centroprawica, my�l polityczna Mi-
ros³awa Dzielskiego. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: wspó³w³asno�æ domu jednorodzinne-
go w Kêtach, obecnie w  Zabierzowie, od 1996.
Samochód: brak. Podatek dochodowy: 1998 � II
próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: góry. Urlop: od kilku lat tydzieñ w roku
w Chorwacji i na Krecie. Ulubione dzie³a:
�Twierdza� A. de Saint-Exupery�ego, �Odpo-

wied�� Z. Herberta, Trylogia H. Sienkiewicza.
Maksyma ¿yciowa: brak odp.

aktual.: 10.XII.1999

GROBORZ Wojciech Antoni
muzyk jazzowy, pedagog
Ur. 8 kwietnia 1956 w Krakowie; ¿onaty (od 1991);
wykszt. wy¿sze; magister sztuki; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Maksymilian, wykszt. �rednie, ar-
tysta muzyk, puzonista. Matka: Eufemia (z d. Mo-
rawska), wykszt. �rednie, przy mê¿u. Rodzeñstwo:
brak. ̄ ona: Izabella (z d. Fita), wykszt. �rednie
techniczne, sprzedawca. Dzieci: Maksymilian (ur.
1992), Jakub (ur. 1993), Izabella (ur. 1993). Tra-
dycje rodzinne: muzyczne; rodzice przenie�li siê
do Krakowa po wojnie, matka pochodzi z War-
szawy, a ojciec z Rybnika; matka po Powstaniu
Warszawskim wywieziona do obozu pracy w Lu-
dwigsburgu, wracaj¹c po wojnie do Polski, zatrzy-
ma³a siê w Zabrzu, gdzie pozna³a ojca, po �lubie
przeprowadzili siê do Krakowa, gdzie ojciec otrzy-
ma³ pracê w Orkiestrze Polskiego Radia; matka
by³a pierwsz¹ nauczycielk¹ gry na fortepianie,
choæ nie by³a zawodowym muzykiem, ojciec pu-
zonista, wuj Jan Groborz pianista i aran¿er. ̄ ycio-
we autorytety: zawodowe – Charlie Parker, Dizzy
Gillespie, Bud Powell, Thelonious Monk, Art Ta-
tum, Barry Harris, Hal Galper; intelektualne �
Ko�ció³ katolicki i rodzice.

  EDUKACJA
Podstawowa Pañstwowa Szko³a Muzyczna im.
Paderewskiego w Krakowie l Liceum Muzyczne
im. Chopina w Krakowie (matura 1975) l Aka-
demia Muzyczna w Krakowie, kierunek instru-
mentalny, specjalno�æ puzon (dyplom 1981).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wolny zawód – muzyk jazzowy, pianista (od 1971)
l Prowadzenie zespo³ów firmowanych w³asnym
nazwiskiem (pocz. lat 70.) l „Extra Ball� zespó³
Jaros³awa �mietany (XI.1978-81), pianista l Ze-
spó³ �Big Band Rotunda� (l. 80.), lider, pianista l
Akademia Muzyczna w Krakowie (1980), wyk³a-
dy z muzyki jazzowej (jeden semestr) l �Axis�
zespó³ Przemys³awa Gwo�dziowskiego (1982-83),
pianista l Zespó³ �After Action Satisfaction� (1984-
86), lider i pianista l Zespó³ �Trio Wojtka Grobo-
rza� (1986), pianista, lider l Zespó³ Jazz Band Ball
Orchestra (od 1987), pianista l Zespó³ �Groborz �
Kudyk Quintet� (od 1991, regularnie od 1994), pia-
nista i lider l Zespó³ �Trio Wojtka Groborza� (od
1998), pianista, lider nowego sk³adu. Ponadto: za-
jêcia edukacyjne na warsztatach muzycznych w
Chodzie¿y (1980-89), prowadzenie warsztatów jaz-
zowych dla m³odych muzyków na terenie ca³ego
kraju (od pocz. lat 80.), wspó³za³o¿yciel warszta-
tów jazzowych w Brzozowie k. Krosna (od 1985),
prywatne lekcje improwizacji jazzowej (lata 90.),
cz³onek Komisji Weryfikacyjnej w Ministerstwie
Kultury i Sztuki w Warszawie (1984-87). Wyjazdy
zagraniczne o charakterze zawodowym: 2-miesiêcz-
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ne tournée po USA z Jaros³awem �mietan¹ (1978);
koncerty z Jazz Band Ball Orchestra w Europie oraz
na zachodnim wybrze¿u USA, w tym na najwiêk-
szym festiwalu jazzu klasycznego Jazz Jubilee w
Sacramento w Kalifornii (od 1987); prywatne lek-
cje fortepianu u Hala Galpera i Barry’ego Harrisa
w Nowym Jorku (1989). Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
debiut z  w³asnym �Big Bandem Kraków� na kon-
cercie otwieraj¹cym Krakowskie Zaduszki Jazzo-
we (1975); p³yty � solowa �After Action� (1986),
zespo³u �Wojtek Groborz Trio� �Yet Another Be-
pop Day� (2000), ponadto kilkana�cie p³yt z inny-
mi jazzowymi zespo³ami, m.in. z �Extra Ball� p³y-
ta �Go Ahead� (1979), od 1987 udzia³ w nagraniach
wszystkich p³yt Jazz Band Ball Orchestra; p³yta z
El¿biet¹ Adamiak �Do Wenecji st¹d dalej co dzieñ�
(po³. lat 80.); od lat 80. wystêpy z Januszem Mu-
niakiem, Janem Ptaszynem Wróblewskim i Henry-
kiem Majewskim; wychowankowie m.in. Bogdan
Ho³ownia, Joachim Mencel i Kuba Stankiewicz.
Nagrody i wyró¿nienia: nagroda �Klucz do karie-
ry� na festiwalu Pomorska Jesieñ Jazzowa dla ze-
spo³u �Extra Ball� (1979), Z³ota Tarka dla zespo³u
Jazz Band Ball Orchestra (1997).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Unia Polityki Realnej (I
po³. lat 90.), cz³onek. Inne organizacje spo³eczne:
Polskie Stowarzyszenie Jazzowe (od 1976), cz³o-
nek l Stowarzyszenie �Nasz �wiat� (od 2000),
cz³onek-za³o¿yciel. Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak. Sympatie polityczne: kon-
serwatyzm po³¹czony ze spo³eczn¹ nauk¹ Ko�cio-
³a, monarchi�ci; antypatia do totalitaryzmu ka¿-
dej ma�ci, do lewicy, libertynizmu, biurokratycz-
nej unijno�ci i globalizacji oraz nadu¿ywania to-
lerancji. Odznaczenia: �Zas³u¿ony dla Polskiego
Stowarzyszenia Jazzowego� (1988).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 72 m kw., wolny najem, �ródmie�cie,
od 1990. Samochód: brak. Podatek dochodowy:
1999 – I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: zaawansowana turystyka górska, kolejnic-
two, kibic kolarstwa. Urlop: muzycy nie maj¹ urlo-
pów, w wolnym czasie wyjazdy w góry. Ulubione
dzie³a: ka¿de nagranie Parkera, Gillespiego, Po-
wella lub Monka; obecnie pod wp³ywem twórczo-
�ci Z. Herberta i ojca Bocheñskiego; wszystkie
ksi¹¿ki alpinistyczne �W stronê Pysznej� Zieliñ-
skiego. Maksyma ¿yciowa: Kto nie ryzykuje, ten
nie wygrywa. Liczyæ mo¿na tylko na siebie.
Adres do korespondencji: groborz@kompit.com.pl
(www.kompit.com.pl/groborz).

aktual.: 6.IV.2000

GRODECKI Andrzej Józef
in¿ynier chemik, radny miejski
Ur. 2 lipca 1953 w Krakowie; ¿onaty (od 1976);
wykszt. wy¿sze; magister in¿ynier chemik; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Józef, wykszt. wy¿sze,

prawnik. Matka: Jadwiga (z d. Klima), wykszt.
wy¿sze, ekonomista. ¯ona: Gra¿yna (z d. Szcze-
pañska), wykszt. wy¿sze, magister in¿ynier che-
mik, nauczycielka. Dzieci: Marcin (ur. 1977), Piotr
(ur. 1980).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 16 w Krakowie l XIII Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Bohaterów Wester-
platte w Krakowie (matura 1972) l Politechnika
Krakowska, Wydzia³ Chemii i Technologii Nie-
organicznej (dyplom 1979).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Krakowskie Zak³ady Przemys³u Gumowego �Sto-
mil� (1979-83), zastêpca kierownika oddzia³u pro-
dukcyjnego l �Gamp� � Produkcja Artyku³ów z
Gumy w Wieliczce (1983-96), w³a�ciciel l Przed-
siêbiorstwo Geologiczne Budownictwa Wodnego
�Hydrogeo� w Krakowie (od 1997), g³ówny spe-
cjalista organizacji i zarz¹dzania.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Partia Victoria (1991-97),
przewodnicz¹cy l Obóz Patriotyczny Regionu
Ma³opolska � RdR, Stronnictwo Demokracji Pol-
skiej, KPN, Prawica Narodowa i Partia Victoria
(1996-97), przewodnicz¹cy Zarz¹du Wojewódz-
kiego w Krakowie l Partia Chrze�cijañskich De-
mokratów (1997), wiceprezes Oddzia³u Woje-
wódzkiego w Krakowie l Chrze�cijañska Demo-
kracja III RP, przewodnicz¹cy Regionu Krakow-
skiego (od 1999). Inne organizacje spo³eczne: Klub
Inteligencji Katolickiej w Krakowie (od 1976),
cz³onek l NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980), cz³o-
nek Komisji Zak³adowej KZPG �Stomil� (1980-
83) l Towarzystwo Przyja�ni Polsko-W³oskiej (od
1991), cz³onek l Towarzystwo im. Józefa Pi³sud-
skiego w Krakowie (1992-95), cz³onek l Funda-
cja �Twoje Serce w Twoich Rêkach� (od 1995),
cz³onek zarz¹du l Stowarzyszenie ��wiadectwo
i Twórczo�æ� (od 1995), cz³onek-za³o¿yciel l Sto-
warzyszenie Patriotyczne w Krakowie (od 1996),
cz³onek-za³o¿yciel l Akcja Katolicka, prezes od-
dzia³u parafialnego � parafia �w. Miko³aja w Kra-
kowie (od V.1998) l Rada Polityczna Akcji Wy-
borczej �Solidarno�æ� (1996-98), cz³onek l Sto-
warzyszenie �Samorz¹dny Kraków� (od 1998),
cz³onek zarz¹du. Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: radny Rady Miasta Krakowa,
kaden. 1998-2002, lista wyborcza Ruchu Patrio-
tycznego �Ojczyzna�, radny niezale¿ny. Inne fak-
ty z ¿yciorysu polit.: dzia³alno�æ konspiracyjna po
13 grudnia 1981 i wprowadzeniu stanu wojenne-
go; w latach 1991-93 organizator pielgrzymek z
Krakowa do San Giovanni Rottondo we W³oszech
do grobu ojca Pio; kandydat do Sejmu RP z listy
wyborczej Partii Victoria � po³¹czone sztaby wy-
borcze Lecha Wa³êsy w 1991 roku, kandydat do
Sejmu RP z krakowskiej listy Bezpartyjnego Blo-
ku Wspierania Reform w Krakowie w 1993 roku,
kandydat w wyborach samorz¹dowych do Rady
Miasta Krakowa w 1994 roku z listy wyborczej
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koalicji �Samorz¹dny Kraków�, kandydat do Sej-
mu RP z krakowskiej listy AWS w Krakowie w
1997 roku, wiceprzewodnicz¹cy Wojewódzkiego
Komitetu Wyborczego Lecha Wa³êsy w 1995 roku.
Sympatie polityczne: ugrupowania prawicowe
umiarkowanego �rodka. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 62 m kw., lokatorskie, �ródmie�cie,
od 1953; 200 m kw., w³asny dom jednorodzinny,
Wieliczka, od 1990. Samochód: toyota camry, rok
prod. 1989. Podatek dochodowy: 1994 � I próg,
1995 � I próg, 1996 � I próg, 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: kolekcjonowanie (malarstwo i porcelana,
sztuka wspó³czesna, madonny rze�bione w drew-
nie). Urlop: z najbli¿szymi. Ulubione dzie³a: �Naj-
lepszy� Waldemara £ysiaka, literatura historyczna,
�Wielki Gatsby� S. Fitzgeralda; obraz Eugeniusza
¯aka �Rodzina�. Maksyma ¿yciowa: Polsce � czy-
ny, trudy, istnienie. Powstawaæ i patrzeæ w przy-
sz³o�æ, uczyniæ politykê moraln¹ i sprawiedliw¹.

aktual.: 31.III.1999

GRYGLEWSKI Ryszard Jerzy
farmakolog, profesor UJ
Ur. 4 sierpnia 1932 w Wilnie; ¿onaty (od 1963);
wykszt. wy¿sze; doktor medycyny profesor zwy-
czajny; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Wiktor,
wykszt. wy¿sze, profesor ³aciny, kurator szkó³
w Wilnie. Matka: Halina (z d. Makarska), wy-
kszt. wy¿sze, nauczycielka. Rodzeñstwo: brak.
¯ona: Teresa Anna (z d. Ostachowska), wykszt.
wy¿sze, doktor chemii. Dzieci: Ryszard Wiktor
(ur. 1966).

  EDUKACJA
Komplety tajnego nauczania podczas okupacji w
Warszawie l IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Henryka Sienkiewicza w Krakowie (matura 1950)
l Akademia Medyczna im. Miko³aja Kopernika
w Krakowie, Wydzia³ Lekarski (dyplom 1955) l
studia podypl.: Uniwersytet w Edynburgu, stypen-
dium British Council (1959-60) l studia dokto-
ranckie: Akademia Medyczna w Krakowie (dy-
plom 1958); stypendium Royal College of Surge-
ons, Londyn (1968,1971).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Polska Akademia Nauk, Instytut Farmakologii w
Krakowie (1955-64), m³odszy asystent, starszy
asystent l Akademia Medyczna im. Miko³aja
Kopernika � obecnie Collegium Medicum UJ w
Krakowie (od 1965), profesor farmakologii, kie-
rownik Katedry Farmakologii, rektor (1981-84).
Ponadto: przewodnicz¹cy Rady Naukowej Mi-
nisterstwa Zdrowia (1990-92), dyrektor Oddzia-
³u Medycyny Polskiej Akademii Umiejêtno�ci
(1991-93), reprezentant Polski w �wiatowej Or-
ganizacji Zdrowia (1990-92), cz³onek Komitetu
Badañ Naukowych (1990-93), reprezentant Pol-
ski w CIBA/NOVARTIS Foundation (1978-92),
cz³onek Komitetu Wykonawczego IUPHAR (od

1994), cz³onek komitetu redakcyjnego 8 czaso-
pism naukowych, cz³onek Polskiej Akademii
Nauk, cz³onek PAU, cz³onek Academia Europa-
ea, honorowe cz³onkostwo Wêgierskiej Akade-
mii Nauk, doktorat honorowy New York Med.
College (1982), Uniwersytetu Medycznego Sze-
ged (1985), �l¹skiej Akademii Medycznej w
Katowicach (1998). Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: visiting professor i konsul-
tant naukowy w Anglii w latach 1975-95; udzia³
w licznych miêdzynarodowych zjazdach i kon-
gresach naukowych. Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
�Synteza i dzia³anie hipoglikemiczne arylosulfo-
nylomoczników� (doktorat 1958); �Poza trzust-
kowy mechanizm dzia³ania doustnych leków
przeciwcukrzycowych� (habilitacja 1963); pro-
pozycja modelu dzia³ania niesterydowych leków
przeciwzapalnych (1966), wspó³odkrycie (z A.
Szczeklikiem) mechanizmu nadwra¿liwo�ci na
aspirynê u niektórych chorych na astmê (1975),
wspó³odkrycie (z S. Buntingiem, S. Moncad¹, J.
R. Kane�em) prostacykliny (1976), wspó³odkry-
cie (z S. Moncad¹, R. Palmerem) destrukcji NO
pod wp³ywem anionów nadtlenkowych (1986),
odkrycie fibrynolitycznych w³a�ciwo�ci tiklopi-
dyny i klopidogrelu (1996) i in.; ponad 300 arty-
ku³ów naukowych; honorowe cz³onkostwo pol-
skich i zagranicznych towarzystw naukowych.
Nagrody i wyró¿nienia: nagroda A. Jurzykow-
skiego (1978), Nagroda Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej (1997), Laur Jagielloñski (1997).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.:
kandydat Krakowskiego Komitetu Obywatelskie-
go �Solidarno�æ� na prezydenta Krakowa w 1989
roku, pokonany przez Jerzego Ro�ciszewskiego.
Sympatie polityczne: Akcja Wyborcza �Solidar-
no�æ�, Ruch Odbudowy Polski; antypatia do So-
juszu Lewicy Demokratycznej. Odznaczenia:
Krzy¿ Komandorski Polonia Restituta (1998).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 100 m kw., spó³dzielcze, Krowodrza,
od 1980. Samochód: opel vectra, rok prod. 1998.
Podatek dochodowy: 1997 �  II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: czytanie, turystyka (samochodowa, spa-
cery). Urlop: zwiedzanie krajów Europy i �wiata.
Ulubione dzie³a: poezja Zbigniewa Herberta; mu-
zyka klasyczna; malarstwo Goi.

aktual.: 29.IX.1998

GRZYBEK Bogus³aw Józef
dyrygent, organista
Ur. 14 marca 1939 w Krakowie; ¿onaty (od
1972); wykszt. wy¿sze; magister sztuki; wyzna-
nie rzymskokat. Ojciec: Józef, wykszt. wy¿sze,
doktor historii. Matka: Emilia (z d. Liszkiewicz),
wykszt. �rednie, nauczycielka. Rodzeñstwo: Ja-
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dwiga (ur. 1941). ̄ona: Ma³gorzata (z d. Olek-
siak), wykszt. wy¿sze, magister sztuki, nauczy-
cielka. Dzieci: Bart³omiej (ur. 1975), Magdale-
na (ur. 1976), Mateusz (ur. 1984). Tradycje ro-
dzinne: patriotyczne oraz muzyczne; dziadek ze
strony ojca Jan Grzybek muzyk, gra³ w kapeli
ludowej, dziadek ze strony ¿ony W³adys³aw Szy-
chliñski kolejarz. ¯yciowe autorytety: Grzegorz
Gerwazy Gorczycki, Jan Pawe³ II. Miejsca za-
mieszkiwania: w latach 1939-45 w Suchej Be-
skidzkiej, 1945-47 w Osielcu, 1947-59 w No-
wym Targu, od 1959 w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa ogólna w Nowym Targu l
Gimnazjum im. Goszczyñskiego w Nowym Tar-
gu (matura 1957) l Akademia Muzyczna w Kra-
kowie, teoria organowa, dyrygentura pod kierun-
kiem prof. S. Stuligrosza (dyplom 1968) l Semi-
narium Muzyczne w Poznaniu – H. Riming (1985-
86, 1989-90).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Pañstwowa Szko³a Muzyczna im. W. ¯eleñskiego
w Krakowie (od 1968), nauczyciel, organista Ba-
zyliki Mariackiej (od 1975) l Chór Organum w
Krakowie (od 1969), dyrygent l Zespó³ Instru-
mentalny Ricercar w Krakowie (od 1989), dyry-
gent. Ponadto: dzia³alno�æ pedagogiczna � pro-
wadzenie chóru �Pro Musica� przy  PSM II stop-
nia w Krakowie (1973), chóru �Cantata� przy To-
warzystwie im. S. Moniuszki w Niepo³omicach
(1994) i chóru �Carolinum� przy Liceum Jana
Paw³a II (1995). Wyjazdy zagraniczne o charakte-
rze zawodowym: konkursy chóralne, koncert we
Francji (1980), koncerty w Neapolu (1999), festi-
wal w Dortmundzie w Niemczech (1999). Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: opracowania � utwory mu-
zyczne, artyku³y popularyzuj¹ce muzykê chóral-
n¹ oraz postaæ polskiego kompozytora Grzegorza
Gerwazego Gorczyckiego; przeniesienie tablicy
epitafijnej z Katedry na Wawelu w 1985 roku i
wmurowanie jej w ko�ciele Bo¿ego Mi³osierdzia
przy ul. Smoleñsk w 1994 roku.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak odp. Inne organiza-
cje spo³eczne: Stowarzyszenie Jerozolimskie �w.
£azarza w Krakowie (od 1997), cz³onek. Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: brak.
Sympatie polityczne: prawicowe. Odznaczenia:
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi nadany przez Ministerstwo
Kultury i Sztuki (1990).

 STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 130 m kw., w³asne, kamienica czyn-
szowa, �ródmie�cie, od 1959. Samochód: polonez,
rok prod. 1994. Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka (W³ochy i Anglia). Urlop: wy-
jazdy w góry i nad morze. Ulubione dzie³a: Lau-
datio Organi; „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza; Ba-
zylika Mariacka. Maksyma ¿yciowa: Dzia³aæ i
tworzyæ.                                                 aktual.: 5.IV.2000

GURBA Krzysztof
informatyk, dziennikarz, radny miejski
Ur. 8 lutego 1956 w Krakowie; ¿onaty (od 1979);
wykszt. wy¿sze; doktor nauk humanistycznych;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Boles³aw, wykszt.
wy¿sze, in¿ynier budownictwa, magister ekono-
mii. Matka: Kazimiera (z d. Weinglas), wykszt.
wy¿sze, magister ekonomii. Rodzeñstwo: Les³aw
(ur. 1953). ¯ona: Ewa (z d. Czekaj), wykszt. wy-
¿sze, doktor psychologii. Dzieci: Krystian (ur.
1981), Sebastian (ur. 1986), Marianna (ur. 1988).
Tradycje rodzinne: ojciec pochodzi z Podlasia, ¿o³-
nierz II Armii Wojska Polskiego, po wojnie w
Marynarce Wojennej, dobry bryd¿ysta, autor wier-
szy; matka pochodzi z Monasterzysk (k. Stanis³a-
wowa), repatriowana po wojnie, odznaczona Me-
dalem Honorowej w�ród Narodów �wiata za ura-
towanie podczas wojny wraz z matk¹ czterech
¯ydów.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 90 w Krakowie l VIII Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. S. Wyspiañskiego w
Krakowie (matura 1974) l Uniwersytet Jagielloñ-
ski, informatyka (dyplom 1979), filozofia (1977-
81) l studia doktoranckie: UJ, filozofia (1981-85).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Medyczna w Krakowie (1980-81), in-
formatyk l Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Kra-
kowie (1986-90), asystent (1986), adiunkt (1986-
90) l Uniwersytet Jagielloñski (od 1989), adiunkt
(od 1998 urlop bezp³atny) l Wydawnictwo �Znak�
(1988-90), redaktor l  Wydawnictwo �Arka�
(1990-91), redaktor l �Czas Krakowski� (1990-
95), redaktor l �Go�æ Niedzielny� (1994-98), re-
daktor l Firma �Golf Promotion� (1991-98), w³a-
�ciciel l Papieska Akademia Teologiczna w Kra-
kowie (od 1995), dyrektor programowy Podyplo-
mowego Studium Dziennikarskiego. Ponadto:
cz³onek Krajowej Rady Katolików �wieckich (od
1994), cz³onek Rady Episkopatu Polski ds. apo-
stolstwa �wieckich (od 1994), sekretarz Rady
Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej (od
1995), cz³onek Komitetu Organizacyjnego V
(1997) i VI (1999) Pielgrzymki Jana Paw³a II do
Ojczyzny. Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: stypendium naukowe Gibson-Sykora
Fellowship na Uniwersytecie w St. Andrews w
Szkocji (1993); sta¿ dziennikarski w Guardian Fo-
undation w Londynie (1994). Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: �Metodologiczne aspekty reprezentacji wie-
dzy jêzykowej� (doktorat 1986); �Philosophy and
Error�, redaktor wraz z Ew¹ ¯arneck¹-Bia³y
(1998), redaktor ksi¹¿ki �Staro¿ytna m¹dro�æ a
nauka wspó³czesna� (1993); oko³o 40 artyku³ów,
w tym kilkana�cie po angielsku i po w³osku; t³u-
maczenia � F. A. Hayek �Droga do niewolnictwa�
(1986 i 1997), A. Plantinga �Bóg, wolno�æ i z³o�
(1995), D. R. Hofstadter �Goedel, Escher, Bach�
(w przygotowaniu), C. Stoll �Kuku³cze jajo� (w
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przygotowaniu); wyk³ady we W³oszech, w Chor-
wacji, Anglii i Szkocji; kilkaset artyku³ów praso-
wych (religia, filozofia, golf, itd.) m.in. w �Tygo-
dniku Powszechnym�, �Znaku�, �Wiêzi�, �Arce�,
�Czasie Krakowskim�, �Literaturze na �wiecie�,
�Go�ciu Niedzielnym�, �Tempie�, �Tygodniku
AWS�; udzia³ w programach radiowych i telewi-
zyjnych (Telewizja Polska, Program I Polskiego
Radia, Polskie Radio Kraków, Plus, RMF, BBC,
NBC); wicemistrzostwo Polski dziennikarzy w
golfie (1996).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Ruch Spo³eczny AWS (od
1998), cz³onek. Inne organizacje spo³eczne: NSZZ
�Solidarno�æ� (od 1980), sekretarz zarz¹du Regio-
nu Ma³opolska (od 1998) l Niezale¿ne Zrzesze-
nie Studentów (1980-85), redaktor naczelny pisma
NZS UJ �Bez tytu³u�, potem �Têdy...� (1981-85),
szef podziemnej Rady Programowej NSZ (1982-
85) l  Polskie Towarzystwo Filozoficzne (od
1986), cz³onek l Stowarzyszenie �Chrystus i Ty�
(od 1986), za³o¿yciel i prezes l Krakowski Kró-
lewski Klub Golfowy (od 1995), prezes l Klub
Dziennikarzy Sportowych (od 1996), cz³onek l
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (od 1997),
cz³onek l Polskie Towarzystwo Cybernetyczne,
przewodnicz¹cy sekcji humanistycznych zastoso-
wañ cybernetyki (od 1997). Udzia³ w przedstawi-
cielskich organach w³adzy: radny Rady Miasta
Krakowa, kaden. 1998-2002, lista wyborcza Ak-
cji Wyborczej �Solidarno�æ�, klub AWS, przewod-
nicz¹cy Komisji Sportu, Turystyki i Kultury Fi-
zycznej. Ponadto: cz³onek Zespo³u Koordynacyj-
nego AWS � Ma³opolska (od 1998). Inne fakty z
¿yciorysu polit.: dzia³alno�æ podziemna w �Soli-
darno�ci� po 13 grudnia 1981 � redakcja pism pod-
ziemnych �Bez tytu³u�, �Têdy...�, �Alternatywy�;
za³o¿enie Podziemnej Agencji Prasowej �Solidar-
no�ci� i Studentów PAPSS (1982); za³o¿enie pod-
ziemnego teatru (1983); za³o¿enie uniwersytetu
podziemnego (1982-85), w 1984 roku aresztowa-
ny na krótko z powodu prowadzenia nielegalnej
dzia³alno�ci wydawniczej; prowadzenie szkoleñ
medialnych przed wyborami parlamentarnymi w
1997 roku. Sympatie polityczne: konserwatyzm,
nauka spo³eczna Ko�cio³a; antypatie do komuni-
zmu, zacierania odpowiedzialno�ci za PRL-owsk¹
przesz³o�æ, bezmy�lnego intelektualizmu. Odzna-
czenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 70 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, �ródmie�cie, od 1981. Samochód: opel astra,
rok prod. 1998. Podatek dochodowy: 1997 � I próg,
1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ksi¹¿ki, komputer, golf. Urlop: podró¿e
samochodem z rodzin¹ i namiotem. Ulubione dzie-
³a: wiersze Z. Herberta, utwory W. Szekspira, M.
Prousta, �Czarodziejska góra� T. Manna, dramaty
Witkacego, sztuki S. Mro¿ka, utwory S. Lema, ks.

J. Twardowskiego; film �Rejs� M. Piwowskiego;
malarstwo Vermeera, Botticellego, Caravaggia,
Modiglianiego; muzyka F. Chopina i J. S. Bacha.
Maksyma ¿yciowa: Gdybym w³ada³ jêzykiem lu-
dzi i anio³ów, a mi³o�ci bym nie mia³, sta³bym siê
jako mied� brzêcz¹ca albo cymba³ brzmi¹cy (�w.
Pawe³ �Hymn o mi³o�ci�). Spieszmy siê kochaæ
ludzi, tak szybko odchodz¹ (ks. J. Twardowski).

aktual.: 10.IV.2000
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HAJEWSKA�KRZYSZTOFIK Ma³gorzata
aktorka
Ur. 14 wrze�nia 1965 w Sosnowcu; mê¿atka (od
1987); wykszt. wy¿sze; magister sztuki; wyzna-
nie rzymskokat. Ojciec: Józef, wykszt. podstawo-
we, zawód � brak odp. Matka: Julia (z d. Kosiñ-
ska), wykszt. �rednie, pielêgniarka. Rodzeñstwo:
Marcin (ur. 1971). M¹¿: Roman, wykszt. wy¿sze,
magister religioznawstwa. Dzieci: Katarzyna (ur.
1987), Martyna (ur. 1988), Marianna (ur. 1998).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 10 im. M. Sk³odowskiej w
Sosnowcu l III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. B.
Prusa w Sosnowcu (matura 1984) l Pañstwowa
Wy¿sza Szko³a Teatralna im. L. Solskiego w Kra-
kowie, Wydzia³ Aktorski (dyplom 1988).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej w Krakowie
(od 1988), aktorka. Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: z przedstawieniami do Mo-
skwy, Gizen, Pary¿a, Cziwidale, Brukseli, Mona-
chium, Norymbergi i Budapesztu. Nagrody i wy-
ró¿nienia: nagroda za debiut na Opolskich Spo-
tkaniach Teatralnych (1988), Nagroda Fundacji
Kultury dla M³odego Twórcy, Grand Prix za rolê
w przedstawieniu �Kalkwerk� w re¿. K. Lupy na
Kaliskich Spotkaniach Teatralnych (1998).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 46 m kw., rezydencjonalne, �ródmie-
�cie, od 1993. Samochód: brak. Podatek docho-
dowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: wyszywanie, szycie, pieczenie ciast, czy-
tanie z dzieæmi, teatr, najwiêksze marzenie to mieæ
pensjonat nad morzem. Urlop: z rodzin¹ nad mo-
rzem. Ulubione dzie³a: ksi¹¿ki Marqueza; filmy
�Pod os³on¹ nieba�, �Tootsie�, �Poszukiwany, po-
szukiwana�, �Rejs�.                              aktual.: 1.X.1998

HANAUSEK Tadeusz Józef
prawnik, profesor UJ
Ur. 28 stycznia 1931 w Krakowie; ¿onaty po raz
trzeci (od 1972); wykszt. wy¿sze; profesor zwy-
czajny doktor habilitowany prawa; wyznanie �

wed³ug metryki rzymskokat. Ojciec: Józef, wykszt.
wy¿sze, urzêdnik pañstwowy, dyrektor Pañstwo-
wej Fabryki Umundurowania w Krakowie, przed
wojn¹ kapitan Wojska Polskiego. Matka: Francisz-
ka (z d. Szatanek), wykszt. �rednie, nauczycielka.
Rodzeñstwo: brak. ̄ ona: Wies³awa (z d. Szaw³ow-
ska), wykszt. wy¿sze, doktor nauk prawnych, re-
daktor. Dzieci: Piotr (ur. 1957), komornik S¹du Re-
jonowego w Krakowie. ¯yciowe autorytety: W³a-
dys³aw Wolter, w latach 1937-67 profesor prawa
UJ oraz prof. Jan Sehn, w latach 1949-65 dyrektor
Instytutu Ekspertyz S¹dowych w Krakowie. Miej-
sca zamieszkiwania: do wybuchu wojny w Kra-
kowie, w latach 1939-40 we Lwowie, od 1940 roku
z powrotem w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 48 w Krakowie l Pod-
ziemne gimnazjum (sekcja 13) w Krakowie; II
Pañstwowe Gimnazjum im. �w. Jacka w Krako-
wie (matura 1949) l Uniwersytet Jagielloñski,
prawo (dyplom 1953) l aplikacja w Prokuratu-
rze Wojewódzkiej w Krakowie (dyplom 1952),
studia II stopnia, specjalizacja karna pod kierun-
kiem prof. dr. W³adys³awa Woltera (dyplom
1953).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Urz¹d Wojewódzki w Krakowie, Wydzia³ Urz¹dzeñ
Rolnych (1949), podreferendarz l Polski Zwi¹zek
Motoryzacyjny, Szko³a Samochodowa w Krakowie
(1950), instruktor l Prokuratura Dzielnicy Nowa
Huta w Krakowie (1953-54), asesor � kierownik
rejonu �ledczego l Uniwersytet Jagielloñski, Ka-
tedra Prawa Karnego (od 1957), starszy asystent
(1957-60), adiunkt (1960-66), docent (1966-75),
profesor nadzwyczajny (1975), profesor zwyczaj-
ny (1980), p.o. kierownika Zak³adu Kryminalisty-
ki (1966), kierownik Zak³adu Kryminalistyki � od
1984 Katedry Kryminalistyki (od 1967), dziekan
Wydzia³u Prawa i Administracji (1975-78), dyrek-
tor Instytutu Prawa Karnego (1980-84) l Radca
prawny w kilku spó³dzielniach pracy, m.in. Spó³-
dzielni Pracy Montownia i Spó³dzielni Pracy Hy-
draulika w Krakowie (1960-64) l Akademia Spraw
Wewnêtrznych w Warszawie (1973-91), dyrektor
Instytutu Kryminalistyki i Kryminologii, kierow-
nik seminarium doktoranckiego l Centralne Stu-

H
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dium Detektywów i Pracowników Ochrony sp. z
o.o w Krakowie (1995-99), dyrektor ds. programo-
wych i prezes zarz¹du. Ponadto: cz³onek Komisji
Nauk Prawnych przy Oddziale Polskiej Akademii
Nauk w Krakowie (od 1967), ekspert Komitetu
Badañ Naukowych (od 1975), cz³onek Rady Na-
ukowej Prywatnej Wy¿szej Szko³y Biznesu i Ad-
ministracji w Warszawie (1997-98), ekspert do
spraw zwalczania psychomanipulacji w sektach
dwóch komisji sejmowych, Kancelarii Sejmu RP
oraz Senatu RP. Wyjazdy zagraniczne o charakte-
rze zawodowym: jako visiting professor liczne wy-
jazdy na Uniwersytet Karola w Pradze (1975-90).
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Przestêpstwo konkretne-
go nara¿enia na niebezpieczeñstwo� (doktorat
1960); �Przemoc jako forma dzia³ania przestêpne-
go� (habilitacja 1966); blisko 500 prac naukowych
i popularnonaukowych, w tym 36 monografii i stu-
diów, opracowanie 27 hase³ w �Ma³ej encyklopedii
prawa� (1980), 79 artyku³ów, 3 glosy, 14 recenzji,
19 podrêczników i skryptów, 15 opracowañ oko-
liczno�ciowych i biograficznych, 74 prace niepu-
blikowane, ekspertyzy i referaty, 70 odczytów i re-
feratów popularnonaukowych, 64 wyst¹pienia, ar-
tyku³y popularyzatorskie, w tym zbeletryzowane,
27 ksi¹¿ek i skryptów; wa¿niejsze ksi¹¿ki � mono-
grafia �Narkomania. Studium kryminologiczno-kry-
minalistyczne� (1976), �Kryminalistyczna taktyka
zwalczania zorganizowanych grup przestêpczych�
(1990), �Prywatny detektyw. Przewodnik zawodu�
(1992), �Kryminalistyka� (1993), �Zarys taktyki
kryminalistycznej� (1994), �Kryminologiczne i kry-
minalistyczne problemy zabójstw z lubie¿no�ci� (z
J. Leszczyñskim, 1995), �Wprowadzenie do kry-
minalistyki i kryminologii� (z Karolem S³awikiem,
1995), �Ustawa o policji� (komentarz 1996), mo-
nografia �Przemoc jako forma dzia³ania przestêp-
nego� (1996), �Ustawa o ochronie osób i mienia�
(komentarz 1998), �Kryminalistyka. Zarys wyk³a-
du� (1998), �Pracownik ochrony. Przewodnik za-
wodu� (czê�æ I, z K. Juszk¹, 1999); promotor 1130
magistrów i 43 doktorów, recenzent 78 prac dok-
torskich i 24 habilitacyjnych. Nagrody i wyró¿nie-
nia: liczne uczelniane i resortowe.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1953-90), I sekretarz Komitetu
Uczelnianego UJ (1965-68 i 1989-90) l Sojusz
Lewicy Demokratycznej (od XI.1999), cz³onek.
Inne organizacje spo³eczne: Zwi¹zek Nauczyciel-
stwa Polskiego (od 1954), cz³onek l Polskie To-
warzystwo Medycyny S¹dowej i Kryminologii
(od 1965), cz³onek l  Polskie Towarzystwo Psy-
chiatryczne (od 1970), cz³onek l Towarzystwo
Naukowe Prawa Karnego (od 1972), cz³onek l
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne (od
1972), cz³onek l The New York Academy of
Sciences (od 1995), cz³onek l American Acade-
my of the Forensic Science Academy (od 1995),
cz³onek (do 1999 roku jedyny Polak) l Spo³ecz-

na Rada Wspierania Dominikañskiego Centrum
Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sek-
tach w Polsce (1998-99), cz³onek. Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: brak. Odznacze-
nia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 89 m kw., w³asne, �ródmie�cie, od
urodzenia. Samochód: citroën 1100, rok prod.
1990. Podatek dochodowy: 1998 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: kot i komputer. Urlop: co� takiego nie ist-
nieje. Ulubione dzie³a: malarstwo Malczewskie-
go; pisarze Hemingway i Haszek. Maksyma ¿y-
ciowa: B¹d� dla innych taki, jak chcia³by�, aby
oni byli dla ciebie.                                aktual.: 19.II.2000

HANDKE Miros³aw Józef
chemik, profesor AGH, minister edukacji
Ur. 19 marca 1946 w Lesznie; ¿onaty (od 1970);
wykszt. wy¿sze, profesor doktor habilitowany;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Bronis³aw, wykszt.
niepe³ne �rednie, mistrz stolarski. Matka: Francisz-
ka (z d. Pietrasik), wykszt. zawodowe, przy mê¿u.
Rodzeñstwo: Danuta (ur. 1948), El¿bieta (ur. 1955).
¯ona: Bogumi³a (z d. Zab³ocka), wykszt. pó³wy¿-
sze, pielêgniarka dyplomowana. Dzieci: Artur (ur.
1971), Bartosz (ur. 1971).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Lesznie l I Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce w Lesznie (matura 1964) l Uniwer-
sytet Jagielloñski, chemia (dyplom 1969).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (od
1969), asystent, adiunkt (1974-86), docent (1986-
93), profesor nadzwyczajny (1993), kierownik Ka-
tedry Chemii Krzemianów i Zwi¹zków Wielko-
cz¹steczkowych (od 1988), wicedyrektor Miêdzy-
resortowego Instytutu Materia³ów Budowlanych
i Ogniotrwa³ych (1988-90), prodziekan Wydzia³u
In¿ynierii Materia³owej i Ceramiki (1990-93), rek-
tor (1993-98) l Minister edukacji narodowej (od
X.1997). Ponadto: cz³onek Komisji Nauk Cera-
micznych Polskiej Akademii Nauk (od 1986), wi-
ceprzewodnicz¹cy Kolegium Rektorów Szkó³
Wy¿szych Krakowa (1993-97), cz³onek Komisji
Chemii PAN (od 1994), przewodnicz¹cy Konfe-
rencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
(1996-97), cz³onek-za³o¿yciel i przewodnicz¹cy
Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Pol-
skich (1997). Wyjazdy zagraniczne o charakterze
zawodowym: Uniwersytet w Liege (1975), Uni-
wersytet w Genui (1979), Harrick Scientific Cor-
poration w USA (1984-85, 1989), visiting profes-
sor w Institut of Technology �Technion� Haifa w
Izraelu (1992), liczne wyk³ady na uczelniach w
Niemczech, we Francji, w Anglii. Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: �Struktura odmian polimorficznych
Ca

2
SiO

4
� (doktorat 1974); �Spektroskopia wibra-

cyjna krzemianów a charakter wi¹zania Si-O w
krzemianach� (habilitacja 1984); ok. 100 publi-
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kacji naukowych z zakresu fizykochemii cia³a sta-
³ego i spektroskopii, ksi¹¿ki �Metody badañ mi-
nera³ów� (1988) oraz �Metody i techniki pomia-
rowe w spektroskopii oscylacyjnej� (z C. Palusz-
kiewicz, 1998), dwa patenty dotycz¹ce pow³ok na
blachach elektrotechnicznych, piêciu wypromowa-
nych doktorów.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Ma³opolski Klub Kon-
serwatywny (od 1995), cz³onek-za³o¿yciel l Sto-
warzyszenie Samorz¹dny Kraków (1996), cz³o-
nek Rady Politycznej. Inne organizacje spo³ecz-
ne: NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980), wspó³za³o-
¿yciel, wiceprzewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej
AGH (1980-81) l Polskie Towarzystwo Mine-
ralogiczne (od 1980), cz³onek. Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: brak. Odznacze-
nia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 55 m kw., w³asno�ciowe, Krowodrza,
od 1998. Samochód: fiat punto, rok prod. 1996.
Podatek dochodowy: 1994 � II próg, 1995 � II próg,
1996 � II próg, 1998 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: sport dla cia³a i filozofia dla ducha. Urlop:
aktywnie nad wod¹ i koniecznie wycieczki w gó-
rach. Ulubione dzie³a: poezje Cypriana Kamila
Norwida; klasyczne westerny; muzyka country.
Maksyma ¿yciowa: �Memento mori� rozumiane
jako miej dystans do tego, co robisz.

aktual.: 15.V.1999

HANDZLIK Stanis³aw
hutnik, radny miejski
Ur. 21 stycznia 1943; ¿onaty; wykszt. �rednie ogól-
nokszta³c¹ce, hutnik technolog; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Józef, wykszt. �rednie � przedwo-
jenne seminarium nauczycielskie, nauczyciel.
Matka: Stanis³awa (z d. Cebularz), wykszt. �red-
nie, przy ojcu. Rodzeñstwo: Maria Barbara (ur.
1945). ¯ona: Janina (z d. Witek), wykszt. wy¿sze,
biochemik. Dzieci: Monika Ewa (ur. 1973), To-
masz Jakub (ur. 1976), Miko³aj (ur. 1987).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Krakowie l Liceum dla
Pracuj¹cych 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), wiceprzewodnicz¹cy Komisji Robot-
niczej Hutników NSZZ �Solidarno�æ� � sekcja
informacji i kultury (1980-81) l Biuro Krajowej
Komisji Hutnictwa NSZZ �Solidarno�æ� (1990-
91), sekretarz l �G³os Nowej Huty� (1991), re-
daktor naczelny l Kolegium Odwo³awcze Sej-
miku Samorz¹dowego (1992-94), cz³onek l
Gmina Kraków, przewodnicz¹cy Rady Miasta
Krakowa (od 1994) l Samorz¹dowe Kolegium
Odwo³awcze w Krakowie (od VII.1998), admi-
nistrator (2/3 etatu do XII.1998, potem 1/4). Wy-

jazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: w
latach 1991-99 do Wilna, Lwowa, Groznego,
Sankt Petersburga, Sarajewa, Norymbergi i Or-
leanu.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Unia Demokratyczna
(1991-94), cz³onek prezydium Rady Regionalnej
w Krakowie l Unia Wolno�ci (1994-96), cz³o-
nek Rady Krajowej (1993-95) l Stronnictwo
Konserwatywno-Ludowe (od I.1997), cz³onek
Rady Krajowej i prezydium Zarz¹du Wojewódz-
kiego w Krakowie, cz³onek Zarz¹du Powiatowe-
go w Krakowie (od III.1999). Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Dziennikarzy Pol-
skich (od 1990), cz³onek. Udzia³ w przedstawi-
cielskich organach w³adzy: pose³ na Sejm RP
(kaden. 1991-93), lista wyborcza Unii Demokra-
tycznej w Krakowie, klub poselski UD l radny
Rady Miasta Krakowa, kaden. 1990-94, lista
wyborcza Krakowskiego Komitetu Obywatel-
skiego �Solidarno�æ�, Demokratyczny Klub Rad-
nych, za³o¿yciel i przewodnicz¹cy klubu; kaden.
1994-98, lista wyborcza Koalicji Krakowskiej
�Twoje Miasto�, klub radnych �Twoje Miasto�
(1994-96), klub Konserwaty�ci Krakowscy
(1996-97), klub radnych na rzecz Akcji Wybor-
czej �Solidarno�æ� (1997-98), przewodnicz¹cy
Rady Miasta Krakowa (1994-98); kaden. 1998-
2002, lista wyborcza AWS, klub radnych AWS,
przewodnicz¹cy Rady Miasta Krakowa. Inne fak-
ty z ¿yciorysu polit.: za udzia³ w strajku protesta-
cyjnym oraz za dzia³alno�æ w strukturach regio-
nalnych NSZZ �Solidarno�æ� skazany w 1982
roku na mocy dekretu o wprowadzeniu stanu wo-
jennego na 4 lata wiêzienia i 2 lata pozbawienia
praw publicznych, z czego ³¹cznie dwa lata w
wiêzieniu (1982-85); wiele zatrzymañ prewen-
cyjnych, w tym wyrok 3 miesiêcy aresztu; w 1989
roku przywrócony do pracy w Hucie im. Lenina
po zwolnieniu w 1981 roku za dzia³alno�æ w �So-
lidarno�ci�. Sympatie polityczne: do A. Halla, J.
M. Rokity, W. Walendziaka; antypatie do Leppe-
ra, Bugaja, Pawlaka i Sierakowskiej. Odznacze-
nia: Krzy¿ Kawalerski Polonia Restituta nadany
dekretem prezydenta Rz¹du Rzeczypospolitej na
Uchod�stwie i wrêczony w 1992 roku.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 52 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Nowa Huta, od 1976. Samochód: renault
mégane, rok prod. 1998. Podatek dochodowy:
1994 � I próg, 1995 � I próg, 1996 � I próg, 1997
� II próg, 1998 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: wêdkarstwo, turystyka samochodowa.
Urlop: biwak z dala od zgie³ku, najlepiej w lesie,
blisko jezior, rzek itp. Ulubione dzie³a: ca³a twór-
czo�æ literacka J. Conrada, a tak¿e Normana Da-
visa; architektura Krakowa, Gdañska, Wilna, Lwo-
wa, Dijon i inne; muzyka oratoryjna. Maksyma
¿yciowa: ¯yj i pozwól ¿yæ innym.
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Dodatkowe uwagi: Nie lubi ankiet, czuje siê wte-
dy znacjonalizowany.                        aktual.: 31.III.1999

HANUSZEWSKA Mieczys³awa Janina
muzykolog, historyk filozofii
Ur. 1 pa�dziernika 1929 w Borszowie, woj. tarno-
polskie; zamê¿na (od 1953); wykszt. wy¿sze; ma-
gister muzykologii, magister filozofii; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: Mieczys³aw, wykszt. wy¿sze,
artysta malarz, legionista. Matka: Antonina (z d.
Chruszcz), wykszt. �rednie, przy mê¿u. Rodzeñstwo:
brak. M¹¿: Bogus³aw Schaeffer, wykszt. wy¿sze,
profesor Akademii Muzycznej, pisarz, krytyk. Dzie-
ci: Piotr Miko³aj (ur. 1958). Tradycje rodzinne: dzia-
dek Jan Hanuszewski by³ przez ca³e ¿ycie nauczy-
cielem w szkole powszechnej we Lwowie; ojciec,
artysta malarz, ukoñczy³ Akademiê Sztuk Piêknych
we Lwowie. ¯yciowe autorytety: Sokrates, �w. Au-
gustyn. Miejsca zamieszkiwania: w latach 1933-53
w Kro�nie n. Wis³okiem, potem w Krakowie.

  EDUKACJA
Pañstwowa Szko³a Podstawowa w Kro�nie l Gim-
nazjum im. M. Kopernika w Kro�nie  (matura
1947) l Uniwersytet Jagielloñski, muzykologia
(dyplom 1952), filozofia (dyplom 1972) l Papie-
ska Akademia Teologiczna, teologia dla �wieckich
(od 2000).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie
(1951-54), adiustator nutowy l Pañstwowa Wy¿sza
Szko³a Muzyczna w Krakowie (1952-53), nauczy-
ciel teorii l Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe
w Krakowie (1952-54), adiustor partytur l emeryt
(od 1994). Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: brak. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: ksi¹¿ki �
�1000 kompozytorów� (5 wydañ, pierwsze w la-
tach 60.), �Almanach wspó³czesnych kompozyto-
rów polskich�, wspó³praca przy opracowaniu �Lek-
sykonu kompozytorów XX wieku�, opracowanie
hase³ do �Wielkiej encyklopedii muzycznej PWM�
oraz �Studiów i artyku³ów o renesansie� Grove�a
(1994), �O nowej muzyce�; oko³o 600 prac o pol-
skich i zagranicznych kompozytorach (od lat 50.
do po³owy lat 90.), kilkana�cie artyku³ów.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Sympatie polityczne: idea³
Józef Pi³sudski. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 63 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Nowa Huta, od 1959. Samochód: brak. Poda-
tek dochodowy: 1999 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: muzyka, ksi¹¿ki. Urlop: far niente, space-
ry. Ulubione dzie³a: kompozytorzy Palestrina,
Bach, Brahms, Berg, Schaeffer, Buczkówna; po-
ezje Rilkego, pisma Bergsona, twórczo�æ Prousta
i Musila. Maksyma ¿yciowa: brak odp.

aktual.: 1.VI.2000

HARASYMOWICZ Jerzy Tadeusz
poeta
Ur. 24 lipca 1933 w Pu³awach, zmar³ 21 sierpnia
1999 w Krakowie; ¿onaty (od 1969); wykszt. �red-
nie; technik pomiarowy; wyznanie � panteizm. Oj-
ciec: Stanis³aw, wykszt. wy¿sze, przed wojn¹ ma-
jor Wojska Polskiego. Matka: Irena Danuta (z d.
Grelewska), wykszt. pó³wy¿sze, polonistka. Ro-
dzeñstwo: Ewa (ur. 1939). ¯ona: Maria (z d. Gór-
kiewicz), wykszt. wy¿sze, socjolog. Dzieci: S³a-
wa (ur. 1970), Katarzyna (ur. 1974). Tradycje ro-
dzinne: rodzina wielonarodowa, st¹d zaintereso-
wanie cerkwiami i ko�cio³ami oraz zrozumienie
dla innych; dziadek by³ Rusinem, babka Niemk¹
(z d. Hennig), ojciec przed II wojn¹ �wiatow¹ s³u-
¿y³ w stopniu majora w 53. Pu³ku Piechoty stacjo-
nuj¹cym w Stryju, bra³ udzia³ w obronie Lwowa
przed Ukraiñcami w 1919 roku, w wojnie polsko-
bolszewickiej 1920-21 i polsko-niemieckiej w
1939, by³ dwukrotnie ranny.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Rzeszowie l Liceum le�ne
w Limanowej; Technikum pomiarowe w powie-
cie tarnobrzeskim (matura 1952).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wolny zawód � poeta, literat (od 1952). Wyjazdy
zagraniczne o charakterze zawodowym: w latach
80. kilkakrotnie zapraszany na spotkania literac-
kie do Bratys³awy i Pragi. Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: 55 wydanych tomików poetyckich t³umaczo-
nych we Francji, w Niemczech, Szwajcarii, USA,
Chorwacji, na Ukrainie, w Rumunii, Bu³garii, Gre-
cji i Czechach, m.in. �Cuda� (debiut 1956), �Mit
o �wiêtym Jerzym� (1960), �Ma siê jesieñ� (1962),
�Madonny polskie� (4 wydania), �Zielnik, czyli
wiersze dla wszystkich� (1972), �Polska weran-
da� (1973), �Wiersze sarmackie� (1983), �Klêkaj-
cie narody� (1984), �Bar na stawach� (2 wyda-
nia), �Wiesz wszystko, wiersze mi³osne� (1986),
�Ubrana tylko w trawy po³onin� (1988), �Samot-
ny jastrz¹b� (1995), �Mi³o�æ w górach� (1997).
Nagrody i wyró¿nienia: liczne nagrody, m.in. Smok
58 (1958), Peleryna i Pióro (1964), Nagroda im.
S. Piêtaka (1967), Nagroda Fundacji im. Ko�ciel-
skich w Genewie (1972), Nagroda Miasta Krako-
wa (1973), G³ówna Nagroda Ministra Kultury i
Sztuki (1975), nagroda miesiêcznika �Poezja�
(1986), Nagroda Pañstwowa II stopnia (1987),
Nagroda Listopada Poetyckiego (Poznañ 1987),
Nagroda Ministra Kultury i Sztuki II stopnia
(1987).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 77 m kw., spó³dzielcze lokatorskie,
�ródmie�cie, od 1977. Samochód: brak. Podatek
dochodowy: 1997 � I próg.
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  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: Bieszczady, natura, religie Wschodu, bud-
dyzm, zwierzêta, kibic Cracovii od 1947. Urlop:
stale na urlopie. Ulubione dzie³a: �Buszuj¹cy w
zbo¿u� Salingera; film �La Strada� Felliniego.
Maksyma ¿yciowa: Trzy rzeczy s¹ wa¿ne w ¿yciu
� kobieta, wolno�æ i natura.             aktual.: 10.VII.1998

HAUSNER Wojciech Zbigniew
historyk, nauczyciel, pose³
Ur. 14 stycznia 1957 w Krakowie; ¿onaty (od
1991); wykszt. wy¿sze; magister historii; wyzna-
nie rzymskokat. Ojciec: Zbigniew, wykszt. wy¿sze,
in¿ynier budownictwa l¹dowego. Matka: Jolanta
(z d. Go³awska), wykszt. �rednie, technik ekono-
mista. Rodzeñstwo: Piotr (ur. 1960). ¯ona: Mario-
la (z d. £ukaszewska), wykszt. wy¿sze, historyk,
absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w
Poznaniu, nauczycielka. Dzieci: Anna Maria (ur.
1991), Jan Wojciech (ur. 1993), Katarzyna Maria
(ur. 1995). Tradycje rodzinne: rodzina osiedlona
w po³owie XVIII wieku w okolicach Le¿ajska,
zamieszkuj¹ca od 1872 na krakowskim Podgórzu;
dziadek ze strony ojca Albin Hausner, porucznik
Wojska Polskiego, w latach 1939-43 dowódca siat-
ki �Elzetu� Zwi¹zku Walki Zbrojnej Armii Krajo-
wej w Zak³adach Zieleniewskiego w Krakowie,
zgin¹³ w O�wiêcimiu; dziadek ze strony matki
Eugeniusz Go³awski, kapitan, w latach 1940-43 II
komendant okrêgu krakowskiego stra¿ackiego ru-
chu oporu �Ska³a�, zgin¹³ w wiêzieniu na Monte-
lupich w Krakowie. ¯yciowe autorytety: El¿bieta
Gawêda � nauczycielka, instruktorka harcerska,
która wp³ynê³a na decyzjê o wyborze zawodu pe-
dagoga.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 100 w Krakowie l XII
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Krakowie (matura
1977) l Uniwersytet Jagielloñski, prawo (1977-
80, bez dyplomu); Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna
w Krakowie, historia (dyplom 1989).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa �Biprostal�
w Krakowie (1982), zaopatrzeniowiec l M³odzie-
¿owy Dom Kultury w Krakowie przy ul. Rey-
monta 18 (od 1986), kierownik dzia³u imprez (od
1993), urlop bezp³atny (od 1997) l Szko³a Pod-
stawowa nr 50 w Krakowie (od 1987), nauczy-
ciel historii, urlop bezp³atny (od 1997) l Sejm
RP (od 1997), pose³ zawodowy. Ponadto: redak-
tor naczelny �Bronowickich Zeszytów Historycz-
no-Literackich�, redaktor naczelny miesiêcznika
harcerskich wychowawców i duszpasterzy �Czu-
wajmy� (do 1989 wychodz¹cy poza cenzur¹),
przewodnicz¹cy Rady Szko³y Podstawowej nr 50
(1994-97), cz³onek Rady S³u¿by Cywilnej (od
1999). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: brak. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: publikacje
w prasie harcerskiej, a tak¿e w �Czasie Krakow-
skim�, �£adzie�, �Wychowawcy� na tematy hi-

storyczne i wychowawcze; ksi¹¿ka �Krakowski
skauting 1910-1914� (1994).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Zjednoczenie Chrze�ci-
jañsko-Narodowe (od 1991), przewodnicz¹cy
Komisji Programowej Regionu Krakowskiego
(1995-96), wiceprezes Regionu Krakowskiego (od
1997), wiceprzewodnicz¹cy Rady Naczelnej
(1998-99), cz³onek Zarz¹du G³ównego (od 1999)
l Krajowy Komitet Konserwatywny (od 1998),
cz³onek-za³o¿yciel. Inne organizacje spo³eczne:
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego (1964-89), komen-
dant hufca Krowodrza (1986-89) l Zwi¹zek Har-
cerstwa Polskiego � rok za³o¿enia 1918 (1989-92),
przewodnicz¹cy l Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczy-
pospolitej (od 1992), przewodnicz¹cy (1992-95),
wiceprzewodnicz¹cy (1995-97) l Towarzystwo
Przyjació³ Bronowic (od 1995), cz³onek. Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: cz³onek
Komisji Edukacji i Kultury Fizycznej Rady Mia-
sta Krakowa spoza RMK, kaden. 1994-98 l pose³
na Sejm RP, kaden. 1997-2001, lista wyborcza
Akcji Wyborczej �Solidarno�æ�, klub AWS, wi-
ceprzewodnicz¹cy Komisji Mniejszo�ci Narodo-
wych i Etnicznych, cz³onek Komisji Edukacji,
Nauki i M³odzie¿y (od 1998). Ponadto: przewod-
nicz¹cy jury samorz¹dowego konkursu �8 Wspa-
nia³ych� (1996, 1997). Osi¹gniêcia w dzia³alno-
�ci publicznej: doprowadzenie do zjednoczenia
ZHP (r. za³. 1918) i ZHR w 1992 roku oraz do
utworzenia Federacji Harcerstwa Polskiego z
udzia³em organizacji harcerskich wywodz¹cych
siê z ruchów niezale¿nych (1995), autor noweli-
zacji ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii za-
kazuj¹cej posiadania narkotyków (przewidywany
termin uchwalenia III/IV.2000). Inne fakty z ¿y-
ciorysu polit.: udzia³ w Ruchu Harcerskim Rze-
czypospolitej � niejawna struktura wewn¹trz ZHP
w latach 1984-89. Sympatie polityczne: narodowe
uto¿samiane z osobami A. Doboszyñskiego i R.
Rybarskiego. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 76 m kw., w³asno�ciowe, Krowodrza,
od 1998. Samochód: brak. Podatek dochodowy:
1998 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka górska, krajoznawstwo, genealo-
gia rodów europejskich. Urlop: wcze�niej obozy
pod namiotem; obecnie wyjazdy na wie� lub w
góry. Ulubione dzie³a: literatura science fiction Isa-
aka Asimova; malarstwo Wyczó³kowskiego, Tet-
majera. Maksyma ¿yciowa: ¯ycie cz³owieka jest
ci¹g³¹ s³u¿b¹ � Bogu, Polsce, rodzinie i bli�nie-
mu. Tylko z tego mo¿na czerpaæ i tylko tak mo¿na
dawaæ ciep³o i rado�æ.     aktual.: 28.I.2000

HENNELOWA Józefa Maria
historyk filozofii, publicystka
(z domu: Golmont). Ur. 1 kwietnia 1925 w Wil-
nie; zamê¿na (od 1954); wykszt. wy¿sze; magi-
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ster filozofii; wyznanie rzymskokat. Ojciec: brak
odp. Matka: brak odp. Rodzeñstwo: brak odp. M¹¿:
Jacek, wykszt. wy¿sze, profesor fizyki. Dzieci:
Agnieszka (ur. 1955), Teresa (ur. 1956), Franci-
szek (ur. 1962). ¯yciowe autorytety: patron � �w.
Józef oraz polonistka z czasów okupacji Helena
Straszyñska. Miejsca zamieszkiwania: od urodze-
nia do 1946 roku w Wilnie, potem w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa ss. Bernardynek w Wilnie l
tajne komplety w Wilnie (matura 1943) l Uni-
wersytet Jagielloñski, Wydzia³ Filozoficzno-Histo-
ryczny, filozofia (dyplom 1951).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
�Tygodnik Powszechny� (od 1948), redaktor, se-
kretarz redakcji (1956-62), zastêpca redaktora na-
czelnego (od 1962) l Wydawnictwo �Ossolineum�
Oddzia³ w Krakowie (1954-56), korektor . Ponad-
to: wspó³pracownik miesiêcznika �Znak�, �Wiê��,
�Tygodnika Solidarno�æ� (1981), �Niedzieli�,
�Go�cia Niedzielnego�, cz³onek zespo³u ds. wy-
dawnictw katolickich bp. Bednorza � nastêpnie
abp. Damiana Zimonia (lata 70. i 80.), cz³onek
Rady Programowej Radia Kraków (1997). Wyjaz-
dy zagraniczne o charakterze zawodowym: w la-
tach 80. wspó³praca z �Katholikentag� � referaty
w Akwizgranie, Berlinie i Dre�nie w RFN. Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: ksi¹¿ki � �Juliusz Osterwa�
(z J. Szaniawskim, 1956), �Listy Juliusza Oster-
wy do Stefana ¯eromskiego� (1956), �U nas w
rodzinie� (1973), �My rodzice� (1977), �Obec-
no�æ� (z Zofi¹ Rydet, 1988); publicystyka na te-
maty religijne, spo³eczne i kulturalne w prasie ka-
tolickiej i w wydawnictwach zbiorowych; w la-
tach 70. cz³onek krajowej �Iustitia et Pax�, udzia³
w tzw. seminariach o�wiêcimskich razem z �Ty-
godnikiem Powszechnym� oraz niemieck¹ �Pax
Christi�; w latach 80. dzia³alno�æ odczytowa w
Klubach Inteligencji Katolickiej, duszpasterstwach
akademickich, podczas tygodni kultury chrze�ci-
jañskiej.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Ruch Obywatelski Akcja
Demokratyczna (1990-91), cz³onek-za³o¿yciel  l
Unia Demokratyyczna (1991-94), cz³onek  l Unia
Wolno�ci (1994-99), cz³onek. Inne organizacje
spo³eczne: Klub Inteligencji Katolickiej (od 1956),
cz³onek l Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
(koniec lat 70.-82), cz³onek zarz¹du Oddzia³u Kra-
kowskiego (1980-82) l Stowarzyszenie �Wspól-
nota Polska� (1989-97), cz³onek l Amnesty In-
ternational (lata 70.), cz³onek l Stowarzyszenie
Opieki nad Wiê�niami �Patronat� (1981-82), za-
stêpca przewodnicz¹cego l Ma³opolskie Towarzy-
stwo O�wiatowe (1984-90), cz³onek l Spo³eczny
Komitet Odnowy Zabytków Krakowa (od 1990),
cz³onek l Klub Mi³o�ników Litwy (od 1990), cz³o-
nek l Fundacja �Plus� w Krakowie (od pocz. lat
90), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich orga-
nach w³adzy: pos³anka na Sejm RP, kaden. 1989-

91, lista wyborcza Komitetu Obywatelskiego �So-
lidarno�æ�, Obywatelski Klub Parlamentarny,
cz³onek Komisji Polityki Spo³ecznej, cz³onek
Komisji Kultury i �rodków Przekazu, cz³onek
Komisji Wspó³pracy z Polakami za granic¹; ka-
den. 1991-93, lista wyborcza Unii Demokratycz-
nej, klub parlamentarny UD, cz³onek Komisji Kul-
tury i �rodków Przekazu, cz³onek Komisji Wspó³-
pracy z Polakami za granic¹. Inne fakty z ¿yciory-
su polit.: podczas okupacji w Tajnej Organizacji
Harcerek (¿eñska cze�æ Szarych Szeregów) w
Wilnie. Sympatie polityczne: centrowe. Odznacze-
nia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1974).

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ksi¹¿ki, kwiaty na balkonie, wnuki, ¿ycie
rodzinne, podró¿e. Urlop: zró¿nicowany. Ulubio-
ne dzie³a: twórczo�æ Cz. Mi³osza, Z. Herberta,
Psalmy, �Krystyna, córka Lawransa� S. Undset.
Maksyma ¿yciowa: Znowu dzieñ. / Jeszcze jeden /
Zrób, co mo¿esz. (Cz. Mi³osz).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 76 m kw., w bloku, Krowodrza, od
1958. Samochód: fiat uno, rok prod. 1990. Poda-
tek dochodowy: 1999 � brak odp.

aktual.: 6.VI.2000

HUMNICKI Chris
architekt, urbanista, mened¿er
Ur. 22 pa�dziernika 1941 w Warszawie; ¿onaty (od
1990); wykszt. wy¿sze; magister in¿ynier archi-
tekt; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Stanis³aw, wy-
kszt. wy¿sze, in¿ynie rolnik. Matka: Krystyna (z
d. Grodecka), wykszt. wy¿sze, prawnik. Rodzeñ-
stwo: brak. ¯ona: Catherine de Vernisy (Francuz-
ka), wykszt. �rednie, lektor jêzyka francuskiego.
Dzieci: Charlotte (ur. 1989), Alexandra (ur. 1991)
� urodzone w Singapurze. Tradycje rodzinne: dzia-
dek ze strony ojca Wincenty Humnicki, chemik,
przed wojn¹ profesor na Uniwersytecie Warszaw-
skim, po wojnie na Uniwersytecie Jagielloñskim;
dziadek ze strony matki Roman Grodecki przed
wojn¹ w³a�ciciel ziemski na Zamojszczy�nie; oj-
ciec wiêziony po wojnie przez 16 miesiêcy w PRL;
matka nie zd¹¿y³a zdaæ egzaminu sêdziowskiego
wyznaczonego na 15.X.1939, a po wojnie bêd¹c
prawnikiem, nie praktykowa³a zawodu ze wzglê-
du na zagro¿enie, jakim by³o uczestnictwo w
przedwojennych �ledztwach przeciwko cz³onkom
Komunistycznej Partii Polski, m.in. Aleksandro-
wi Zawadzkiemu. ̄ yciowe autorytety: profesor Po-
litechniki Warszawskiej Kazimierz Wejchert, ar-
chitekt, promotor pracy magisterskiej. Miejsca za-
mieszkiwania: w Milanówku pod Warszaw¹ do
1965 roku, nastêpnie w Belgii (1965-78), Gwinei
(1978-83), we Francji (1983-84), w Singapurze
(1984-89), D¿akarcie w Indonezji (1989-99) i od
1999 roku w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 3 w Milanówku l Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Milanówku (matura 1959) l
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Politechnika Warszawska, Wydzia³ Architektury,
urbanistyka (dyplom 1965), Studium Afrykani-
styczne (1965-66) l nostryfikacja dyplomu - ty-
tu³ civil ingenieur architecte z prawem wykony-
wania zawodów in¿yniera i architekta, egzamin
pañstwowy w Belgii (1970) l studia podypl.: Ecole
de Commerce w Lyonie we Francji, business ma-
nagement (certyfikat 1984).

  ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA
Beaurau d�Architcture M. Lambrichs w Brukseli
(1966-72), pierwszy asystent l Firma architekto-
niczno-in¿ynieryjna � Beaurau d�Architcture J.P.
Coulonvaux w Brukseli (1972-78), g³ówny archi-
tekt l Compagne des Bauxites de Guinee, Divi-
sion of Halco Mining USA Inc. w Gwinei (1978-
83), naczelny urbanista l M.C.R. Engineering Pte.
Ltd w Singapurze (1984-87), dyrektor l Manage-
ment International Services Pte. Ltd. W Singapu-
rze (1987-89), dyrektor projektu l Lombok To-
urism Development Corporation w D¿akarcie
(1989-99), dyrektor projektu l Tishman Speyer
Properties w Krakowie (od 1999), menager design
and construction. Wyjazdy zagraniczne o charak-
terze zawodowym: bardzo liczne wyjazdy w ró¿ne
strony �wiata w zwi¹zku z wykonywan¹ prac¹ -
Australia, Azja, obie Ameryki, mniej Europa.
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: w latach 1978-81 trzy
publikacje na temat architektury i urbanistyki tro-
pikalnej opublikowane w USA; w latach 1966-78
nadzorowanie budowy kompleksu bankowego o
pow. 75 tys. m kw. w centrum Brukseli, a tak¿e
projekt i realizacja 12 bloków mieszkalnych, 3
kompleksów mieszkaniowych, 5 hoteli oraz kilku
obiektów handlowych; w latach 1978-83 w Gwi-
nei zaprojektowanie i nadzór budowlany budowy
dwóch miast Kamsar (na 20 tys. mieszkañców) i
Sangaredi (na 12 tys. mieszkañców) � w ka¿dym
ponad 300 domów, 2 domy kultury, szpitale, szko-
³y, banki, biurowce, lotnisko oraz ca³a techniczna
infrastruktura miejska; w latach 1984-87 zorgani-
zowanie i zarz¹dzanie w Singapurze fabryk¹ pro-
dukuj¹c¹ stal zbrojeniow¹ do betonowych prefa-
brykatów oraz wy³o¿enie granitem 8 stacji tam-
tejszego metra; w latach 1989-99 koncepcja zago-
spodarowania turystycznego indonezyjskiej wy-
spy Lombok (projekt obejmuj¹cy 1250 ha) oraz
nadzór nad realizacj¹, zaprojektowanej infrastruk-
tury technicznej, nadzorowanie budowy 2 hoteli
Sheraton w Bali i novotelu na Lombok (ukoñczo-
nych w 1992 i 1993 roku)  zaprojektowanie i nad-
zór nad budow¹ 28-piêtrowego biurowca w cen-
trum D¿akarty (1997). Nagrody i wyró¿nienia:
nagroda Towarzystwa Urbanistów Polskich za
najlepszy dyplom roku (1965)

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: International Association for Housing
Science w USA (od lat 70.), cz³onek  l Royal In-
stitute of Belgian Architects w Belgii (od lat 70.),
czlonek l French Association of International

Experts we Francji (od lat 80.), cz³onek l Archi-
tects and Town Planners of the United Nations (od
lat 80.), cz³onek l Rotary Club w D¿akarcie (1990-
99), prezydent (1997-98) l  Scall Club w D¿akar-
cie (1990-99), cz³onek l  Rotary Club Kraków
(od 1999), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu po-
lit.: w odpowiedzi na propozycjê wst¹pienia do
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z³o¿on¹
po ukoñczeniu studiów w 1965 roku, wyjazd na
Zachód, rzekomo dla kontynuacji studiów, bez
zamiaru powrotu kiedykolwiek do Polski; po po-
zostaniu w Belgii pomoc uchod�com z Polski w
uzyskaniu azylu, pracy i dalszej emigracji. Anty-
patie polityczne: do wszelkiego rodzaju ekstremi-
stów i rasistów. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 300 m kw., wolny najem, Krowodrza,
od 1999. Samochód: kia carnival, rok prod. 1999.
Podatek dochodowy: w 1999 roku brak obowi¹z-
ku podatkowego w Polsce.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: squash, wycieczki górskie, kolekcjonowa-
nie starych map i sztychów. Urlop: podró¿e, tram-
ping, zw³aszcza na Daleki Wschód. Ulubione dzie-
³a: �Don Kichot� Cervantesa, ca³a twórczo�æ He-
mingwaya. Maksyma ¿yciowa: nie ogl¹daj siê
wstecz � patrz w przysz³o�æ.            aktual.: 6.VI.2000

HYDZIK Andrzej Witold
lekarz, dyrektor szpitala
Ur. 21 marca 1936 w Sanoku; ¿onaty (od 1961);
wykszt. wy¿sze; lekarz medycyny; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: W³adys³aw, wykszt. wy¿sze,
prawnik. Matka: W³adys³awa (z d. Dañczyszyn),
wykszt. �rednie, nauczycielka. Rodzeñstwo: Woj-
ciech (ur. 1939), Anna (ur. 1948). ¯ona: Ewa (z d.
Urbañczyk), wykszt. wy¿sze, lekarz. Dzieci: Piotr
(ur. 1963), Karolina (ur. 1973). Tradycje rodzin-
ne: gniazdo rodzinne to Sanok (ka¿dy Hydzik po-
chodzi z tego miasta), nazwisko o brzmieniu Haj-
zik ³¹czone z potopem szwedzkim zosta³o potem
spolszczone; jeden z Hydzików jest kongresme-
nem w USA; ojciec podczas okupacji bardzo ak-
tywnie dzia³a³ w Armii Krajowej, w 1947 roku
zosta³ aresztowany przez UB i do 1948 roku sie-
dzia³ �na Zamku� w Rzeszowie .

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa i Liceum ogólnokszta³c¹ce w
Sanoku (matura 1953) l Akademia Medyczna w
Krakowie (dyplom 1960) l studia podypl.: AM w
Krakowie, specjalizacja z chorób wewnêtrznych i
organizacji ochrony zdrowia (1963-69).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Medyczna w Krakowie (1960-61),
m³odszy asystent l Oficerska Szko³a Lotnicza w
Dêblinie (1961-63), lekarz batalionu podchor¹¿ych
l V Dzielnicowa Przychodnia Obwodowa w Kra-
kowie (1963-68), kierownik przychodni l Zespó³
Przychodni Specjalistycznych w Krakowie (1968-
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ILJUSZONEK Maria
aktor, mim uliczny
Ur. 2 sierpnia 1962 w Bielsku-Bia³ej; mê¿atka
(od 1989); wykszt. wy¿sze; mim aktor; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: Boles³aw, wykszt. zawodo-
we, chemik. Matka: Cecylia (z d. Janus), wykszt.
zawodowe, zawód � brak odp. Rodzeñstwo: Ma³-
gorzata. M¹¿: Piotr, wykszt. wy¿sze, zawód
� brak odp. Dzieci: brak.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 1 w O�wiêcimiu l Tech-
nikum Chemiczne w O�wiêcimiu (matura 1975)
l Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Teatralna w £odzi,
Wydzia³ Aktorski (dyplom 1980) l pó³toraroczne
warsztaty pantomimy i aktorstwa w Pary¿u.

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wolny zawód � mim uliczny, tj. �Bia³a Dama� ba-
wi¹ca przechodniów pod ko�cio³em Mariackim.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
� brak odp.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 28 m kw., kamienica czynszowa, Pod-
górze, od 1991. Samochód: polonez, rok prod.
1993. Podatek dochodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: spacery z psem, wyjazdy za miasto. Urlop:
brak od 7 lat. Ulubione dzie³a: filmy �Pó³ ¿artem,
pó³ serio�; ksi¹¿ka �Gra w klasy� I. Cortazara.

aktual.: 18.IX.1998

I
73), dyrektor l Wydzia³ Zdrowia Rady Narodo-
wej Miasta Krakowa (1973-75), dyrektor l Szpi-
tal im. G. Narutowicza w Krakowie (1975-88),
dyrektor l Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie
(od 1988), dyrektor. Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: wyjazdy szkoleniowe do
Kopenhagi (1991) i Lille (1992). Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: opracowania dotycz¹ce wyposa¿enia
medycznego oraz struktur organizacyjnych du¿e-
go szpitala; artyku³y w pismach medycznych, m.in.
�Przegl¹d Lekarski�, �Medycyna Praktyczna�.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (od 1965 do rozwi¹zania), cz³o-
nek. Inne organizacje spo³eczne: Polski Czerwo-
ny Krzy¿ (od 1978), wiceprzewodnicz¹cy zarz¹-
du Oddzia³u w Krakowie (1978-90), przewodni-
cz¹cy zarz¹du dzielnicowego (1990-97), prze-
wodnicz¹cy zarz¹du miejskiego w Krakowie (od
1997). Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: Dzielnicowa Rada Narodowa w Krako-
wie Krowodrzy, kaden. 1986-90, rekomendacja
PZPR, cz³onek Komisji Zdrowia. Osi¹gniêcia w
dzia³alno�ci publicznej: udzia³ w pracach zespo-
³ów powo³ywanych do przeprowadzenia kolej-
nych projektów reform s³u¿by zdrowia zarówno
przed, jak i po 1989 roku. Sympatie polityczne:
nowoczesna, europejska socjaldemokracja; anty-
patia do tych, którzy dzia³aj¹ na szkodê Rzeczy-
pospolitej. Odznaczenia: Srebrny Krzy¿ Zas³ugi
(1969), Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski (1978).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 140 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Podgórze, od 1987. Samochód: opel vectra, rok
prod. 1998. Podatek dochodowy: 1998 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: majsterkowanie, narty. Urlop: turystyka.
Ulubione dzie³a: ksi¹¿ki historyczne, zw³aszcza
dotycz¹ce XX wieku, biografie polityków. Mak-
syma ¿yciowa: I�æ do przodu, choæ burza huczy
wokó³ nas.                                            aktual.: 29.VIII.1999
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JACHIMOWICZ Dariusz
kulturoznawca, mened¿er
Ur. 14 czerwca 1966 w Szczecinie; ¿onaty (od
1995); wykszt. wy¿sze; magister kulturoznawstwa;
wyznanie � brak odp. Ojciec: Henryk, wykszt.
wy¿sze, in¿ynier mechanik. Matka: Irena (z d.
Zamiêcka), wykszt. wy¿sze, in¿ynier chemik. Ro-
dzeñstwo: Alina (ur. 1957). ¯ona: Pauline (z d.
Mudde), wykszt. wy¿sze, romanistka. Dzieci: brak.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 62 w Szczecinie l VI Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce w Szczecinie (matura
1985) l Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Po-
znaniu, kulturoznawstwo (dyplom 1990) l Euro-
pean Diploma in Cultural Project Menagment Bru-
xelles, Marcel Hicter Foundation.

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Instytut Kultury w Warszawie (1990-92), asystent
l �Art & Business� Miêdzynarodowy Magazyn
Sztuki (1991-93), krytyk sztuki, szef dzia³u sztuki
wspó³czesnej i krytyki artystycznej l �Marchand�
Agencja Promocji i Handlu Sztuk¹ w Warszawie
(1991-92), organizator wystaw l Fundacja Kul-
tury w Warszawie (1992-95), mened¿er programu
l Arts Menagment Training Initiative Scotland in
Edinburgh (1995-96), programme asistant l �Pro
Animativa� Stowarzyszenie Promocji Kultury w
Krakowie (od 1996), za³o¿yciel, pierwszy prezes
l Uniwersytet Jagielloñski, Centrum i Szko³a Za-
rz¹dzania Kultur¹ (od 1996), m³odszy specjalista
l Centrum im. Miros³awa Dzielskiego w Krako-
wie (od 1998), dyrektor generalny, cz³onek-za³o-
¿yciel. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: po ca³ej Europie. Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
kilkadziesi¹t publikacji z zakresu kultury sztuki,
muzyki i teatru w pismach �Art & Business�,
�Exit�, �Ruch Muzyczny�, �Poznañski Przegl¹d
Teatralny�, �Atelier� i inne; raport �Badanie skut-
ków reformy miejskiej w sektorze kultury� na zle-
cenie programu OMEGA-PHARE (1996), raport
�Rola i kompetencje powiatu samorz¹dowego w
sektorze kultury�, Wy¿sza Szko³a Biznesu � Na-
tional Louis University w Nowym S¹czu (1996).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Osi¹gniêcia w dzia³alno�ci
publicznej: dzia³alno�æ badawcza i prognostycz-

na na rzecz reformy ustroju pañstwa (od 1996).
Odznaczenia: brak odp.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 114 m kw., wolny najem, �ródmie-
�cie, od 1996. Samochód: brak. Podatek docho-
dowy: 1997 �  I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: muzyka, film, kuchnia, teatr, literatura,
znawstwo win. Urlop: tylko krótkie kilkudniowe
podró¿e po kraju i za granic¹. Ulubione dzie³a:
�Niezno�na lekko�æ bytu�, �Powolno�æ� i �Nie-
�miertelno�æ� M. Kundery; film �Bitter moon�
Romana Polañskiego; muzyka �Farewell to phi-
losophy� Gavina Bryarsa.               aktual.: 27.VIII.1998

JACKOWSKA Olga Kora
piosenkarka, autorka tekstów piosenek
(z domu: Ostrowska). Ur. 8 czerwca 1951 w Kra-
kowie; rozwiedziona (od 1984); wykszt. �rednie;
wyznanie � katolik (nie z wyboru), niewierz¹ca, ale
nie bezbo¿na. Ojciec: Marcin, wykszt. zawodowe,
urzêdnik pañstwowy. Matka: Emilia (z d. Mona-
styrska), wykszt. �rednie, nauczycielka. Rodzeñ-
stwo: Andrzej (ur. 1943), Anna (ur. 1944), Jerzy (ur.
1947), Tadeusz (1949). M¹¿ (by³y): Marek Jackow-
ski, anglista, gitarzysta, kompozytor i muzyk roc-
kowy, za³o¿yciel zespo³u �Maanam�. Konkubent:
Kamil Sipowicz, wykszt. wy¿sze, doktor historii
filozofii, mened¿er zespo³u �Maanam�, od lutego
do listopada 1999 redaktor naczelny warszawskie-
go pisma �Max�. Dzieci: Mateusz Jackowski (ur.
1972), Szymon Sipowicz (ur. 1976). Tradycje ro-
dzinne: babka ze strony matki Karolina Biliñska by³a
w latach miêdzywojennych w³a�cicielk¹ i prze³o-
¿on¹ Seminarium Nauczycielskiego we Lwowie,
matka tak¿e przedwojenna nauczycielka; dziadek
ze strony ojca i ojciec rze�nicy, przed wojn¹ w³a-
�ciciele ziemscy w Buczaczu na Kresach Wschod-
nich, ojciec i matka poznali siê w Krakowie, gdzie
trafili przed wojn¹ jako repatrianci zza Buga. Miej-
sca zamieszkiwania: do 1974 roku w Krakowie, w
latach 1974-79 w Warszawie, 1979-89 z powrotem
w Krakowie, a od 1989 pod Warszaw¹.

  EDUKACJA
Sze�æ kolejnych szkó³ podstawowych � w Jorda-
nowie, Jab³onowie Pomorskim i Krakowie l VII

J
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Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Zofii Na³kowskiej
w Krakowie (matura 1969).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Klinika psychiatrii dzieciêcej w Krakowie (1969-
71), psychoterapeutka l Rêkodzie³o artystyczne
(1971-76) � wyrób bi¿uterii l Wolny zawód �
zespó³ �Maanam�, piosenkarka, autorka tekstów
(od 1976). Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: koncerty z zespo³em �Maanam� nie-
mal we wszystkich krajach �wiata. Wa¿niejsze
osi¹gniêcia: od 1974 roku pierwsze nagrania ra-
diowe i udzia³ w radiowej audycji �Zgryz� Ma-
cieja Zembatego; wokalizy w filmie �Przyjacie-
le� Andrzeja Kostenki; program telewizyjny
�Amory Kory�, prezentuj¹cy lokalne indywidual-
no�ci, prowadzony w krakowskim o�rodku TVP i
emitowany na antenie ogólnopolskiej (1987); p³yty
� singel �Hamlet�/�Oprócz� (1979), pierwszy
longplay �Maanam� (1980), �Ja pana w podró¿
zabiorê� � p³yta solowa z utworami Jerzego Wa-
sowskiego i Jeremiego Przybory (1981), muzyka
do filmu fabularnego �Wielka majówka� (1981),
p³yty � �O� (1982), �Nocny patrol� (1983), �To-
talski No Problemski� (wydana w Republice Fe-
deralnej Niemiec, 1984), �Mental Cut� (1984),
�Siê �ciemnia� (1986), �Bela Pupa� z zespo³em
�Pudelsi� i z utworami krakowskiego muzyka i
malarza Piotra Marka (1988), �Derwisz i anio³�
(1992), �Ró¿a� (1994), �£ó¿ko� (1996), �Klucz�
(1997); teledyski pokazywane w latach 1986-87
przez stacjê NTV, m.in. z p³yty �Siê �ciemnia�;
udzia³ w latach 80. w najwiêkszych festiwalach
rockowych na �wiecie, m.in. w Roskilde w Danii,
Turku w Finalandii, w Niemczech; ksi¹¿ka z ele-
mentami w³asnej biografii �Podwójna linia ¿ycia�
napisana na podstawie rozmów z Kamilem Sipo-
wiczem (dwa wydania � 1993 i 1998). Nagrody i
wyró¿nienia: Najpopularniejsza Osoba Roku 1995
wed³ug dziennika �Rzeczpospolita�, Nagroda Ele-
gancji �Per³a�, �Têczowy Laur� przyznany przez
Stowarzyszenie Geyów (1997), �Srebrne Jab³usz-
ko� przyznane przez pismo �Pani� (1997), �Krysz-
ta³owe Lustro� przyznane jedynej jak dot¹d parze
niema³¿eñskiej przez pismo �Uroda�.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zrzeszenie Autorów i Kompozytorów
Scenicznych (od 1980), cz³onek. Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: brak. Sympatie
polityczne: Leszek Balcerowicz. Odznaczenia:
brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: w³asny dom jednorodzinny, pod War-
szaw¹, od 1996. Samochód: terenowy, rok prod.
1999. Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: muzyka, p³ywanie, malowanie, czytanie,
ogrody, urz¹dzanie wnêtrz, kino, wyrób bi¿uterii
artystycznej na wystawy, adoracja trzech w³asnych
kotów. Urlop: s³oñce, woda, Polska, Grecja, Ka-

raiby. Ulubione dzie³a: poezja wspó³czesna � Le-
�mian, Szymborska, Mandelsztam, Achmatowa,
Selan, Baczyñski, Wojaczek; proza ostatnio g³ów-
nie polska; kino (zapalona kinomanka) � Fellini,
Antonioni, Roselini, Kurosawa, Almodovar;
wszelka sztuka wspó³czesna. Maksyma ¿yciowa:
Niezale¿no�æ we dwoje.                     aktual.: 12.I.2000

JAESCHKE Andrzej
prawnik, politolog, radny miejski
Ur. 27 czerwca 1953 w Krakowie; ¿onaty; wykszt.
wy¿sze; doktor habilitowany nauk humanistycz-
nych profesor WSP; wyznanie � sprawa prywat-
na. Ojciec: Zygmunt, wykszt. wy¿sze, ekonomi-
sta. Matka: Maria (z d. Bieda), wykszt. wy¿sze,
ekonomistka. Rodzeñstwo: Roman (ur. 1956).
¯ona: Lidia (z d. Kruk), wykszt. wy¿sze, banko-
wiec. Dzieci: Rafa³ (ur. 1982).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 90 w Krakowie l VIII Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Stanis³awa Wyspiañ-
skiego w Krakowie (matura 1972) l Uniwersytet
Jagielloñski, Wydzia³ Prawa (dyplom 1976) l stu-
dia doktoranckie: UJ, Instytut Nauk Politycznych
(dyplom 1981).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna � obecnie Akade-
mia Pedagogiczna w Krakowie (od 1980), adiunkt
l Policealne Studium Pracowników S³u¿b Spo-
³ecznych (od 1991), wyk³adowca. Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: brak. Wa¿niej-
sze osi¹gniêcia: �My�l polityczna lewicy socjali-
stycznej 1931-1937� (doktorat 1981); �My�l spo-
³eczno-polityczna Zygmunta Zaremby 1916-67�
(habilitacja, Uniwersytet �l¹ski w Katowicach,
1996); autor dwóch ksi¹¿ek oraz 35 artyku³ów i
recenzji dotycz¹cych zagadnieñ zwi¹zanych z hi-
stori¹ my�li politycznej i ekonomicznej.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1975-90), sekretarz Oddzia³owej
Organizacji Partyjnej w Instytucie Nauk Spo³ecz-
nych WSP w Krakowie l Socjaldemokracja Rze-
czypospolitej Polskiej (od 1990), cz³onek Rady
Naczelnej. Inne organizacje spo³eczne: Zwi¹zek
Nauczycielstwa Polskiego (od 1980), cz³onek.
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
radny Rady Miasta Krakowa, kaden. 1994-98, li-
sta wyborcza Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
klub radnych SLD, przewodnicz¹cy Komisji Pra-
worz¹dno�ci RMK (1994-96), w 1996 roku rezy-
gnacja z mandatu w zwi¹zku z powo³aniem przez
ministra finansów do Rady Nadzorczej Banku
Przemys³owo-Handlowego w Krakowie; kaden.
1998-2002, lista wyborcza SLD, klub radnych
SLD. Antypatie polityczne: do wszelkich skrajno-
�ci. Odznaczenia: Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1989).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 70 m kw., niesamodzielne w domu
jednorodzinnym, Krowodrza, od 1978. Samochód:
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fiat uno, rok prod. 1993; citroën xsara, rok prod.
1998. Podatek dochodowy: 1994 � II próg, 1995 �
II próg, 1998 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: literatura faktu, historia, modelarstwo. Urlop:
góry i ciep³e morza. Ulubione dzie³a: Trylogia H.
Sienkiewicza; film �Siedmiu samurajów�. Maksy-
ma ¿yciowa: ̄ yæ tak, aby spaæ spokojnie, a rano przy
goleniu spojrzeæ w lustro bez obrzydzenia.

aktual.: 14.IV.1999

JAKÓBIEC Andrzej Feliks
muzyk jazzowy, trêbacz
Ur. 1 wrze�nia 1943 w Krakowie; ¿onaty (od
1974); wykszt. �rednie; wyznanie rzymskokat.
Ojciec: Micha³, wykszt. zawodowe, kierownik
szko³y i instruktor samochodowej nauki jazdy.
Matka: Jadwiga (z d. Tryba³a), wykszt. �rednie,
urzêdniczka. Rodzeñstwo: brak. ̄ ona: Krystyna (z
d. Polonek), wykszt. wy¿sze, ekonomista. Dzieci:
Krzysztof (ur. 1977), Piotr (ur. 1985). Tradycje
rodzinne: kuzynka Marzena Tryba³a, aktorka, pod
koniec lat 70. gra³a m.in. rolê hrabiny Cosel w fil-
mie produkcji NRD.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Bielsku-Bia³ej i Krakowie
l XI Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Stanis³awa
Wyspiañskiego w Krakowie (matura 1961) l Uni-
wersytet Jagielloñski, psychologia (1961-62, bez
dyplomu).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wolny zawód � muzyk trêbacz (od 1962)  l Gre-
enhorn Jazz Band w Krakowie (1963-64), za³o¿y-
ciel i lider zespo³u, trêbacz  l Zespó³ �Szwagry�
w Krakowie (1967-68), trêbacz  l Old Metropoli-
tan Band w Krakowie (od 1968), za³o¿yciel i kie-
rownik muzyczny, trêbacz, wokalista l Jazz Klub
�Kornet� w Krakowie, al. Krasiñskiego 19 (od
1993), wspó³w³a�ciciel. Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: w latach 1970-89 liczne
wyjazdy na festiwale jazzowe oraz zawodowe tra-
sy koncertowe m.in. do ZSRR, Czechos³owacji,
Szwecji, Szwajcarii, Holandii, Belgii, Finlandii,
Danii, Austrii, RFN i na Kubê (1976). Wa¿niejsze
osi¹gniêcia: udzia³ w festiwalach jazzowych w
Doetinchem w Holandii (1971, 1972), San Seba-
stian w Hiszpanii (1971), Bilzen w Belgii (1971);
7 wydanych p³yt, w tym 5 w RFN. Nagrody i wy-
ró¿nienia: liczne krajowe i zagraniczne nagrody
dla zespo³u Old Metropolitan Band, m.in. wyró¿-
nienie na festiwalu Jazz nad Odr¹ we Wroc³awiu
(1969), srebrny medal na festiwalu Zurychu w
Szwajcarii (1970), I nagroda na festiwalu �Daven-
port� w Beek en Bonk w Holandii (1971), z³oty
medal i tytu³ �Europejska Ekstraklasa� na festi-
walu w Prerov w Czechos³owacji (1971), �Z³ota
Tarka� na festiwalu w Warszawie (1975), �Z³ota
Tarka� za ca³okszta³t twórczo�ci dla lidera zespo-
³u na XXVII Festiwalu Old Jazz Meeting w I³a-
wie (1997).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1961-62), cz³onek. Inne organi-
zacje spo³eczne: Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
(1959-69), instruktor w Hufcu Kraków Grzegórz-
ki. Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: pó³ roku przy-
nale¿no�ci do PZPR by³o wynikiem pro�by o za-
pisanie siê do tej partii ze strony ówczesnego ko-
mendanta hufca Jana Rolewicza, który i tak zosta³
potem przez partiê �rozrobiony� i pozbawiony
funkcji komendanta, co by³o przyczyn¹ zaprzesta-
nia uczestnictwa w zebraniach Podstawowej Or-
ganizacji Partyjnej w Domu Kultury przy ul. Grun-
waldzkiej i oznacza³o w praktyce koniec przyna-
le¿no�ci do PZPR. Sympatie polityczne: brak, po-
niewa¿ wszyscy politycy postêpuj¹ niepowa¿nie
wobec wyborców i wobec siebie samych; antypa-
tia do SLD i wszystkich �czerwonych�. Odzna-
czenia: Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi (1979).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 84 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Nowa Huta, od 1981. Samochód: mercedes,
rok prod. 1983. Podatek dochodowy: 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: starocie, podró¿e, turystyka. Urlop: 2 ty-
godnie jak najdalej od t³umów, w Polsce lub za
granic¹. Ulubione dzie³a: ca³a twórczo�æ Miki Wal-
tari, ksi¹¿ki Waldemara £ysiaka z wyj¹tkiem jego
beletrystyki; o³tarz Wita Stwosza; Wawel. Maksy-
ma ¿yciowa: Nie bój siê sukinsynów, poniewa¿ ich
czyny wynikaj¹ z ich kompleksów. A ty dowiedz
siê, czego oni siê boj¹, i ju¿ ich masz.

aktual.: 5.II.2000

JAKUBIEC Józef
duchowny rzymskokat., proboszcz
Ur. 28 pa�dziernika 1945 w Jaworznie, woj. kato-
wickie; wykszt. wy¿sze; magister. Ojciec: Ludwik,
wykszt. podstawowe, górnik, cie�la. Matka: Józe-
fa (z d. Cio³czyk), wykszt. podstawowe, sprz¹tacz-
ka. Rodzeñstwo: Maria (ur. 1951), Teresa (ur.
1959).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 1 w Jaworznie l I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Jaworznie (matura 1963) l
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (dy-
plom 1969) l studia podypl.: PAT, Studium Litur-
giczne w Krakowie (dyplom 1972).

  �WIÊCENIA I GODNO�CI KO�CIELNE
Diakonat (Kraków 1968) l prezbiterat (Kraków
1969) l dziekan Dekanatu Mi³osierdzia Bo¿ego
Kraków Prokocim (od 1992).

  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Parafia pod wezwaniem Przemienienia Pañskie-
go w Makowie Podhalañskim, woj. bielsko-bial-
skie (1969-72), wikariusz l Parafia pod wezwa-
niem Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa w Krako-
wie £agiewnikach (1972-76), wikariusz l Para-
fia pod wezwaniem Nawiedzenia Naj�wiêtszej
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Marii Panny w Krakowie Bie¿anowie (1976-80),
wikariusz l Kuria Metropolitalna w Krakowie
(1976-80), sekretarz Wydzia³u Katechetycznego
l Parafia pod wezwaniem Naj�wiêtszej Rodziny
w Krakowie Nowym Bie¿anowie (od 1980), dusz-
pasterz (1980-82), proboszcz (od 1982). Ponadto:
cz³onek sekretariatu Rady Kap³añskiej Archidie-
cezji Krakowskiej (1976-81), cz³onek Rady Dusz-
pasterstwa Archidiecezji Krakowskiej (1981-85).
Wa¿niejsze dzie³a: budowniczy ko�cio³a w Nowym
Bie¿anowie; prowadzenie rekolekcji parafialnych
dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, a od 1990 roku
rekolekcji duszpasterskich na temat odnowy ¿y-
cia parafii wed³ug projektu Ruchu dla Lepszego
�wiata, prowadzonych w parafii w Nowym Bie-
¿anowie, realizuj¹cej ten projekt od 1989 roku.

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ do organizacji spo³ecznych: Stowa-
rzyszenie Rodzina Kolpinga (od 1993), prezes
zarz¹du l Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w
Krakowie, Ko³o Parafialne Nowy Bie¿anów (od
1993), asystent ko�cielny l Akcja Katolicka Ar-
chidiecezji Krakowskiej, asystent diecezjalny (od
1998). Sympatie polityczne: do ludzi zatroskanych
o Polskê; antypatia do prywaty, partyjniactwa, za-
k³amania. Odznaczenia �wieckie i ko�cielne: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: samodzielne, plebania, Podgórze, od
1972. Samochód: volkswagen golf, rok prod. 1988.
Podatek dochodowy: 1994 � I próg (rycza³t), 1995
� I próg (rycza³t), 1998 � rycza³t.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka. Urlop: nad morzem i w górach.
Ulubione dzie³a: ksi¹¿ki o problematyce duszpa-
sterskiej i rodzinnej. Maksyma ¿yciowa: Nie po-
psuæ Panu Bogu roboty.                     aktual.: 4.XI.1999

JA£OCHA Wies³aw
nauczyciel wf., dyrektor zespo³u szkó³
Ur. 24 kwietnia 1949 w Podstolicach, woj. kra-
kowskie; ¿onaty (od 1976); wykszt. wy¿sze; ma-
gister wychowania fizycznego; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Tadeusz, wykszt. podstawowe, ro-
botnik. Matka: Maria (z d. Pabian), wykszt. pod-
stawowe, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Tadeusz (ur.
1948), Andrzej (ur. 1955), Jacek (ur. 1961). ¯ona:
Stanis³awa (z d. Mi�kiewicz), wykszt. �rednie, pra-
cownik administracji. Dzieci: Micha³ (ur. 1977).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Podstolicach l Liceum
ogólnokszta³c¹ce w Wieliczce (matura 1967) l
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie,
wychowanie fizyczne, kierunek nauczycielski (dy-
plom 1974) l studia podypl.: AWF w Krakowie,
wychowanie fizyczne � III stopieñ specjalizacji
zawodowej (dyplom 1981).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
XII Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Krakowie
(1974-88), nauczyciel l Zespó³ Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych Mistrzostwa Sportowego w Krako-

wie (od 1988), dyrektor. Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: liczne jako szkolenio-
wiec (trener). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: prowadze-
nie najlepszej szko³y w�ród szkó³ mistrzostwa
sportowego w Polsce, medale wychowanków
szko³y na mistrzostwach Europy seniorów  (Ewa
Synowska, Konrad Ga³ka) i juniorów (Igor Ga³-
ka, Piotr Florczyk, Maciej Kajak), udzia³ w olim-
piadzie w Barcelonie (Ewa Synowska, Konrad
Ga³ka, Igor £uczak, Krzysztof Rojek), udzia³ w
olimpiadzie w Atlancie (Konrad Ga³ka, Magda-
lena Grzybowska).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego
(1974-88), cz³onek prezydium zarz¹du dzielnico-
wego Nowa Huta l Szkolny Zwi¹zek Sportowy,
cz³onek prezydium zarz¹du wojewódzkiego
(1992-96). Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: brak. Sympatie polityczne: raczej lewico-
we. Odznaczenia: Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi (1986),
Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury Fizycznej (1992),
Honorowa Odznaka Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego (1993), Honorowa Odznaka Polskiego
Zwi¹zku P³ywackiego (1993), Odznaka �Za Za-
s³ugi w Sporcie Szkolnym� (1995), Nagroda Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej I stopnia (1995),
Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1996).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 45 m kw., spó³dzielcze lokatorskie,
Nowa Huta, od 1979. Samochód: renault 19, rok
prod. 1994. Podatek dochodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: zbieranie grzybów, gra w bryd¿a, sport na
wysokim poziomie. Urlop: aktywny, sportowo-
rekreacyjny. Ulubione dzie³a: film �Nêdznicy�;
ksi¹¿ki J. I. Kraszewskiego. Maksyma ¿yciowa:
Robiæ to, co siê lubi, i robiæ to dobrze.

aktual.: 25.IX.1998

JAMIÑSKI Jerzy Franciszek
dyrygent, pedagog
Ur. 23 marca 1936 w Brze¿anach k. Lwowa; ¿o-
naty (od 1964); wykszt. wy¿sze; magister sztuki;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Franciszek, wykszt.
� brak odp, ekonomista. Matka: Antonina (z d.
Dziduszko), wykszt. �rednie, urzêdnik. Rodzeñ-
stwo: Krystyna (ur. 1930). ¯ona: Jadwiga (z d.
Kordal), wykszt. wy¿sze, pedagog. Dzieci: Kinga
(ur. 1966), Barbara (ur. 1974). Tradycje rodzinne:
z okazji imienin, urodzin przesy³anie choæby drob-
nych upominków z odpowiednim wierszykiem,
podarunki pod choinkê z do³¹czonym wierszem,
�zaj¹czek� z wierszem, zjazdy rodzinne z teatrzy-
kiem, piosenkami i wierszami; rodzina przesiedlo-
na po 1945 roku spod Lwowa do Wroc³awia, Gli-
wic i Tarnowa. ¯yciowe autorytety: Jan Pawe³ II.
Miejsca zamieszkiwania: w Brze¿anach do 1937,
w Poznaniu 1937-39, w Tarnowie 1940-53, w Kra-
kowie od 1953.
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  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. M. Kopernika w Tarno-
wie l I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. K. Brodziñ-
skiego w Tarnowie (matura 1953) l Pañstwowa
Wy¿sza Szko³a Muzyczna w Krakowie, dyrygen-
tury chóralne (dyplom 1963) l Akademia Muzycz-
na w Wiedniu, seminarium dla dyrygentów (1977-
78).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Pañstwowe Liceum Muzyczne w Krakowie (1963-
83), dyrygent orkiestry i chóru, nauczyciel przed-
miotów muzycznych, teoretycznych l Wy¿sza
Szko³a Pedagogiczna w Krakowie (1965-77), dy-
rygent chórów wydzia³owych, nauczyciel przed-
miotów muzycznych l Szko³a Muzyczna we Wro-
c³awiu (1983-85), dyrygent chóru i orkiestry, na-
uczyciel przedmiotów muzycznych l Pañstwowa
Szko³a Muzyczna II stopnia w Krakowie (od
1984), dyrygent orkiestry (1984-95), nauczyciel
przedmiotów teoretycznych. Wyjazdy zagranicz-
ne o charakterze zawodowym: w latach 1963-83
udzia³ w festiwalach orkiestr i chórów w Pradze,
Jugos³awii, Budapeszcie; uczestnik konkursów i
festiwali w Wiedniu (1977-86) i we W³oszech,
konkursów orkiestr i chórów w Detmold, Lipsku i
Dre�nie w Niemczech (1976-83). Nagrody i wy-
ró¿nienia: w latach 1963-80 kilka nagród Mini-
stra Kultury i Sztuki oraz Prezydenta Miasta Kra-
kowa, Medal Miasta Morges w Szwajcarii (1987),
Nagroda Kulturalna Miasta Wiednia (1981), w la-
tach 1977-83 w Wiedniu i Loretto trzy z³ote pu-
chary za I miejsce w konkursach orkiestr symfo-
nicznych i kameralnych oraz trzy z³ote puchary w
konkursach chórów mieszanych, a tak¿e z³oty me-
dal w konkursie chórów dzieciêcych, I miejsce w
konkursie chórów w Krakowie (trzykrotnie), zali-
czony do czo³ówki kompozytorów europejskich
po wykonaniu swoich utworów na chór i orkiestrê
w  imprezie �Wiosna w Bretanii 2000� (III.2000).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1966-75), cz³onek l Konfederacja
Polski Niepodleg³ej (od 1980), cz³onek. Inne or-
ganizacje spo³eczne: Towarzystwo Muzyczne w
Krakowie � rok za³. 1817 (1983-97), prezes (1991-
97). Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: wst¹pienie
do PZPR dla dobra liceum muzycznego, z którego
chciano zrobiæ Wieczorny Uniwersytet Marksizmu-
Leninizmu, czyli tzw. WUML. Sympatie politycz-
ne: szefowie prawicy. Odznaczenia: Z³ota Odzna-
ka Miasta Krakowa, Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 40 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1971. Samochód: fiat 126p,
rok prod. 1989. Podatek dochodowy: 1998 � I próg,
1999 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ³owienie ryb, przygotowywanie specjal-
nyc potraw, spacery po Krakowie i Wawelu, prze-

siadywanie na Wawelu. Urlop: w Zawoi i Zako-
panem, chodzenie po górach. Ulubione dzie³a:
wszystkie, które wprowadzaj¹ cz³owieka w inny
�wiat, �wiat marzeñ i wyobra�ni, m.in. dobra po-
ezja z XVIII, XIX i XX wieku. Maksyma ¿ycio-
wa: Milszy mi cz³owiek w ga³ganach ni¿ ga³gan u
cz³owieka. B¹d� dobry dla wszystkich i wyrozu-
mia³y.                                                      aktual.: 24.V.2000

JAMROZIK Attila Leszek
artysta plastyk, architekt wnêtrz, grafik
Ur. 24 pa�dziernika 1944 w Balatonföldvár, Wê-
gry; ¿onaty (od 1973); wykszt. wy¿sze; magister
sztuki; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Janusz,
wykszt. �rednie, le�nik. Matka: W³adys³awa (z d.
Ko³aczkowska), wykszt. �rednie, choreograf. Ro-
dzeñstwo: Witold (ur. 1941), Wojciech (ur. 1948).
¯ona: Ewa Barañska-Jamrozik, wykszt. wy¿sze,
artysta plastyk. Dzieci: brak. Tradycje rodzinne:
po matce rodzina krakowska ze Zwierzyñca z tra-
dycjami niepodleg³o�ciowymi, matka � kurier na
Wêgry w czasie okupacji, brat matki Kazimierz
poleg³, walcz¹c w Armii Krajowej; ze strony ojca
rodzina z Tarnowa, dziadek by³ sêdzi¹.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 31 w Krakowie l Pañstwo-
we Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie (ma-
tura 1964) l Akademia Sztuk Piêknych w Krako-
wie, architektura wnêtrz (dyplom 1971).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Sztuk Piêknych w Krakowie (1971-72),
asystent l Spó³dzielnia Elektrometal w Wieliczce
(1971-73), projektant l Spó³dzielnia Meblomet w
Mszanie (1970-72), projektant l Wolny zawód �
pracownia projektowa wraz z ¿on¹, projektant pla-
styczny (od 1973). Wyjazdy zagraniczne o charak-
terze zawodowym: projektowy do Düsseldorfu �
Niemcy (1979). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: ponad 100
projektów i realizacji wnêtrz obiektów u¿ytecz-
no�ci publicznej, banków, sklepów, ekspozycji
wystawienniczych oraz mebli, scenografii itd., w
latach 1979-88 aran¿acja wnêtrz i kolorystyka
O�rodka Rehabilitacyjno-Leczniczego Instytutu
Pediatrii UJ w Prokocimiu (z ¿on¹ i zespo³em).
Nagrody i wyró¿nienia: 3 nagrody roku w dzie-
dzinie architektury wnêtrz � za projekt i realizacjê
sklepu �Boutique Cora� przy pl. Centralnym w
Nowej Hucie (1975), za projekt i realizacjê �Skle-
pu zaopatrzenia plastyków� przy ul. Brackiej
(1977), za projekt i realizacjê Muzeum Zak³adów
Zieleniewskiego przy ul. Grzegórzeckiej (1978).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego (1957-
65), dru¿ynowy l Zwi¹zek Polskich Artystów
Plastyków (1971-90), prezes zarz¹du Okrêgu Kra-
kowskiego (1980-83) l  Obywatelski Komitet
Ratowania Krakowa (1984-89), cz³onek l Towa-
rzystwo Ratowania Kaplicy Loretañskiej (od
1992), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich or-
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ganach w³adzy: kaden. 1990-94, cz³onek Komisji
Kultury spoza Rady Miasta Krakowa (1990-92),
Klub Radnych  Centro-Prawica; kaden. 1994-98,
cz³onek Komisji Kultury spoza RMK, Klub Rad-
nych �Samorz¹dny Kraków�, cz³onek komisji przy
prezydencie Krakowa ds. pracowni artystycznych
oraz komisji ds. galerii artystycznych (1996-98).
Inne fakty z ¿yciorysu polit.: kierowanie Zwi¹z-
kiem Polskich Artystów Plastyków Okrêgu Kra-
kowskiego w okresie powstania �Solidarno�ci� w
1980 roku, a po wprowadzeniu stanu wojennego
13 grudnia 1981 kierowanie zwi¹zkiem zawieszo-
nym przez w³adze; dzia³alno�æ w ruchu kultury
niezale¿nej w okresie stanu wojennego; uczestnic-
two w Komitecie Pomocy przy krakowskiej Kurii
Metropolitarnej; uczestnictwo w Krakowskim
Komitecie Obywatelskim �Solidarno�æ� (1989-
90), udzia³ w przygotowaniu wyborów 4 czerwca
1989 do sejmu kontraktowego; wspó³uczestnictwo
w poprowadzeniu ZPAP po jego reaktywacji w
1989 roku i przewodniczenie pierwszemu po re-
aktywacji zjazdowi ZPAP. Sympatie polityczne: dla
postaw patriotycznych i niepodleg³o�ciowych.
Odznaczenia: Srebrny Krzy¿ Zas³ugi Rz¹du RP
na Uchod�stwie (1989), Z³ota Odznaka ZPAP
(1990), Krzy¿ �w. Franciszka nadany przez oo.
kapucynów w Krakowie (1995), Z³oty Medal
Opiekuna Miejsc Pamiêci Narodowej (1997).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 56 m kw., kwaterunkowe, Krowodrza,
od 1946. Samochód: daewoo tico, rok prod. 1998.
Podatek dochodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: brak odp. Urlop: nie ma od lat. Ulubione
dzie³a: Trylogia Sienkiewicza; filmy �Sami swoi�
Chêciñskiego i �Rejs� Piwowskiego; twórczo�æ
Cézanne�a i Rodziñskiego. Maksyma ¿yciowa:
Chocia¿ mi wiatr w plecy dmie, ja siê �miejê he,
he, he!                                                       aktual.: 23.III.1999

JANKOWSKI Wac³aw Zbigniew
re¿yser, aktor, pracownik samorz¹dowy
Ur. 7 kwietnia 1949 w Cybince, woj. zielonogór-
skie; ¿onaty (od 1972); wykszt. wy¿sze; magister
sztuki; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Wac³aw,
wykszt. niepe³ne wy¿sze, specjalista technolog prze-
robu zbo¿a. Matka: Stefania (z d. Wolak), wykszt.
zawodowe, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Teresa (ur.
1950), Miros³awa (ur. 1956), Krzysztof (ur. 1965).
¯ona: Maria Jadwiga (z d. Le�niak), wykszt. wy-
¿sze, aktorka, choreograf, re¿yser. Dzieci: Sylwia
(ur. 1973), £ucja (ur. 1976). Tradycje rodzinne: ro-
dzina ze strony matki o tradycjach rzemie�lniczych
z dziada pradziada, W³adys³aw Wolak by³ w Le-
gionach Pi³sudskiego; rodzina ze strony ojca, sybi-
raka o tradycjach wojskowych (ojciec, dziad, pra-
dziad), niepodleg³o�ciowych i wolno�ciowych, a
tak¿e agrarnych � typowych dla polskiej szlachty
kresowej; ojciec, cz³onek �Strzelca� Komejsze,
wywieziony na Sybir wraz z dziadkiem i ca³¹ ro-

dzin¹, powróci³ do Polski z 1 Armi¹ Wojska Pol-
skiego, a dziadek z rodzin¹ dopiero w latach 50.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 1 im. B. Chrobrego w Cy-
bince l Liceum pedagogiczne w Kaliszu (matura
1968) l Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Teatralna im.
L. Solskiego w Krakowie, Wydzia³ Aktorski (dy-
plom 1973); Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Teatral-
na im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Wydzia³
Re¿yserii (dyplom 1986).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Teatr Zag³êbia w Sosnowcu (1973-75), aktor l
Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie (1975-76), aktor
l Teatr Ludowy w Krakowie (1976-80), aktor l
Teatr im. J. S³owackiego w Krakowie (1980-86),
aktor l Teatr Narodowy w Warszawie (1986-88),
re¿yser l Teatr Polski w Bielsku-Bia³ej i Cieszy-
nie (1988-91), dyrektor naczelny i artystyczny l
Urz¹d Miasta Krakowa (1991-94), dyrektor Wy-
dzia³u Kultury i Sztuki l Urz¹d Wojewódzki w
Krakowie (1998), dyrektor Wydzia³u Kultury,
Sportu i Turystyki l Urz¹d Marsza³kowski Woje-
wództwa Ma³opolskiego w Krakowie, Departa-
ment Edukacji i Kultury (od 1999), dyrektor de-
partamentu (I.-X.1999), kierownik zespo³u ds.
kultury (od XI.1999). Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: liczne sta¿e i wyjazdy stu-
dialne do Pragi, Budapesztu, Moskwy.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Stronnictwo Konserwa-
tywno-Ludowe (od 1997), cz³onek Zarz¹du Woje-
wódzkiego w Krakowie. Inne organizacje spo³ecz-
ne: Zwi¹zek Artystów Scen Polskich (1974-81,
1987-93), cz³onek l NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980),
cz³onek l Polskie Towarzystwo Ziemiañskie (od
1992), cz³onek zarz¹du wojewódzkiego w Krako-
wie (od 1997). Udzia³ w przedstawicielskich orga-
nach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.:
udzia³ we wszystkich prezydenckich kampaniach
wyborczych Lecha Wa³êsy, m¹¿ zaufania AWS w
wyborach  parlamentarnych 1997 roku, przewod-
nicz¹cy zespo³u ds. kultury i mediów AWS Regio-
nu Krakowskiego. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 120 m kw., w³asny dom jednorodzinny,
Podgórze, od 1976. Samochód: ford sierra kombi,
rok prod. 1992. Podatek dochodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: p³ywanie, turystyka samochodowa. Urlop:
kiedy� morze i podró¿e, dzi� praca w górach. Ulu-
bione dzie³a: brak jednego, ale ulubionych bardzo
wiele filmów, ksi¹¿ek i ró¿ne, bardzo ró¿ne dzie³a
sztuki. Maksyma ¿yciowa: Otwarto�æ i szacunek
dla drugiego. Przede wszystkim nie szkodziæ.

aktual.: 29.IX.1998

JANTOS Ma³gorzata
polonista, doktor filozofii, mened¿er
Ur. � brak odp.; mê¿atka (od 1981); wykszt. wy-
¿sze; doktor filozofii; wyznanie � brak odp. Oj-
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ciec: Micha³, wykszt. wy¿sze, nauczyciel. Matka:
Helena (z d. Go³dyn), wykszt. �rednie, pielêgniar-
ka. Rodzeñstwo: Seweryn (ur. 1959). M¹¿: Artur
Birczyñski, wykszt. wy¿sze, doktor fizyki. Dzie-
ci: Kornel (ur. 1986). Tradycje rodzinne: nauczy-
cielskie z dziada pradziada.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Bêdzinie, woj. katowickie
l Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. M. Kopernika w
Bêdzinie l Uniwersytet �l¹ski w Katowicach, fi-
lologia polska (dyplom, rok uzyskania � brak odp.);
Uniwersytet Jagielloñski, filozofia (dyplom, rok
uzyskania � brak odp.) l studia doktoranckie: UJ
(dyplom 1990).

  ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
(1980-94), Zak³ad Filozofii l Uniwersytet Jagiel-
loñski (od 1994), Zak³ad Bioetyki i Filozofii
Medycyny, adiunkt l Policealne Studium Sekre-
tarskie w Krakowie (od 1990), w³a�ciciel l Poli-
cealne Studium Ubezpieczeñ w Krakowie (od
1995), w³a�ciciel l   Policealne Studium Rachun-
kowo�ci (od 1999). Ponadto: wspó³twórca i cz³o-
nek Komisji Filozofii Medycyny i Bioetyki Pol-
skiej Akademii Nauk w Krakowie (od 1999).
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
stypendium naukowe w Bochum i Bonn. Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: �Dialog antropologiczny cen-
trum filozofii Ludwika Feuerbacha i Martina
Bubera� (doktorat 1990); �Hermeneutyka we
wspó³czesnej niemieckiej filozofii antropologicz-
nej� (habilitacja nieukoñczona); oko³o 60 publi-
kacji w pismach zawodowych; udzia³ w wielu
konferencjach naukowych krajowych i zagranicz-
nych; ksi¹¿ka �Filozofia dialogu �ród³a, zasady,
adaptacje� (1997); w przygotowaniu publikacja
pracy habilitacyjnej i ksi¹¿eczki dla studentów o
gnozie, rozpoczêcie starañ o utworzenie w³asnej,
prywatnej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Kra-
kowie. Nagrody i wyró¿nienia: Krakowski Du-
kat przyznany przez �Czas Krakowski� (1994),
laureatka V edycji konkursu �Najwy¿sza jako�æ
Ma³opolska� (2000).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organiza-
cje spo³eczne: Polskie Towarzystwo Filozoficz-
ne (od 1980), cz³onek. Udzia³ w przedstawiciel-
skich organach w³adzy: brak. Sympatie poli-
tyczne: zdecydowany libera³, sympatyk J.S.
Milla, Adama Smitha, Hayecka, von Missesa i
wszelkich kontynuatorów ich my�li, nie prze-
pada za ekspresj¹ Janusza Korwina-Mikke
(twierdzi, ¿e prawdziwych libera³ów w Polsce
nie ma, libertynów te¿ nie, a szkoda). Odzna-
czenia: brak odp.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 120 m kw., w³asne budownictwo wie-
lorodzinne, �ródmie�cie, od 1997. Samochód: fiat
uno, rok prod. 1994. Podatek dochodowy: 1997 �
III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: praca, ksi¹¿ki, teatr, dobry film. Urlop:
zwiedzanie �wiata. Ulubione dzie³a: wspó³czesna
filozofia niemiecka (Gehlen, Plessner); ksi¹¿ka
�Grek Zorba� Nikosa Kazandzakisa; muzyka ba-
roku, jazz (przede wszystkim pianistyka jazzowa).
Maksyma ¿yciowa: jest ich wiele, w zale¿no�ci od
sytuacji; bo filozof jest specjalist¹ od maksym
¿yciowych.                                             aktual.: 21.III.2000

JARZÊBSKI Jerzy
polonista, nauczyciel akademicki
Ur. 22 sierpnia 1947 w Bytomiu; ¿onaty (od 1972);
wykszt. wy¿sze; profesor doktor habilitowany.
Ojciec: Stanis³aw, wykszt. wy¿sze, skrzypek wir-
tuoz, po wojnie pedagog. Matka: Irena  (z domu
Garztecka),  wykszt. wy¿sze, pianistka, kompo-
zytorka. Rodzeñstwo: brak. ¯ona: Teresa (z domu:
Wyszatycka), wykszt. wy¿sze, polonistka. Dzie-
ci: Anna (ur. 1980), Adam (ur. 1981). Tradycje ro-
dzinne: rodzina Jarzêbskich (podobnie jak rodzi-
na matki, Garzteckich) pochodzi z drobnej szlachty
kujawskiej, z niej zapewne wywodzi³ siê Adam
Jarzêbski � wybitny kompozytor XVII-wieczny i
autor rymowanego �Go�ciñca albo Krótkiego
Opisania Warszawy�; obydwie babki pochodzi³y
ze Wschodu, z rodzin znacznie lepszych, matka
ojca, Zofia Boratyñska, urodzi³a siê w Tambowie,
w którego okolicach rosyjska ga³¹� rodziny Bora-
tyñskich, zas³u¿onej w kulturze obydwu narodów,
mia³a wielkie maj¹tki, z tej samej rodziny wywo-
dzi³ siê wybitny poeta XIX-wiecznej Rosji, przy-
jaciel Puszkina i Mickiewicza, Jewgienij Boratyn-
ski; dziadek ze strony ojca, Józef Jarzêbski, by³
skrzypkiem, uczniem Stanis³awa Barcewicza, a w
okresie miêdzywojennym i tu¿ powojennym pro-
fesorem warszawskiego Konserwatorium, wycho-
wawc¹ wielu pokoleñ wybitnych artystów, m.in.
Eugenii Umiñskiej, Gra¿yny Bacewiczówny, Ta-
deusza Wroñskiego, Stefana Rachonia; dziadek ze
strony matki, Stanis³aw Garztecki, pochodzi³ z
Czêstochowy, gdzie jego matka prowadzi³a znan¹
w mie�cie pensjê ¿eñsk¹, której budynek stoi na-
dal przy alei Naj�wiêtszej Marii Panny, uczestnik
strajku szkolnego z 1905 roku, wyjecha³ z Czê-
stochowy na kresy, przed I wojn¹ mieszka³ w Ki-
jowie, gdzie mia³ niewielk¹ agencjê reklamow¹ i
gdzie rozpocz¹³ pracê dziennikarsk¹, po rewolu-
cji w 1917 roku znalaz³ siê w Warszawie, po II
wojnie � w Krakowie i � poza wielu innymi zajê-
ciami � jako dziennikarz wspó³pracowa³ z �Tygo-
dnikiem Powszechnym�, �Za i przeciw�, �Zeszy-
tami Prasoznawczymi� a¿ do �mierci w 1972 roku,
bêd¹c wówczas najstarszym (85 lat) czynnym
dziennikarzem w Polsce; matka rozpoczê³a przed
wojn¹ karierê jako pianistka, studiowa³a te¿ �piew
u Ady Sari, po wojnie odda³a siê jednak kompo-
nowaniu; jej rozwijaj¹c¹ siê karierê przerwa³a
przedwczesna �mieræ w wypadku samochodowym
(1963); karierê artystyczn¹ ojca, absolwenta kon-
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serwatoriów w Warszawie i Brukseli, uznawane-
go przed wojn¹ za najwybitniejszego w Polsce
skrzypka m³odego pokolenia, uniemo¿liwi³a woj-
na; rodzina spêdzi³a okupacjê w Warszawie, pod-
czas Powstania Warszawskiego dziadek Garztec-
ki, wraz z bratem Zygmuntem, tak¿e dziennika-
rzem, wydawali gazetkê powstañcz¹ �Barykada�;
po powstaniu rodzice znale�li siê w Czêstocho-
wie, gdzie organizowali miejscow¹ orkiestrê sym-
foniczn¹, zal¹¿ek pó�niejszej filharmonii, nastêp-
nie pracowali w Operze �l¹skiej w Bytomiu (oj-
ciec jako koncertmistrz), tam te¿ siê rozstali; mat-
ka wybra³a Kraków, gdzie mieszka³a do �mierci
razem z rodzicami, pracuj¹c m.in. w Pañstwowym
Wydawnictwie Muzycznym i w dyrekcji Orkie-
stry Symfonicznej Polskiego Radia, ojciec wybra³
Warszawê i przez wiele lat pracowa³ jako peda-
gog w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Muzycznej
oraz w za³o¿onym przez swego brata, Aleksandra
Jarzêbskiego, liceum muzycznym; brat matki, Ju-
liusz Garztecki, w czasie wojny porucznik kontr-
wywiadu Armii Krajowej, pod wp³ywem ¿ony
wst¹pi³ do Armii Ludowej, po wojnie zosta³ wice-
konsulem w Rzymie i Pary¿u a¿ do uwiêzienia na
5 lat w zwi¹zku z tzw. spraw¹ Tatara, po zwolnie-
niu z wiêzienia pracowa³ jako dziennikarz, m.in.
pierwszy redaktor magazynu �Ty i ja�, wspó³twór-
ca tygodnika �Forum�, a nastêpnie równie¿ jako
fotografik i historyk fotografii; babka ze strony
matki, urodzona w Petersburgu Anna Konrada
Garztecka z.d. Soroko, pochodzi³a z zamo¿nej ro-
dziny w³a�cicieli ziemskich z Ukrainy, stworzy³a
po wojnie oryginaln¹ terapiê d³oni pianistów, po-
legaj¹c¹ na specjalnej gimnastyce, masa¿ach i na-
�wietlaniach, by przez wiele lat prowadziæ niele-
galn¹ praktykê, poniewa¿ w³adze PRL uporczy-
wie odmawia³y rejestracji jej specjalno�ci i pozwo-
lenia na otwarcie gabinetu przy krakowskiej
PWSM, mimo to jej klientami by³o w latach 50. i
60. wielu wybitnych polskich pianistów, m.in.
Adam Harasiewicz, Tadeusz ¯mudziñski, Broni-
s³awa Kawalla; krakowskie mieszkanie dziadków
i matki przy dzisiejszej ulicy Królewskiej by³o
miejscem o szczególnej atmosferze, bywa³o w nim
wielu wybitnych ludzi, takich jak Jerzy Szablow-
ski, Witold Ma³cu¿yñski, Tadeusz Kantor, Kazi-
mierz Mikulski, Marian Tyrowicz, Regina Smen-
dzianka. ̄ yciowe autorytety: prof. Jan B³oñski jako
promotor pracy doktorskiej, wzór osobowy i inte-
lektualny, prof. Henryk Markiewicz, prof. Micha³
G³owiñski oraz wiele innych osób, wysoko cenio-
nych za zas³ugi i pomoc. Miejsca zamieszkiwania:
od urodzenia do 1949 roku w Bytomiu, potem w
Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 34 w Krakowie l II Li-
ceum ogólnokszta³c¹ce im. Króla Jana III Sobie-
skiego w Krakowie (matura 1965) l Uniwersytet
Jagielloñski, filologia polska (dyplom 1971), filo-
zofia (1969-72, bez dyplomu).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski, Instytut Filologii Pol-
skiej (od 1971), asystent sta¿ysta (1971-72), asy-
stent (1972-79), adiunkt (1979-99), profesor
(1999) l Teatr Polski w Bielsku-Bia³ej (1985-87),
kierownik literacki. Ponadto: cz³onek jury nagro-
dy Ko�cielskich w Genewie (od 1994), cz³onek
Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Polskiej
Akademii Nauk (od 1999). Wyjazdy zagraniczne
o charakterze zawodowym: wyjazd w ramach
wspó³pracy uczelni na uniwersytet do Bochum w
Niemczech (V.1984) oraz na uniwersytet w Sal-
zburgu w Austrii (X.1991); stypendium British
Council na uniwersytecie w Londynie (X.1984-
IV.1985), stypendium Cambridge Hospitality
Scheme for Polish Scholars w Cambridge w Wiel-
kiej Brytanii (VII.1989), stypendium  Institut für
die Wissenschaften vom Menschen w Wiedniu (I-
VI.1993); wyk³ady jako visiting professor na uni-
wersytecie Harvarda w Cambridge w USA (I-
VI.1997). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Gry Gombro-
wicza. Systemy znacz¹ce w �wiecie pisarza� (dok-
torat 1979); �Przekraczanie realizmu. Studia wo-
kó³ problemu �prawdy� w literaturze polskiej XX
wieku� (habilitacja 1992); ksi¹¿ki � �Gra w Gom-
browicza� (1982), �Powie�æ jako autokreacja�
(1984), �Zufall und Ordnung. Zum Werk Stani-
s³aw Lems� (1986) �W Polsce, czyli wszêdzie.
Szkice o polskiej prozie wspó³czesnej� (1992),
�Apetyt na Przemianê. Notatki o prozie wspó³cze-
snej� (1997), �Po¿egnanie z emigracj¹� (1998),
�Schulz� (1999); opracowanie redakcyjne 40 ksi¹-
¿ek, autor ponad 300 rozpraw, artyku³ów, recen-
zji, wstêpów oraz pos³owi; prace edytorskie nad
wydaniem zbiorowym dzie³ Stanis³awa Lema oraz
wydaniem krytycznym pism Witolda Gombrowi-
cza (w toku), od 1984 roku uczestnik kilkudzie-
siêciu sesji naukowych oraz wyk³ady w Polsce i
wielu innych krajach � w Argentynie, Austrii, Bel-
gii, Brazylii, Bu³garii, Chorwacji, Czechach, Da-
nii, Finlandii, we Francji, w Niemczech, Rosji,
Szwajcarii, Szwecji, na Ukrainie, w USA, na Wê-
grzech, w Wielkiej Brytanii, we W³oszech. Na-
grody i wyró¿nienia: nagrody � I Wydzia³u PAN,
im. Aleksandra Brücknera (1983) oraz  Fundacji
Ko�cielskich za ksi¹¿kê �Gra w Gombrowicza�
(1985), nagroda im. Kazimierza Wyki za dzia³al-
no�æ krytycznoliterack¹ (1991). Prezentacja oso-
by i dzie³a: �Pisarze pod Wawelem� (1992),
�Wspó³cze�ni polscy pisarze i badacze literatury�,
(t. 3, 1994), suplement do �Nowej encyklopedii
powszechnej� (t. 7, PWN, 1999).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (IV-XI.1968), kandydat. Inne or-
ganizacje spo³eczne: Zwi¹zek Nauczycielstwa
Polskiego (1972-80), cz³onek l NSZZ �Solidar-
no�æ� (od 1980), cz³onek l Stowarzyszenie Pisa-
rzy Polskich (od 1989), wiceprezes Oddzia³u Kra-
kowskiego (1993-96) l Pen Club (od 1995), cz³o-
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nek zarz¹du (od  1997). Udzia³ w przedstawiciel-
skich organach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciory-
su polit.: w 1968 roku, pod wp³ywem nadziei zwi¹-
zanych z �prask¹ wiosn¹�, wst¹pienie do PZPR i
wyst¹pienie z tej partii jeszcze w okresie kandy-
dackim w zwi¹zku z agresj¹ wojsk Uk³adu War-
szawskiego na Czechos³owacjê i atmosfer¹ pomar-
cowych represji w kraju; w 1982 roku po wpro-
wadzeniu stanu wojennego udzia³ w konspiracyj-
nym programie wyk³adów o literaturze emigracyj-
nej organizowanych przez �Solidarno�æ� UJ na
uniwersytecie i w mieszkaniach prywatnych, kil-
ka publikacji w wydawnictwach �drugiego obie-
gu�. Sympatie polityczne: Unia Wolno�ci; antypa-
tia do wszelkich ugrupowañ nacjonalistycznych.
Odznaczenia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1999).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 130 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Krowodrza, od roku 1972. Samochód: opel
vectra, rok prod. 1996. Podatek dochodowy: 1999
� I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: podró¿e, rozmowy z przyjació³mi. Urlop:
podró¿e. Ulubione dzie³a: zbyt wiele, ¿eby wy-
mieniæ. Maksyma ¿yciowa:  ¿adnych maksym!
Adres do korespondencji: ul. Wesele 33, 30-127
Kraków,  tel. (012) 637-26-06, e-mail: xxjurek@fi-
lon.filg.uj.edu.pl.                               aktual.: 2.VI.2000

JAWORSKI Wojciech Jerzy
mened¿er, w³a�ciciel stacji radiowej
Ur. 11 kwietnia 1966 w Czêstochowie; ¿onaty po
raz drugi (od 1997); wykszt. � brak odp., w³a�ci-
ciel Radia Alfa; wyznanie � brak odp. Ojciec: Le-
szek, wykszt. wy¿sze, in¿ynier. Matka: Stanis³a-
wa (z d. � brak odp.), wykszt. wy¿sze, ekonomi-
sta. Rodzeñstwo: brak. ¯ona: Anna (z d. Wilkosz),
wykszt. wy¿sze, ekonomista. Dzieci: brak. Trady-
cje rodzinne: rodzina pochodz¹ca z Czêstochowy,
rodzice przenie�li siê do Krakowa w 1969 roku,
co wi¹za³o siê ze zmian¹ pracy. Miejsca zamiesz-
kiwania: do 1969 roku w Czêstochowie, potem w
Krakowie, a od 1989 roku w podkrakowskich Zie-
lonkach.

  EDUKACJA
� brak odp.

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Laboratorium Elektroniki Profesjonalnej � Radio
Alfa w Krakowie Wêgrzcach (od 1990), w³a�ci-
ciel. Ponadto: wspó³praca dziennikarska ze stu-
denckim radiem �Brzêczek� podczas studiów na
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1984-
87). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodo-
wym: wyjazd do USA i praktyka w polskiej ko-
mercyjnej stacji radiowej w Chicago (1985-86).
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: za³o¿enie i prowadzenie
od 1993 roku komercyjnego, lokalnego Radia Alfa,
które zgodnie z badaniami s³uchalno�ci oraz pier-
wotnymi za³o¿eniami znalaz³o w Krakowie swoj¹
publiczno�æ.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroni-
ki i Telekomunikacji (od 1999), cz³onek Konwen-
tu Komercyjnych Stacji Radiowych. Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Od-
znaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: w³asny dom jednorodzinny, Wêgrzce
w gminie Zielonki pod Krakowem, od 1989. Sa-
mochód: crystler jeep, rok prod. 1996. Podatek
dochodowy: 1999 � brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: elektronika i fotografia. Urlop: a co to jest
urlop? Ulubione dzie³a: �The Wall� Pink Floyd,
Roger Waters; film �Upadek� z Michaelem Do-
uglasem. Maksyma ¿yciowa: brak.

aktual.: 4.VI.2000

JEDLIÑSKI Jerzy Feliks
fizyk, metalurg, wiceprezydent Krakowa
Ur. 7 stycznia 1956 w Czêstochowie; ¿onaty (od
1979); wykszt. wy¿sze; doktor nauk chemicznych,
magister fizyki, magister in¿ynier metalurgii; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Jerzy, wykszt. wy¿sze,
nauczyciel. Matka: Julia (z d. Madejska), wykszt.
wy¿sze, nauczycielka. Rodzeñstwo: brak. ¯ona:
Lidia (z d. Gut), wykszt. wy¿sze, doktor geofizyki,
troskliwa matka i wyrozumia³a ¿ona. Dzieci: El¿-
bieta (ur. 1981), Marta (ur. 1985), Kaja (ur. 1994).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Bochni l Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w Bochni (matura 1974) l Uniwersy-
tet Jagielloñski, fizyka (dyplom 1980); Akademia
Górniczo-Hutnicza w Krakowie, metalurgia (dy-
plom 1981).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Polska Akademia Nauk (1981-82), asystent l
Akademia Górniczo-Hutnicza (od 1982), adiunkt
(od 1987), urlop bezp³atny (od 1998) l Uniwer-
sytet Jagielloñski, �rodowiskowe Laboratorium
Analiz Fizykochemicznych i Badañ Struktury, kie-
rownik Pracowni Spektroskopii Powierzchni (od
1994) l Technische Universität Clausthal w Niem-
czech (1989-93), pracownik naukowy l Gmina
Kraków (od XI.1998), wiceprezydent miasta Kra-
kowa. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: stypendium naukowe Fundacji Alexandra
von Humboldta w Niemczech (1988-90); sta¿ na-
ukowy w Niemczech (1990-93). Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: �Wp³yw implantowanego itru na kinety-
kê i mechanizm wysokotemperaturowego utlenia-
nia miêdzymetalicznego zwi¹zku ß-NiAl� (dok-
torat 1987); ok. 70 publikacji (wiêkszo�æ w cza-
sopismach o zasiêgu miêdzynarodowym); ksi¹¿-
ka �Diffusion and Reactions� wydana w wydaw-
nictwie szwajcarskim w 1995 roku.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Ruch Spo³eczny AWS (od
1998), wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du Miejskiego
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dla powiatu grodzkiego w Krakowie (od 1999).
Inne organizacje spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ�
(od 1981), cz³onek l Stowarzyszenie Rodzin Ka-
tolickich (od 1994), prezes ko³a parafialnego w
parafii pod wezwaniem Podwy¿szenia Krzy¿a
�wiêtego (1994-98), rzecznik prasowy Zarz¹du
G³ównego (1995-99), cz³onek Zarz¹du G³ówne-
go (od 1995) l Zwi¹zek Miêdzygminny Zimowa
Olimpiada 2006 (od 1995), wiceprzewodnicz¹cy
zarz¹du (od 1997) l Ma³opolski Klub Konserwa-
tywny (od 1995), cz³onek l Zwi¹zek Miast Pol-
skich (od 1998), sekretarz nadzoruj¹cy pracê ko-
misji bezpieczeñstwa i praworz¹dno�ci. Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: radny Rady
Miasta Krakowa, kaden. 1994-98, lista wyborcza
Porozumienia Mieszkañców �Krakowianie�, Klub
Radnych �Samorz¹dny Kraków� (1994-97), Klub
Radnych na rzecz Akcji Wyborczej �Solidarno�æ�
(1997-98), przewodnicz¹cy klubu (IV-XI.1997),
wiceprzewodnicz¹cy klubu (XI.1997-98), prze-
wodnicz¹cy Komisji Edukacji i Kultury Fizycz-
nej RMK, wiceprzewodnicz¹cy Komisji Promo-
cji, Wspó³pracy i Informacji RMK (od 1996); ka-
den. 1998-2002, lista wyborcza AWS, klub AWS,
wiceprezydent Krakowa (od XI.1998). Inne fakty
z ¿yciorysu polit.: wspó³organizacja w Stowarzy-
szeniu Rodzin Katolickich imprez kulturalnych
oraz rekreacyjno-sportowych dla dzieci i m³odzie-
¿y; kandydat na pos³a z krakowskiej listy AWS w
1997 roku; w 1998 roku zaproponowany przez
prezydenta Krakowa Andrzeja Go³asia na stano-
wisko wiceprezydenta miasta. Sympatie i antypa-
tie polityczne: zgodne z pogl¹dami. Odznaczenia:
brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 85 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Podgórze, od 1985. Samochód: volkswagen
passat, rok prod. 1991. Podatek dochodowy: 1994
� I próg, 1995 � I próg, 1996 � I próg, 1998 � I
próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ksi¹¿ki (literatura faktu, historia), uprawia-
nie sportu. Urlop: morze, wypoczynek z rodzin¹.
Ulubione dzie³a: film �Dyktator� z Charliem Cha-
plinem; ksi¹¿ka �KGB wczoraj i dzi�� J. Barrona,
�My�li nieuczesane� J. S. Leca. Maksyma ¿ycio-
wa: Najpierw wymagaj od siebie, a potem od in-
nych. Unikaj ludzi nie maj¹cych poczucia humo-
ru.                                                             aktual.: 18.VIII.1999

JÊDROCHA Krzysztof
ekonomista, mened¿er
Ur. 18 marca 1958 w Tarnowie; ¿onaty (od 1997);
wykszt. wy¿sze; magister organizacji i zarz¹dza-
nia; wyznanie rzymskokat. Ojciec: W³adys³aw,
wykszt. �rednie, technik. Matka: Klara (z d. Jam-
róg), wykszt. �rednie, ekonomistka. Rodzeñstwo:
brak. ¯ona: Anna (z d. Zabiegaj), wykszt. wy¿sze,
dyrektor biura podró¿y. Dzieci: Maciej (ur. 1995),
Katarzyna (ur. 1998).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 11 im. M. D¹browskiej w
Tarnowie l I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. K. Bro-
dziñskiego w Tarnowie (matura 1977) l Akade-
mia Ekonomiczna w Krakowie, organizacja i za-
rz¹dzanie (dyplom 1982).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Biuro Podró¿y i Turystyki �Almatur� Oddzia³ w
Krakowie (1982-85), g³ówny ksiêgowy (1982-83),
zastêpca dyrektora (1983-85) l Biuro Podró¿y i
Turystyki Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego
Oddzia³ w Krakowie (1985-91), zastêpca dyrek-
tora (1985-88), dyrektor (1988-91) l Biuro Han-
dlowe �Jan-Pol� w Krakowie (1991-95), zastêpca
dyrektora ds. handlowych l �Jan-Pol� SA w Kra-
kowie (od 1995), wspó³w³a�ciciel, zastêpca pre-
zesa zarz¹du, dyrektor ds. handlowych. Ponadto:
cz³onek Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki
(od 1994), wiceprezes Krakowskiej Izby Turysty-
ki (1993-95). Wyjazdy zagraniczne o charakterze
zawodowym: liczne.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Socjalistyczny Zwi¹zek Studentów
Polskich (1977-82), przewodnicz¹cy komisji na-
uki Rady Okrêgowej w Krakowie (1981-82) l
Zrzeszenie Studentów Polskich (1982-85), prze-
wodnicz¹cy komisji finansowej Rady Naczelnej
(1983-85). Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: brak. Odznaczenia: Br¹zowy Krzy¿ Za-
s³ugi (1997).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 100 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Podgórze, od 1993. Samochód: seat, rok prod.
1998. Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: polityka. Urlop: spêdzany z rodzin¹. Ulu-
bione dzie³a: �Cztery pory roku� Vivaldiego. Mak-
syma ¿yciowa: brak.                           aktual.: 12.XI.1998
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KABZIÑSKI Jan W³adys³aw
duchowny rzymskokat.
Ur. 15 czerwca 1950 w Koszycach, woj. krakow-
skie; wykszt. wy¿sze; magister historii sztuki. Oj-
ciec: Zygmunt, wykszt. podstawowe, stolarz. Mat-
ka: Helena (z d. Staszkiewicz), wykszt. podstawo-
we, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Marian (ur. 1942),
Jadwiga (ur. 1946), Krzysztof (ur. 1955).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Koszycach l Technikum
Hutniczo-Mechaniczne w Krakowie (matura 1973)
l Papieski Wydzia³ Teologiczny w Krakowie, hi-
storia sztuki (dyplom 1979).

  �WIÊCENIA I GODNO�CI KO�CIELNE
Diakonat (Kraków 1978) l prezbiterat (Kraków
1979) l kanonik (1994).

  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Parafia pod wezwaniem Naj�wiêtszego Serca Pana
Jezusa w Jaworznie Byczynie (1979-81), wikariusz
l Parafia pod wezwaniem Narodzenia Naj�wiêt-
szej Marii Panny w My�lenicach (1981-83), wika-
riusz l Rektorat �w. Marka Ewangelisty w Krako-
wie (1983-84), katecheta l Parafia pod wezwaniem
Nawiedzenia Naj�wiêtszej Marii Panny w Tarna-
wie, woj. tarnowskie (1991-98), proboszcz l Cari-
tas Archidiecezji Krakowskiej (od 1998), dyrektor.
Wyjazdy zagraniczne o charakterze duszpasterskim:
misje w Musomie w Tanzanii (1984-91). Wa¿niej-
sze dzie³a: budowa ko�cio³a na Che³mie w My�le-
nicach oraz 20 kaplic w Tanzanii, odnowienie ko-
�cio³a parafialnego w Tarnawie k. Bochni.

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ do organizacji spo³ecznych: brak.
Sympatie polityczne: prawicowe (solidarno�cio-
we). Odznaczenia ko�cielne i �wieckie: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: budynek ko�cielny, �ródmie�cie, od
1998. Samochód: opel, rok prod. 1997. Podatek
dochodowy: 1997 � I próg, 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: sport � p³ywanie. Urlop: czynny. Ulubio-
ne dzie³a: o tematyce historycznej. Maksyma ¿y-
ciowa: Z³o dobrem zwyciê¿aj (Rz 12,21).

aktual.: VIII.1999

KAJTOCH Jacek Stanis³aw
polonista, krytyk literacki, redaktor
Ur. 7 lipca 1933 w Wadowicach; ¿onaty (od 1951);
wykszt. wy¿sze; doktor nauk humanistycznych;

wyznanie rzymskokat. Ojciec: Eugeniusz, wykszt.
�rednie, urzêdnik pañstwowy. Matka: Adelajda (z
d. Tomiak), wykszt. �rednie, urzêdniczka. Rodzeñ-
stwo: Andrzej (ur. 1944). ¯ona: Anna (z d. No-
gaj), wykszt. wy¿sze, pisarka, dziennikarka. Dzie-
ci: Marta (ur. 1952), Wojciech (ur. 1957). Trady-
cje rodzinne: Kajtochowie pochodz¹ z Górnego
�l¹ska, w XIX wieku Norbert Bonczyk wymie-
nia³ Kajtochów jako bardzo dobrych górników,
pradziad nie chcia³ s³u¿yæ w wojsku pruskim i
przeszed³ na austriacki �l¹sk; dziadek Franciszek
Kajtoch by³ przed wojn¹ wójtem gminy Babice
(lata 20.).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. �w. Wojciecha w Krako-
wie l III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Króla Jana
III Sobieskiego w Krakowie (matura 1951) l Uni-
wersytet Jagielloñski, filologia polska (dyplom
1955).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski, Instytut Filologii Pol-
skiej (1955-61 i od 1972), asystent (1955-58), star-
szy asystent (1958-61), starszy wyk³adowca (od
1972), kierownik Podyplomowego Studium
Dziennikarskiego (1972-82) l Polska Akademia
Nauk w Krakowie, Instytut Badañ Literackich
(1961-72), starszy asystent, adiunkt, cz³onek Ko-
misji Historycznoliterackiej, sekretarz redakcji
dwumiesiêcznika �Ruch Literacki� l emeryt (od
1.X.1998), zajêcia zlecone na Uniwersytecie Ja-
gielloñskim oraz w kolegiach nauczycielskich w
Kro�nie i Przemy�lu. Ponadto: sekretarz Komite-
tu Wydawniczego serii PAN �Nauka dla wszyst-
kich� (1969-77),   redaktor serii �Polskie opowia-
dania wspó³czesne� (50 pozycji) w Wydawnictwie
Literackim (1978-89), cz³onek grupy literackiej
�Nadskawie� (1981-88), redaktor serii �Bibliote-
ka Nadskawia� (1982-87); sta³a rubryka �Notat-
nik recenzenta� w �G³osie M³odzie¿y Wiejskiej�
(1964-72) oraz �O autorach i ksi¹¿kach� w �Ga-
zecie Krakowskiej� (1982-90). Wyjazdy zagranicz-
ne o charakterze zawodowym: stypendysta UJ w
Wilnie (1960); delegacje Zwi¹zku Literatów Pol-
skich do Rumunii (1958), ZSRR (1984, 1985,
1987, 1989), Jugos³awii (1984), NRD (1986), Cze-
chos³owacji (1986); wyk³ady na Uniwersytecie
Polskim w Wilnie (1994). Wa¿niejsze osi¹gniêcia:

K
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�Studia nad poezj¹ polsk¹ na �l¹sku w XIX w.:
Norbert Bonczyk i Konstanty Damrot� (doktorat,
Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Krakowie, 1967);
zbiór recenzji �Nie tylko o autorach i ksi¹¿kach�
(1985); od 1958 roku udzia³ w pracach komitetu
przygotowuj¹cego wydanie powie�ci historycz-
nych i obyczajowych J. I. Kraszewskiego; antolo-
gia �Czy... ma³y realizm� (1967), �Debiuty poetyc-
kie 1974-1960 � wiersze, autointerpretacja, opi-
nie krytyczne� (1972), �Polska nowela wspó³cze-
sna� (1974), �Rodowody� (1974), �Antologia no-
weli polskiej 1918-1978� (1982), �Nadskawie.
Antologia literacka� (1983), �Bez tej mi³o�ci nie
mo¿na ¿yæ� (1984), �Wspó³czesna polska poezja
Wileñszczyzny� (1986), �Strofy o poezji� (1987);
edycja pisarzy wspó³czesnych � Jan Kurczab, Sta-
nis³aw Skoneczny, Jan Stoberski, Stefan Otwinow-
ski, Emil Zegad³owicz, Edward Kozikowski, Jó-
zef Aleksander Ga³uszka, Jaros³aw Iwaszkiewicz,
W³adys³aw Broniewski.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1956-90), II sekretarz Podstawo-
wej Organizacji Partyjnej PAN w Krakowie (lata
60.). Inne organizacje spo³eczne: Zwi¹zek Litera-
tów Polskich (od 1970), cz³onek komisji kwalifi-
kacyjnej przy Zarz¹dzie G³ównym (1983-86 i od
1994), prezes s¹du kole¿eñskiego przy zarz¹dzie
Oddzia³u w Krakowie (od 1995). Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: brak. Inne fakty
z ¿yciorysu polit.: w latach 1977-78 zawieszony w
funkcji kierownika Podyplomowego Studium
Dziennikarskiego przy UJ za udzia³ w czarnej pro-
cesji po �mierci Stanis³awa Pyjasa. Sympatie poli-
tyczne: zwolennik historycznej lewicy, ale bez kon-
kretnej partii, zwolennik sprawiedliwo�ci, równo-
�ci spo³ecznej i neutralnego �wiatopogl¹dowo pañ-
stwa. Odznaczenia: Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1972).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., kwaterunkowe, Podgórze,
od 1958. Samochód: brak. Podatek dochodowy:
1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: filmy wojenne i kryminalne, rozmowy ze
starszymi kolegami po fachu. Urlop: od 1 sierpnia
ka¿dego roku w Domu Pracy Twórczej im. B. Pru-
sa w Oborach. Ulubione dzie³a: �Treny� J. Ko-
chanowskiego (zna na pamiêæ), �Boska komedia�
Dantego, �Dziady� A. Mickiewicza, �Lalka� B.
Prusa, �Szewcy� Witkacego, �Ferdydurke� W.
Gombrowicza, wiersze A. Bursy i S. Grochowia-
ka. Maksyma ¿yciowa: postawa stoicka.
Dodatkowe uwagi: zwolennik wiarygodnych in-
formacji, zw³aszcza na temat ludzi publicznie zna-
nych.                                                         aktual.: VIII.1999

KALINOWSKA Tamara
pedagog, artystka �Piwnicy pod Baranami�
(z domu: Kowalska). Ur. 6 sierpnia 1960 w Biel-
sku-Bia³ej; rozwiedziona (od 1998); wykszt. wy-

¿sze; magister pedagogiki kulturalno-o�wiatowej;
wyznanie � brak odp. Ojciec: W³adys³aw, wykszt.
podstawowe, rolnik. Matka: Czes³awa (z d. Za-
górska), wykszt. podstawowe, rolnik. Rodzeñstwo:
Zbigniew (ur. 1955). Dzieci: Wojciech (ur. 1990).
¯yciowe autorytety: matka Teresa. Miejsca za-
mieszkiwania: od 13. roku ¿ycia w podkrakow-
skich Niepo³omicach.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Brzanie Górnej, woj. nowo-
s¹deckie l Liceum ogólnokszta³c¹ce w Bobowej,
woj. nowos¹deckie (matura 1979) l Uniwersytet
Jagielloñski, Wydzia³ Filozoficzno-Historyczny,
pedagogika kulturalno-o�wiatowa (dyplom 1986).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wolny zawód (od 1983), pie�niarka kabaretu �Piw-
nica pod Baranami�, autorka tekstów i muzyki l
�ródmiejski O�rodek Kultury w Krakowie (1986-
90),  kierownik l Uniwersytet Jagielloñski, Insty-
tut Pedagogiki (1990-92), pracownik dydaktycz-
no-naukowy l Firma DynaMind w Krakowie (od
1997), instruktor mnemotechnik. Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: wyjazdy z ka-
baretem �Piwnica pod Baranami� do W³och (1981,
1983), Austrii i Niemiec (1985), Francji, Szwaj-
carii i Austrii (1986), USA i Kanady (1987, 1988,
1993, 1997). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: p³yta autor-
ska w przygotowaniu.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: dom rodzinny, Niepo³omice k. Kra-
kowa. Samochód: toyota corolla, rok prod. 1998.
Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ogród, p³ywanie, narty, rower. Urlop: nad
morzem. Ulubione dzie³a: �W poszukiwaniu stra-
conego czasu� Prousta; film �Zmierzch bogów�
Viscontiego; twórczo�æ Bergmana, Bertolucciego,
Marczewskiego, Kie�lowskiego i Petera Weira.
Maksyma ¿yciowa: Robiæ swoje, nie ogl¹daæ siê
za siebie. Nie rozczulaæ siê nad sob¹ (raczej nad
innymi).                                                 aktual.: 10.V.2000

KALITA Józef Aleksander
lekarz ginekolog, dzia³acz sportowy
Ur. 19 marca 1937 w Sanoku, woj. rzeszowskie;
rozwiedziony; wykszt. wy¿sze; doktor nauk me-
dycznych; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Woj-
ciech, wykszt. wy¿sze, oficer Wojska Polskiego.
Matka: Aleksandra (z d. Klepacka), wykszt. wy-
¿sze, pedagog. Rodzeñstwo: brak. Dzieci: Piotr (ur.
1972). Tradycje rodzinne: rodzina Klepackich (ze
strony matki) to ziemianie ze Starej Soli w okoli-
cach Sambora (woj. lwowskie); ojciec major Woj-
ska Polskiego w kampanii wrze�niowej, przeby³
szlak bojowy z armi¹ gen. Andersa, zwi¹zany z
emigracyjnym rz¹dem londyñskim.
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  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Mielcu l Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce im. M. Kopernika w Kro�nie n. Wis³o-
kiem (matura 1953) l Akademia Medyczna w
Krakowie, ginekologia (dyplom 1964) l studia
doktoranckie: AM, specjalizacja I stopnia (1970),
specjalizacja II stopnia (1974), dyplom (1980) l
6-miesiêczny kurs: wykwalifikowany rolnik upraw
polowych (dyplom 1978).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Medyczna w Krakowie � obecnie Col-
legium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego
(od 1978), asystent, starszy asystent, adiunkt, p.o.
kierownika (1984-85), ordynator oddzia³u patolo-
gii ci¹¿y i intensywnego nadzoru po³o¿niczego (od
1985), zastêpca kierownika Kliniki Ginekologii
Po³o¿niczej (od 1985), konsultant wojewódzki ds.
po³o¿nictwa i ginekologii (od 1987). Ponadto: pre-
zes Klubu Sportowego �Cracovia� (1991-93 i od
1998). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: kongres ginekologiczno-perinatologiczny
w Rzymie (1988); zjazd ginekologów w Debre-
czynie na Wêgrzech (1992). Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: �Rola pró¿noci¹gu we wspó³czesnym po³o¿-
nictwie� (doktorat 1980); w przygotowaniu habi-
litacja; 45 publikacji specjalistycznych, w tym
ksi¹¿ki �Postêpowanie w nag³ych przypadkach
po³o¿niczych� (wspó³autor), �Wybrane zagadnie-
nia intensywnego nadzoru po³o¿niczego� (redak-
tor); jako konsultant wojewódzki z zakresu po³o¿-
nictwa i ginekologii wykszta³cenie oko³o 80 spe-
cjalistów I i II stopnia; twórca pierwszego w Pol-
sce oddzia³u intensywnego nadzoru po³o¿niczego.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1964-90), cz³onek. Inne organi-
zacje spo³eczne: Zrzeszenie Studentów Polskich
(1958-62), przewodnicz¹cy Rady Uczelnianej AM
(1961-62). Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: brak. Sympatie polityczne: polityka to
rzecz odleg³a, odwo³uj¹c siê do dalekiej przesz³o-
�ci wybiera Juliusza Cezara. Odznaczenia: Odzna-
ka �Wzorowa Wspó³praca w S³u¿bie Zdrowia�
(1984), Zas³u¿ony dla Wytwórni Sprzêtu Komu-
nikacyjnego w Mielcu (1989), Zas³u¿ony dla Mia-
sta Tarnowa (1998).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 51 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1992. Samochód: daewoo nu-
bira, rok prod. 1998. Podatek dochodowy: 1997 �
II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: praca na dzia³ce, imprezy sportowe,  pra-
ca dla ukochanej �Cracovii�, by przybli¿yæ j¹ do
czasów dawnej �wietno�ci, st¹d ma duszê �w
pasy�; s³uchanie muzyki, gotowanie. Urlop: w
domku letnim na dzia³ce. Ulubione dzie³a: Trylo-
gia H. Sienkiewicza, �Komu bije dzwon� E. He-
mingwaya. Maksyma ¿yciowa: Najszlachetniejsz¹
cnot¹ jest umieæ wybaczaæ.              aktual.: 3.XI.1998

KAPERA Kazimierz Wojciech
lekarz stomatolog, pose³
Ur. 14 lipca 1942 w Jod³owniku, woj. krakowskie;
¿onaty (od 1963); wykszt. wy¿sze; doktor nauk
medycznych; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Jan,
wykszt. �rednie, rolnik. Matka: Agnieszka (z d.
Dro¿d¿), wykszt: zawodowe, przy mê¿u. Rodzeñ-
stwo: Józef (ur. 1921), Maria (ur. 1925), Janina (ur.
1927), W³adys³aw (ur. 1929), Jan (ur. 1931), Zofia
(ur. 1933), Genowefa (ur. 1935), Stanis³aw (ur.
1937), Anna (ur. 1939). ¯ona: Maria Ewa (z d. Kli-
man), wykszt. �rednie, ekonomista. Dzieci: Piotr (ur.
1965), Kinga (ur. 1966), Pawe³ (ur. 1968), Agniesz-
ka (ur. 1970), Tomasz (ur. 1975), Maciej (ur. 1976).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Jod³owniku, woj. krakow-
skie l Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Stanis³awa
Staszica w Lublinie (matura 1960) l Akademia
Medyczna w Krakowie, Wydzia³ Lekarski (dyplom
1967) l studia podypl.: Akademia Medyczna,
Katedra i Zak³ad Protetyki Stomatologicznej w
Krakowie, II stopieñ specjalizacji � protetyka sto-
matologiczna (dyplom 1981).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Gminny O�rodek Zdrowia w Borzêcinie, woj. kra-
kowskie (1967-78), asystent lecznictwa l Prywat-
na specjalistyczna praktyka stomatologiczna w
Borzêcinie, a potem w Bie¿anowie (od 1968), w³a-
�ciciel l Miejska Przychodnia Rejonowa w Wie-
liczce (1978-81), kierownik poradni stomatologicz-
nej l Akademia Medyczna � Pañstwowy Szpital
Kliniczny w Krakowie (1981-90), kierownik przy-
chodni przyklinicznej l Urz¹d Wojewódzki w Kra-
kowie (1990-96), dyrektor Wydzia³u Zdrowia � le-
karz wojewódzki l Ministerstwo Zdrowia i Opieki
Spo³ecznej w Warszawie (III.-V.1991), wicemini-
ster zdrowia i opieki spo³ecznej l Akademia Me-
dyczna w Krakowie � obecnie Collegium Medicum
UJ (od 1991), adiunkt w Katedrze Protetyki (urlop
bezp³atny III.-VIII.90), p.o. kierownika Zak³adu
Ochrony Zdrowia na Wydziale Pielêgniarstwa
(urlop bezp³atny od X.1997) l Sejm RP, pose³ za-
wodowy (IX-XI.1997) l Kancelaria Premiera RP
(XI.1997-99), sekretarz stanu, pe³nomocnik rz¹du
RP ds. rodziny. Ponadto: zastêpca Naczelnego
Rzecznika Odpowiedzialno�ci Zawodowej w Na-
czelnej Izbie Lekarskiej (1989-93). Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: wyjazdy na za-
graniczne sympozja i kongresy do RFN (1984),
Chin (1986), Budapesztu (1988), Pary¿a (1994 i
1997), Pragi (1996); konferencje Rady ds. Rodzi-
ny, Rady ds. S³u¿by Zdrowia w Stolicy Apostol-
skiej (1991, 1992, 1993, 1998). Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: �Otrzymywanie, w³asno�ci i zastosowanie
stopu dentystycznego dla celów dydaktycznych�
(doktorat 1991); praca naukowa, publikacje nauko-
we w czasopismach krajowych i zagranicznych,
jako pe³nomocnik rz¹du opracowanie �Raportu o
sytuacji polskich rodzin� (1998).
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  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Ruch Spo³eczny AWS (od
1998), cz³onek Rady Politycznej, sekretarz Zarz¹-
du Krajowego ds. Rodziny i Polityki Spo³ecznej.
Inne organizacje spo³eczne: Polskie Towarzystwo
Stomatologiczne (od 1967), cz³onek l Polskie
Towarzystwo Lekarskie (od 1968), cz³onek l
NSZZ �Solidarno�æ�, cz³onek Krajowej Komisji
Koordynacyjnej Pracowników S³u¿by Zdrowia
(1989-91) l Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
w Archidiecezji Krakowskiej (od 1992), prezes l
Polska Federacja Stowarzyszeñ Rodzin Katolic-
kich zrzeszaj¹ca 49 organizacji (od 1993), prezy-
dent l Stowarzyszenie Mened¿erów Opieki Zdro-
wotnej (od 1993), cz³onek l Stowarzyszenie Dy-
rektorów Szpitali w Polsce (od 1994), cz³onek l
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, pre-
zes (1994-97), honorowy prezes (od 1997) l Kra-
jowa Rada Katolików �wieckich przy Episkopa-
cie Polski (1996-98), cz³onek l Akcja Wyborcza
�Solidarno�æ� (od X.1996), wiceprzewodnicz¹cy,
przewodnicz¹cy zespo³u roboczego AWS ds. opra-
cowania problematyki zabezpieczenia spo³eczne-
go (pomoc spo³eczna, s³u¿ba zdrowia itp.) � wspó³-
autor prorodzinnego programu AWS (1997).
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
pose³ na Sejm RP, kaden. 1997-2001, lista wybor-
cza Akcji Wyborczej �Solidarno�æ�, klub posel-
ski AWS � cz³onek prezydium i skarbnik klubu.
Inne fakty z ¿yciorysu polit.: wspó³twórca porad-
nictwa rodzinnego w Diecezji Tarnowskiej � au-
tor cyklu wyk³adów wyg³aszanych w ko�cio³ach
(1976-79); w 1991 roku odwo³any z rz¹du Jana
Krzysztofa Bieleckiego za telewizyjn¹ wypowied�
przeciwko u¿ywaniu �rodków antykoncepcyjnych;
kandydat na senatora z krakowskiej listy koalicji
wyborczej �Ojczyzna� w 1993 roku; w 1999 roku
rezygnacja z funkcji pe³nomocnika rz¹du Jerzego
Buzka ds. rodziny na znak protestu przeciwko
polityce w tej dziedzinie. Sympatie polityczne: do
ludzi wywa¿onych i sta³ych pogl¹dach; antypatia
do skrajno�ci zarówno po jednej, jak i drugiej stro-
nie. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 250 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Podgórze, od 1978. Samochód: volvo, rok prod.
1991. Podatek dochodowy: 1994 � II próg, 1995 �
II próg, 1996 � II próg, 1998 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: majsterkowanie, gra na gitarze, �piew, fo-
tografia. Urlop: przewa¿nie rehabilitacja sanato-
ryjna. Ulubione dzie³a: �Quo vadis� H. Sienkie-
wicza. Maksyma ¿yciowa: Przede wszystkim ro-
dzina.                                                       aktual.: 25.IV.1999

KARA� Gra¿yna Maria
artysta tancerz
Ur. 12 wrze�nia 1948 w Krakowie; mê¿atka (od
1972); wykszt. �rednie; wyznanie rzymskokat. Oj-
ciec: Adam, wykszt. � brak odp., fotograf. Matka:

Henryka (z d. £abucka), wykszt. �rednie zawodo-
we, fotograf. Rodzeñstwo: Ewa (ur. 1932). M¹¿:
Jerzy Piekarczyk, wykszt. wy¿sze, dziennikarz.
Dzieci: Anna (ur. 1982). Tradycje rodzinne: ojciec,
twórca fotoratury � monta¿u fotograficznego, w
latach 20. wspó³twórca wytwórni filmowej �Bra-
cia Kara�� w Krakowie, pó�niej dokumentalista
utrwalaj¹cy najnowsz¹ historiê Krakowa, przez 60
lat prowadzi³ zak³ad fotograficzny przy ul. Szew-
skiej 12. ¯yciowe autorytety: za³o¿yciel �Piwnicy
pod Baranami� Piotr Skrzynecki, francuski tancerz
i choreograf Maurice Béjart. Miejsca zamieszkiwa-
nia: od urodzenia w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 13 im. K. �wierczewskie-
go w Krakowie l X Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (matu-
ra 1966) l Szko³a baletowa w Warszawie (dyplom
1970).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Opera i Operetka w Krakowie (1966-92), koryfej �
solistka baletu l emerytka (od 1992). Ponadto: wy-
stêpy w �Piwnicy pod Baranami� jako tancerka
(1966-92). Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: stypendium w balecie XX wieku Mauri-
ce�a Béjarta w Brukseli (1974-75). Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: za³o¿enie Krakowskiej Fundacji Sztuki Ba-
letowej i organizacja najwiêkszego w Polsce festi-
walu �Krakowska Wiosna Baletowa� (od 1994).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA I SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Polskich Artystów Te-
atru i Filmu SPATiF (1978-81), cz³onek l Kra-
kowska Fundacja Sztuki Baletowej (od 1994), za-
³o¿ycielka. Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: brak. Sympatie polityczne: du¿y szacunek
do obecnego prezydenta Aleksandra Kwa�niew-
skiego (powinien jednak zadbaæ o liniê); antypa-
tia do kompromituj¹cych dyskusji polityków, któ-
re �wiadcz¹ o ich bardzo niskim poziomie poli-
tycznym i kulturalnym. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1972.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: praca, organizowanie festiwali baletowych.
Urlop: relaks w górach. Ulubione dzie³a: muzyka
G. Mahlera, S. Bacha, J. Straussa, G. Bizeta, W.
Beethovena, muzyka filmowa; ksi¹¿ki W. Whar-
tona; musicale A. L. Webera; film �Cztery wesela
i pogrzeb�, �Carmen� C. Saury. Maksyma ¿ycio-
wa: rado�æ ¿ycia i aktywno�æ.
*Na ¿yczenie odpowiadaj¹cego pominiêto pytanie
o samochód i podatek dochodowy.

aktual.: 10.V.2000

KASPRZYCKI Robert Andrzej
polonista, piosenkarz, kompozytor
Ur. 21 wrze�nia 1969 w �remie, woj. poznañskie;
¿onaty (od 1997); wykszt. wy¿sze; magister filo-
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logii polskiej; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Eu-
geniusz, wykszt. �rednie, kierownik budowy. Mat-
ka: Helena (z d. Kamiñska), wykszt. � brak odp.,
ciê¿ka praca nad wychowaniem syna. Rodzeñstwo:
Kamila (ur. 1974). ¯ona: Bo¿ena (z d. Pro�niak),
wykszt. wy¿sze ekonomiczne, pracownik banku.
Dzieci: brak. Tradycje rodzinne: mieszanka wiel-
kopolsko-góralska; muzykowanie z dziadkami.
Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia do 1981
roku w �remie, 1981-98 w My�lenicach pod Kra-
kowem, w Krakowie od 1998 roku.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. Bohaterów Armii Ra-
dzieckiej w �remie; Szko³a Podstawowa im. Bo-
haterów Westerplatte w My�lenicach l Technikum
Mechaniczne im. Miko³aja Reja w My�lenicach
(matura 1989) l Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w
Krakowie, polonistyka (dyplom 1994) l studia
doktoranckie: WSP (oko³o 3 semestrów, niestety
nie ukoñczone z braku czasu).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wolny zawód � piosenkarz, artysta scen polskich
(od 1994). Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: do Niemiec (1988-90); uliczny grajek
z undergroundu w Anglii (1992-94). Wa¿niejsze
osi¹gniêcia: album �Niebo do wynajêcia� (1997),
sk³adanki �Kraina ³agodno�ci� (1995, 1996, 1997,
1998), �Zielone szkie³ko� (1995), �Id¹ �wiêta�
(1994); felietony, recenzje ksi¹¿ek (�Gazeta Wy-
borcza�) oraz recenzje muzyczne (�Tygodnik Po-
wszechny�); t³umaczenia z jêzyka ³aciñskiego �
Horacy w �Filomacie� (debiut 1993). Nagrody i
wyró¿nienia: II miejsce w konkursie piosenki ra-
dzieckiej jako kontynuacja repertuarowa �piewa-
nych piosenek Wysockiego i Okud¿awy (1987 w
szkole podstawowej), I miejsce na Festiwalu Pio-
senki Studenckiej w Krakowie (1992), I miejsce
na Olsztyñskich Spotkaniach Zamkowych (1993),
wyró¿nienie na festiwalu rockowym w Wêgorze-
wie (1994).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Autorów i Kompozytorów
Scenicznych (od 2000), cz³onek. Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: brak. Sympatie
polityczne: zdecydowanie niepoprawny politycz-
nie. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 46 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Podgórze, od 1998. Samochód: brak. Podatek
dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: dobra muzyka (rock, jazz i folk); dobry
film, muzykowanie i nauka (gitara i perkusja); li-
teratura, filozofia. Urlop: lektura, ogl¹danie fil-
mów, religoznawstwo, ��wiatopodgl¹d�; p³ywanie,
komputer. Ulubione dzie³a: utwory Dostojewskie-
go, Kafki, Blake�a, Mi³osza; filmy Felliniego,
Kurosawy; malarstwo Paula Klee, Munka; muzy-
ka Chopina, Bacha, Mozarta; filozofia Kierkega-

arda, Nietzschego, Schopenhauera, Camusa. Mak-
syma ¿yciowa: �wiatopodgl¹d. It�s better to burn,
than fade away (Neil Yang).            aktual.: 8.XII.1999

KATLEWICZ Jerzy
dyrygent, profesor AM
Ur. 2 kwietnia 1927 w Bochni, woj. krakowskie;
wdowiec (od 1995); wykszt. wy¿sze; profesor
zwyczajny Akademii Muzycznej. ¯ona: Irena (z
d. Augustyn), wykszt. wy¿sze, artystka �piewacz-
ka. Dzieci: Katarzyna, harfistka; Beata, skrzypacz-
ka. Wnuczka: Zuzanna (ur. 1992). Tradycje rodzin-
ne: rodzina z Kresów Wschodnich; ojciec na po-
cz¹tku wieku ukoñczy³ szko³ê organistów w Prze-
my�lu, a nastêpnie gra³ na organach m.in. w Kate-
drze £aciñskiej we Lwowie, sk¹d w 1919 roku
przeniós³ siê do Bochni, gdzie dosta³ posadê orga-
nisty, o¿eni³ siê i przez 60 lat gra³ na organach w
tamtejszym ko�ciele parafialnym. ¯yciowe auto-
rytety: ojciec, a potem prof. Artur Malawski, kom-
pozytor, profesor Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Muzycznej w Krakowie. Miejsca zamieszkiwania:
od urodzenia do 1945 w Bochni, potem, od czasu
rozpoczêcia studiów, w Krakowie z przerw¹ w la-
tach 1958-68, zwi¹zan¹ z objêciem kierownictwa
artystycznego Filharmonii w Poznaniu, a nastêp-
nie Opery i Filharmonii Ba³tyckiej w Gdañsku.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa w Bochni l Õffenliche Han-
delsschule w Bochni (1941-43), tajne komplety �
gimnazjum ogólnokszta³c¹ce, po wojnie liceum w
Bochni (matura 1947) l Pañstwowa Wy¿sza Szko-
³a Muzyczna w Krakowie, klasa fortepianu u prof.
Jana Hoffmana (1945-46), Wydzia³ Teorii, Kom-
pozycji i Dyrygentury, klasa prof. A. Malawskie-
go (1947-52, dyplom z odznaczeniem 1952) l stu-
dia uzupe³niaj¹ce w Austrii i we W³oszech (1957-
58).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Teatr Lalki i Aktora �Groteska� w Krakowie
(1948-53), kierownik muzyczny, autor ilustracji
muzycznych l Filharmonia Krakowska (1952-
58), asystent, II dyrygent (1954-58) l Opera Kra-
kowska (1954-58), dyrygent l Filharmonia Po-
znañska (1958-61), dyrektor naczelny i artystycz-
ny l Opera i Filharmonia Ba³tycka w Gdañsku
(1961-68), kierownik artystyczny i pierwszy dy-
rygent l Filharmonia Krakowska (1968-81), kie-
rownik artystyczny i pierwszy dyrygent (1968-
81), dyrektor naczelny (1970-81) l  Pañstwowa
Wy¿sza Szko³a Muzyczna � obecnie Akademia
Muzyczna w Krakowie (od 1952), adiunkt (1952-
58), docent (1972), kierownik Katedry na Wy-
dziale Dyrygentury (od 1972), profesor nadzwy-
czajny (1983), profesor zwyczajny (1990) l No-
ordhollands Philharmonisch Orkest w Haarlem
w Holandii (1979-82), kierownik artystyczny l
Orkiestra i Chór Polskiego Radia i Telewizji w
Krakowie (1984-85), dyrektor i kierownik arty-
styczny. Ponadto: cz³onek i ekspert Rady Wy-
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¿szego Szkolnictwa Artystycznego (1988-99).
Wyjazdy zagraniczne: w 1963 roku 3-miesiêczne
tournée z Wielk¹ Orkiestr¹ Symfoniczn¹ Polskie-
go Radia i Telewizji po ZSRR, Mongolii, Hong-
kongu, Chinach, Japonii, Australii, Nowej Zelan-
dii; trasy koncertowe z kierowanymi przez sie-
bie orkiestrami oraz na indywidualne zaprosze-
nia po ca³ej Europie, Iranie, Kubie, Meksyku, Li-
banie; udzia³ w miêdzynarodowych festiwalach
muzycznych m.in. w Bonn, we Florencji, w Wied-
niu, Bergen, Rimini, Gulbenkian Festival, Festi-
wal Flandryjski i Edynburski, Sagra Musicale
Umbra, Helsinki Festival i inne. Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia artystyczne: interpretacje dzie³ Krzysz-
tofa Pendereckiego, m.in. �Pasji wg �w. £uka-
sza�, oraz polskie prawykonania jego utworów
�Jutrzni�, �Kosmogonii�, �Magnificat�, pierwszy
kreator wielu dzie³ kompozytorów polskich, m.in.
Bujarskiego, Góreckiego, Kisielewskiego, Mo-
szumañskiej-Nazar, Serockiego, Stachowskiego,
Walaciñskiego i innych; nagrania radiowe i p³y-
towe z orkiestrami Filharmonii Narodowej, Fil-
harmonii Krakowskiej, Wielk¹ Orkiestr¹ Symfo-
niczn¹ Polskiego Radia i Telewizji � obecnie Na-
rodow¹ Orkiestr¹ Polskiego Radia i Telewizji,
koncerty z wybitnymi solistami, jak Martha Ar-
gerich, Fou Ts�ong, Gidon Kremer, Witold Ma³-
cu¿yñski, Maurizio Pollini, Artur Rubinstein,
Krystian Zimerman, Ewa Bandrowska-Turska,
�wiatos³aw Richter, Jakub Zak i inni; wystawie-
nie w Niemczech po raz pierwszy po wojnie �Hal-
ki� S. Moniuszki (Saarbrücken, 1962); powo³a-
nie w 1970 roku orkiestry kameralnej Capella
Cracoviensis pod kierownictwem Stanis³awa Ga-
³oñskiego; dyrygowanie znakomitymi orkiestra-
mi symfonicznymi na �wiecie, m.in. RAI Roma,
RAI Milano, RAI Torino, Orkiestra Narodowa
Meksyku, Conservatoire Paris, RTB Bruxelle,
Maggio Musicale Fiorentino, Gulbenkian Lizbo-
na, Orkiestra Radia i Telewizji w Moskwie, Na-
tional Orchestra TV Paris, FOK Praha, orkiestra
Radia Hilversum, orkiestry filharmoniczne w
Atenach, Barcelonie, Budapeszcie, Bukareszcie,
Rotterdamie, Teatro dell Opera Roma, Accade-
mia di Santa Cecilia Roma, Filharmonii S³owac-
kiej w Bratys³awie, Filharmonii S³oweñskiej w
Lubljanie; wieloletni juror Miêdzynarodowego
Konkursu Dyrygenckiego im. Grzegorza Fitelber-
ga w Katowicach (1979-99); wychowawca wie-
lu absolwentów dyrygentury krakowskiej Aka-
demii Muzycznej. Nagrody i wyró¿nienia: I na-
groda w Konkursie M³odych Dyrygentów w Be-
sançon we Francji (1955), nagroda I stopnia Mi-
nistra Kultury i Sztuki (1967), Nagroda Miasta
Gdañska (1967 i 2000), Nagroda Miasta Krako-
wa (1971), dyplomy ministra spraw zagranicz-
nych �za wybitne zas³ugi w propagowaniu kul-
tury polskiej za granic¹� (1974, 1989), nagroda
Zwi¹zku Kompozytorów Polskich za wybitne za-
s³ugi w propagowaniu polskiej muzyki wspó³cze-

snej (1986), Nagroda Krakowskiej Fundacji Kul-
tury Polskiej (1995), Platynowa P³yta Polskich
Nagrañ za nagranie z WOSPRiTV w 1978 roku
III symfonii H. M. Góreckiego (1999).

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Organizacje spo³eczne: Stowarzyszenie Polskich
Artystów Muzyków SPAM (od 1948), cz³onek  l
Zwi¹zek Autorów i Kompozytorów Scenicznych
ZAIKS (od 1948), cz³onek. Udzia³ w przedstawi-
cielskich organach w³adzy: brak. Odznaczenia:
m.in. Krzy¿ Komandorski z Gwiazd¹ �Polonia
Restituta� (1993), medal �Pro Ecclesia et Pontifi-
ce� nadany przez Stolicê Apostolsk¹ �za popula-
ryzacjê arcydzie³ muzyki sakralnej� (1994), Or-
der �w. Grzegorza Wielkiego w 50-lecie dzia³al-
no�ci artystycznej (1999).

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: bibliofilstwo, dawniej turystyka górska.
Urlop: kiedy� podró¿e zagraniczne zawsze z ro-
dzin¹, ostatnio spotkania z artystami  i lud�mi sztu-
ki w Domu Pracy Twórczej ZAIKS-u w Konstan-
cinie. Ulubione dzie³a: malarstwo Goi, El Greco i
van Gogha; XIX- i XX-wieczna literatura. Mak-
syma ¿yciowa: uczciwo�æ, szczero�æ i tolerancja
w ¿yciu i dzia³alno�ci artystycznej.
*Na ¿yczenie odpowiadaj¹cego pominiêto rubry-
kê dzia³alno�æ polityczna.               aktual.: 27.V.2000

KAWALEC Julian
polonista, pisarz
Ur. 11 pa�dziernika 1916 we Wrzawach, woj. tar-
nobrzeskie; ¿onaty (od 1948); wykszt. niepe³ne
wy¿sze (absolutorium); wyznanie � sprawa oso-
bista (nale¿y patrzeæ, jak siê ¿yje, a nie na to, w co
siê wierzy). Ojciec: Józef, wykszt. podstawowe,
rolnik. Matka: Stanis³awa (z d. Bobek ), wykszt.
podstawowe, rolnik. Rodzeñstwo: Kazimiera (ur.
1919 ), W³adys³aw (ur. 1921), Henryk (ur. 1923).
¯ona: Irena (z d. Wierzbanowska), wykszt. wy-
¿sze, romanistka, dziennikarka, t³umacz literatury
francuskiej i rumuñskiej, autorka licznych s³ucho-
wisk radiowych � adaptacji ksi¹¿ek mê¿a. Dzieci:
Ewa, doktor nauk geofizycznych na AGH w Kra-
kowie. Tradycje rodzinne: charakterystyczne dla
wsi polskiej � rozmowy o rzeczach dziwnych (dia-
b³y, anio³y), ale i piêknych, buduj¹cych wyobra�-
niê; w domu rodzinnym wysoko ceniono pracê.
¯yciowe autorytety: zawodowe � ¯eromski, He-
mingway, Faulkner; autorytet moralny � Matka
Teresa z Kalkuty. Miejsca zamieszkiwania: w ro-
dzinnej wsi Wrzawy do czasu podjêcia nauki w
gimnazjum w Sandomierzu, nastêpnie podczas stu-
diów w latach 1935-39 w Krakowie, w czasie woj-
ny we Wrzawach, a od 1945 roku z powrotem w
Krakowie i Rabce.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa we Wrzawach l Gimnazjum
w Sandomierzu (matura 1935) l Uniwersytet Ja-
gielloñski, filologia polska (1935-39, absolutorium
1948, bez dyplomu).



133KTO jest KIM w Krakowie 1999

   ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
W czasie wojny udzia³ w ruchu oporu � tajne na-
uczanie jêzyka polskiego, niemieckiego, angielskie-
go i ³aciny l Polska Agencja Prasowa w Lublinie
(1944-45), korespondent wojenny przy I bia³oru-
skim froncie, udzia³ w ostatniej ofensywie jako ko-
respondent wojenny (okolice £odzi i Gdañska) l
Redakcja �Echa Krakowa� (1946-49), dziennikarz
l  Redakcja �Gazety Krakowskiej� (1949-51),
dziennikarz l Polskie Radio w Krakowie (1951-
57), dziennikarz l Redakcja �Wie�ci� w Krako-
wie (1957-68), reporter literacki l  Redakcja
�Ch³opskiej Drogi� w Warszawie (od 1968), dzien-
nikarz l emeryt (od 1976). Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: liczne wyjazdy od 1960
roku na spotkania z czytelnikami w zwi¹zku z t³u-
maczeniami w³asnych ksi¹¿ek, m.in. Niemcy, W³o-
chy, Francja, Hiszpania, Zwi¹zek Radziecki, Izra-
el, Bu³garia, Rumunia, Czechos³owacja, Finlandia,
Estonia, £otwa. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: opowia-
dania ��cie¿ki w�ród ulic� (debiut, 1957); 20 po-
wie�ci t³umaczonych na kilkana�cie jêzyków ob-
cych (czeski, francuski, ukraiñski, bu³garski, wê-
gierski, fiñski, hiszpañski, litewski, ³otewski, nie-
miecki, estoñski) w 21krajach zachodniej i wschod-
niej Europy oraz Ameryki, m.in. �Tañcz¹cy ja-
strz¹b� (1964) � ekranizacja Grzegorza Królikie-
wicza (1977), �Ziemi przypisany� (1962) � insce-
nizacja teatralna Teatr. S. ¯eromskiego w Kielcach
(1964), Teatr Rozmaito�ci w Krakowie (1964), �W
s³oñcu� (1963), inscenizacja teatralna  �Stary g³u-
pi i Anio³� Teatr Polski w Warszawie (1974),
�Ukra�æ brata� (1982), �Wezwanie� (1968) � ekra-
nizacja Wojciecha Solarza (1970), �G³os ma pro-
kurator� � ekranizacja W³odzimierza Haupe (1965),
�Przep³yniesz rzekê� (1973), �W g¹szczu bram�
(1989), �W ¿ó³tym kolorze� (1998), �Dom� (1996),
�Harfa Gorców� (1999); dwa tomiki poetyckie
�Kochany smutek� (1993), �Te dni moje� (1994);
w latach 1967-82 wspó³autor kilkunastu s³uchowisk
radiowych wg swoich ksi¹¿ek nadanych przez Pro-
gram I i II Polskiego Radia; przedruki w licznych
antologiach krajowych i zagranicznych. Nagrody i
wyró¿nienia: nagroda wydawców za powie�æ �Zie-
mi przypisany� (1962), nagroda ZLP i LSW za
powie�æ w s³oñcu, nagroda ministra kultury i sztu-
ki I stopnia (1967), nagroda czytelników �Z³oty
K³os� (plebiscyt Ludowej Spó³dzielni Wydawni-
czej, 1968, 1971, 1973, 1978), nagrody Centralnej
Rady Zwi¹zków Zawodowych (1969, 1973), na-
groda �Ecce Homo� za humanizm w twórczo�ci i
wobec ludzi (1999), liczne nagrody wydawnicze,
nagrody Zwi¹zku Literatów Polskich, nagrody pañ-
stwowe I i II stopnia za ca³okszta³t twórczo�ci
(1976, 1986), nagroda mista Krakowa (1976), na-
groda prezesa Komitetu ds. Radia i Telewizji za
twórczo�æ radiow¹ (dwukrotnie).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Zwi¹zek Polskiej M³o-
dzie¿y Ludowej �Wici� � Polska Akademicka

M³odzie¿ Ludowa (przez oko³o 10 lat przed woj-
n¹), cz³onek zarz¹du w Krakowie. Inne organiza-
cje spo³eczne: Stowarzyszenie Dziennikarzy Pol-
skich (1945-82), cz³onek l Zwi¹zek Literatów
Polskich (1960-83 i 1983-89), prezes Oddzia³u
Krakowskiego po powo³aniu nowego ZLP (1987-
89) l Pen Club (od 1968), cz³onek l Klub �Ku�-
nica� w Krakowie (od pocz. lat 70.), cz³onek l
Stowarzyszenie Kultury Europejskiej (SEC) z sie-
dzib¹ w Wenecji (od 1980), cz³onek l Stowarzy-
szenie Dziennikarzy PRL � po zmianie nazwy w
1989 roku Stowarzyszenie Dziennikarzy RP (od
1982), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Sympatie polityczne: socja-
lizm, ale z ludzk¹ twarz¹, demokracja, ale jako
równo�æ z zachowaniem naturalnych ró¿nic miê-
dzy lud�mi; niezawiniona bieda nie mo¿e wspó³-
istnieæ z niezas³u¿onym bogactwem; wa¿ne, aby
deklaracje polityków pokrywa³y siê z rzeczywi-
sto�ci¹, aby �s³owo przylega³o do rzeczy�; pañ-
stwu potrzebna jest równowaga miedzy ekonomi¹
i kultur¹ � tak jak ptak do lotu musi mieæ dwa
skrzyd³a, tak pañstwo potrzebuje zarówno ekono-
mii, jak i kultury. Odznaczenia: Krzy¿e Kawaler-
ski, Oficerski i Komandorski Orderu Odrodzenia
Polski.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 52 m kw., w³asne, �ródmie�cie, od
1953. Samochód: brak. Podatek dochodowy: 1998
� I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: wêdrówki piesze po górach (Gorce), jê-
zyki obce (znajomo�æ piêciu, w tym bardzo do-
bra niemieckiego). Urlop: wêdrówki piesze, kon-
takt z przyrod¹, w m³odo�ci kajakarstwo na Ma-
zurach z ¿on¹. Ulubione dzie³a: filozofowie In-
garden i Tischner, pisarze Hemingway, Faulkner,
Jeffers, Severis, Cavafis, Ró¿ewicz, ¯eromski,
Iwaszkiewicz. Maksyma ¿yciowa: Ja stojê na stra-
¿y �d�b³a, czyli broniê ¿ycia. Najwa¿niejsze to
pozostaæ sob¹, byæ wiernym swym korzeniom,
zachowaæ sw¹ to¿samo�æ.               aktual.: 10.II.2000

KAWECKI Zygmunt
in¿ynier maszyn górniczych, profesor AGH
Ur. 11 kwietnia 1919 w Wieliczce, woj. krakow-
skie; ¿onaty (od 1949); wykszt. wy¿sze; profesor
zwyczajny doktor habilitowany in¿ynier; wyzna-
nie rzymskokat. Ojciec: Franciszek, wykszt. wy-
¿sze, dyplomowany in¿ynier górniczo-hutniczy.
Matka: Helena (z d. Serafiñska), ukoñczy³a kon-
serwatorium muzyczne, przy mê¿u. Rodzeñstwo:
Janina (ur. 1913), Krystyna (ur. 1917). ¯ona: Ja-
nina (z d. Dziewoñska), wykszt. � uzyska³a abso-
lutorium wy¿szego studium ekonomicznego, przy
mê¿u. Dzieci: Tadeusz (ur. 1950), El¿bieta (ur.
1952), Barbara (ur. 1956). Tradycje rodzinne: dzia-
dek Wilhelm Kawecki by³ przy koñcu XIX wieku
maszynist¹ windy szybu kopalni wêgla Jaworz-
no; ojciec Franciszek Kawecki po ukoñczeniu 2-
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letniej Szko³y Górniczej w Wieliczce, pracuj¹c w
kopalni wêgla w Jaworznie, przygotowa³ siê sa-
modzielnie i zda³ jako eksternista maturê gimna-
zjaln¹, nastêpnie po piêciu latach w Loeben w
Austrii uzyska³ podwójny dyplom in¿yniera gór-
niczo-hutniczego, pracowa³ w kopalniach soli w
Ka³uszu i Wieliczce, w latach 1928-39 pracowa³
jako profesor w Szkole Górniczej w D¹browie
Górniczej, by³ wiêziony w latach 1944-45 w obo-
zie koncentracyjnym w Gross Rosen, aresztowa-
ny przez gestapo, które poszukiwa³o jego syna.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Wieliczce (4 klasy) l Gim-
nazjum 8-klasowe im. Jana Matejki w Wieliczce
(matura 1937) l Podchor¹¿ówka rezerwy sape-
rów w Modlinie (1937-38) l Akademia Górnicza
w Krakowie, maszyny górnicze (dyplom 1948).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Kopalnia Soli w Wieliczce (1940-44), praktyka
warsztatowa (1940), kre�larz, konstruktor (1941-
44) l Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
(1945-82), asystent, adiunkt, zastêpca profesora
(1945-61), docent, profesor nadzwyczajny, profe-
sor zwyczajny (1961), dyrektor Instytutu Maszyn
Górniczych, Przeróbczych i Automatyki (1972-82)
l G³ówny Instytut Górniczy w Katowicach (1948-
50), pracownik naukowy l Biuro Projektów Gór-
niczych w Krakowie (1950-62), kierownik pracow-
ni wyci¹gów szybowych l Biuro Projektów Gór-
niczych w Krakowie (1972-82), konsultant l Pra-
ca w przemy�le górnictwa rudnego w Lubinie, Po-
lkowicach, Rudnej i Pomorzanach (1962-68), kon-
sultacje projektowania transportu szybowego ko-
palñ rudy miedzi i cynku. Ponadto: organizator i
prezes sekcji mechanizacji górnictwa w Komite-
cie Górnictwa Polskiej Akademii Nauk (1977-80),
doctor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie (21.IV.1993). Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: liczne wyjazdy w okre-
sie 1957-91 jako delegat Polski do Komitetu Stu-
diów Linowych Miêdzynarodowej Organizacji
Transportu Linowego (OITAF oraz OIPEEC) do
krajów Europy oraz wyjazd do USA i Australii
(konferencje, sympozja, kongresy, prace badaw-
cze). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Zagadnienia teore-
tyczne i praktyczne zwi¹zane z elektromagnetycz-
n¹ defektoskopi¹ lin stalowych� (doktorat 1959);
�Poprawa ekonomiki transportu szybowego kopalni
przez zastosowanie wyci¹gów jednonaczyniowych
w nowym uk³adzie� (habilitacja 1961); wspó³twór-
ca badañ metod¹ elektromagnetyczn¹ zdolno�ci
eksploatacyjnej (bezpieczeñstwa) stalowych lin
osobowych kolei linowych i wyci¹gów szybowych;
w okresie 1948-72 dwukrotnie w ci¹gu roku bada-
nie lin osobowych kolei linowych w Zakopanem,
Krynicy, Szczyrku itp. oraz w niektórych kopal-
niach, co umo¿liwi³o rozwój wy¿ej wymienionej
metody oraz trzykrotne wyd³u¿enie pracy lin no-
�nych Kolei Linowej na Kasprowy Wierch, kiedy
grozi³o jej zatrzymanie ju¿ w 1948 roku.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje spo-
³eczne: Harcerstwo i inne organizacje m³odzie¿o-
we w gimnazjum (1930-37) l �rodowisko ¯o³nie-
rzy Kedywu i Samodzielnego Baonu Partyzantów
�Ska³a� Armii Krajowej (od 1946), najstarszy ¿y-
j¹cy oficer (mjr �Mars�) l Klub Przyjació³ Wie-
liczki (od 1966), prezes (od 1985) l Konwent Se-
niorów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
(od 1985), przewodnicz¹cy (od 1994) l Stowarzy-
szenie ¯o³nierzy Armii Krajowej (od 1989), prze-
wodnicz¹cy Rady Naczelnej (1994-99). Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Inne
fakty z ¿yciorysu polit.: krótki udzia³ jako plutono-
wy podchor¹¿y saper w kampanii wrze�niowej 1939
roku; 4 wrze�nia 1939 ciê¿ko ranny w transporcie
wojskowym, trafiony piêcioma pociskami, m.in. w
g³owê i krêgos³up oraz czterema od³amkami bom-
by, inwalida wojenny I grupy; w latach 1940-45 w
Zwi¹zku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, bêd¹c
w dywizji Kedyw jako oficer saper uczestniczy³ 29
stycznia 1944 w wysadzeniu poci¹gu z jad¹cym do
Lwowa gubernatorem Frankiem, a 2 sierpnia 1944
dowodzi³ akcj¹ wysadzenia niemieckiego poci¹gu
ewakuacyjnego na linii kolei podkarpackiej k. Ka-
siny Wielkiej; w okresie od czerwca 1944 do stycz-
nia 1945 bra³ udzia³ w wiêkszo�ci walk Samodziel-
nego Batalionu Partyzanckiego �Ska³a�; od 20
stycznia 1945 a¿ do ujawnienia siê we wrze�niu
1945 ukrywa³ siê przed aresztowaniem za dzia³al-
no�æ w AK. Sympatie polityczne: Akcja Wyborcza
�Solidarno�æ�. Odznaczenia: Krzy¿ Srebrny Orde-
ru Virtuti Militari (1945), Krzy¿ Armii Krajowej
(1945), Krzy¿ Partyzancki (1945), Krzy¿ Walecz-
nych (1945), Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski (1972), Krzy¿ Oficerski Orderu Odro-
dzenia Polski (1976), Zas³u¿ony Nauczyciel (1979),
Krzy¿ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
(1982), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1996).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 70 m kw., w³asne, Krowodrza, od
1968. Samochód: cinquecento, rok prod. 1997.
Podatek dochodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka samochodowa. Urlop: w latach
70. wyjazdy na 2-3 tygodnie raz w roku do Bu³ga-
rii lub Jugos³awii; w latach 80. podobne wyjazdy
w kraju; w latach 90. brak czasu i warunków na
urlopy wakacyjne. Ulubione dzie³a: brak odp.
Maksyma ¿yciowa: prawo harcerskie z okresu
1930-38.                                                    aktual.: 7.V.1999

KIELIAN W³adys³aw
technik elektryk, pose³
Ur. 23 pa�dziernika 1952 w Gorzkowie, woj. kie-
leckie; ¿onaty (od 1975); wykszt. �rednie; technik
elektryk; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Józef,
wykszt. podstawowe, rolnik. Matka: Irena (z d.
Grzêda.), wykszt. podstawowe, rolnik. Rodzeñ-
stwo: Teresa (ur. 1944), Jan (ur. 1946), Jacek (ur.
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1957). ̄ ona: Wies³awa (z d. Bêdkowska), wykszt.
zawodowe, sprzedawca. Dzieci: Izabela (ur. 1975),
ukoñczy³a Akademiê Ekonomiczn¹ w Krakowie;
Elwira (ur. 1978), studentka Wy¿szej Szko³y Pe-
dagogicznej w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Gorzkowie, woj. kieleckie
l Technikum Elektrotechniczne w Krakowie (ma-
tura 1972).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Huta im. Lenina w Krakowie (1973-75), elektryk
utrzymania ruchu w transporcie kolejowym l
Kopalnia Wêgla Kamiennego �Janina� w Libi¹¿u
(1975-77), elektryk zabezpieczenia ruchu l Huta
im. Lenina � obecnie im. T. Sendzimira w Krako-
wie (od 1977), elektryk utrzymania ruchu na wal-
cowni drobnej, brygadzista (1982-89), oddelego-
wany do pracy w NSZZ �Solidarno�æ� (1989-97)
l Sejm RP (od 1997), pose³ zawodowy. Wyjazdy
zagraniczne o charakterze zawodowym: brak.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Ruch Spo³eczny AWS
(1998-VII.99), cz³onek-za³o¿yciel, cz³onek Rady
Politycznej, przewodnicz¹cy okrêgu krakowskie-
go. Inne organizacje spo³eczne: NSZZ �Solidar-
no�æ� (od 1980), wiceprzewodnicz¹cy Komisji
Robotniczej Hutników (1989-93), przewodnicz¹-
cy KRH (od 1992), cz³onek Zarz¹du Regionu
Ma³opolska (od 1992), cz³onek Komisji Krajowej
(1992-98) l Towarzystwo Solidarnej Pomocy przy
KRH (od 1992), cz³onek-za³o¿yciel l Stowarzy-
szenie Wspólnota Polska (od 1997), cz³onek.
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
pose³ na Sejm RP, kaden. 1997-2001, lista wybor-
cza Akcji Wyborczej �Solidarno�æ�, klub posel-
ski AWS, cz³onek Komisji Skarbu i Uw³aszcze-
nia, cz³onek Komisji Ochrony Konkurencji i Kon-
sumenta. Ponadto: cz³onek Zespo³u Koordynacyj-
nego AWS w Krakowie (od 1996). Inne fakty z
¿yciorysu polit.: w stanie wojennym w latach 80.
praca w Funduszu Pomocy Pracowniczej w Hucie
im. Lenina. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 80 m kw., zak³adowe, Nowa Huta, od
1995. Samochód: polonez, rok prod. 1996. Poda-
tek dochodowy: 1994 � I próg, 1995 � II próg, 1996
� II próg, 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: dzia³ka, narty. Urlop: wyjazdy z m³odzie-
¿¹ na obozy wêdrowne po Polsce. Ulubione dzie-
³a: historia Polski. Maksyma ¿yciowa: pomagaæ
ludziom i rozwi¹zywaæ trudne problemy.

aktual.: 26.III.1999

KIENDRA Krzysztof
architekt
Ur. 3 marca 1952 w Krakowie; ¿onaty (od 1976);
wykszt. wy¿sze; magister in¿ynier architekt; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Jan, wykszt. zawodo-
we, mechanik samochodowy. Matka: Danuta (z d.

Opydo), wykszt. �rednie, ekonomistka. Rodzeñ-
stwo: Anna (ur. 1957). ¯ona: Jadwiga (z d. Lu-
dwig), wykszt. wy¿sze, nauczycielka. Dzieci:
Marcin (ur. 1979). Miejsca zamieszkiwania: od
urodzenia w Krakowie, w latach 1983-86 w Al-
gierii. ¯yciowe autorytety: zawodowe � prof. Wi-
told Cêckiewicz, promotor pracy dyplomowej i
prof. Zbigniew Kupiec z Politechniki Krakowskiej.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 4 w Krakowie l VIII Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. S. Wyspiañskiego w
Krakowie (matura 1971) l Politechnika Krakow-
ska im. T. Ko�ciuszki, architektura (dyplom 1977).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego Miasto-
projekt Kraków (1977-90), asystent � projektant
(1977-82), starszy projektant (1986-90) l Budimex
� Enterprise Publique du Batiment et des Travaux
Publics, kontrakt w Ain Defla w Algierii (1983-
86), projektant l Agencja Projektowa Architektu-
ry �Ekspo� SC w Krakowie (od 1990), dyrektor,
wspó³w³a�ciciel. Ponadto: status twórcy przyzna-
ny przez ministra kultury i sztuki (1992). Wyjazdy
zagraniczne o charakterze zawodowym: kontrakt
eksportowy w Algierii (1983-86), stypendium
�Centro Incontri e Studi Europei� w Rzymie (1986);
sta¿ � Atelier D�Architecture VIP w Antibes we
Francji (1987). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: realizacje
� ponad 20 projektów dla polskich banków, w tym
projekty wnêtrz w obiektach zabytkowych, m.in.
Bank Gospodarki ¯ywno�ciowej Oddzia³ Woje-
wódzki przy ul. Szlak 65 w Krakowie (1990), Bank
Przemys³owo-Handlowy na os. Bohaterów Wrze-
�nia w Krakowie (1991), BPH, Centrum �B� w
Nowej Hucie (1991), BPH na os. Kolorowym w
Nowej Hucie (1991), Pierwszy Komercyjny Bank
w Lublinie Oddzia³ Krakowski przy pl. Szczepañ-
skim (1991), projekty dla centrali banku BPH przy
pl. W³óczków i al. S³owackiego w Krakowie
(1992), Górno�l¹ski Bank Gospodarczy SA przy
ul. Szpitalnej w Krakowie (1992), Bank Spó³dziel-
czy przy Rynku Kleparskim w Krakowie (1993),
Bank Spó³dzielczy przy ul. Krakowskiej w Proszo-
wicach (1994), BPH przy ul. Krakowskie Przed-
mie�cie w Lublinie (1994), Kredyt Bank SA przy
ul. Stradom 10 w Krakowie (1994), Bank Spó³dziel-
czy na os. Ruczaj Zaborze w Krakowie (1995),
Bank Depozytowo-Kredytowy SA w Lublinie Od-
dzia³ Krakowski przy ul. Legionów Pi³sudskiego
(1995), BPH przy Rynku G³ównym w Krakowie
(1995-98), BPH przy ul. Pijarskiej 1 w Krakowie
(1997-2000), siedziba banku BRE SA w Krako-
wie przy ul. Augustiañskiej (2000), realizacje in-
nych obiektów � Szko³a Podstawowa i Liceum
Ogólnokszta³c¹ce na os. Trzebiñska w Chrzanowie
(1990), pierwsza polska restauracja �Wendy�s� przy
ul. Pijarskiej w Krakowie (1994), sale obs³ugi klien-
tów Zak³adu Energetycznego przy ul. Dajwór w
Krakowie i na os. Zgody w Nowej Hucie (1993),
modernizacja obiektów administracyjnych Rafine-
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rii Nafty w Trzebini (1994), �Makro Cash and Carry
przy ul. Jasnogórskiej w Krakowie (1994) i ul. Niwy
(2000), biurowce Zak³adu Energetycznego przy ul.
Dajwór w Krakowie (1994-97), restauracja McDo-
nald�s przy ul. Jasnogórskiej w Krakowie (1999),
Droga Królewska w Wieliczce (1997), oko³o 50 re-
stauracji sieci New York City Pizza (NYCP) i Bur-
ger Time w ca³ej Polsce (1994-99), Cracovia Busi-
ness Center przy al. Pokoju w Krakowie (tzw. B³ê-
kitek, 1999-97), University Business Center przy
ul. Tarniny w Warszawie (1996-97), Motorist Cen-
tre w Warszawie (1997) i Lublinie (1998), Office
Centre przy ul. Jasnogórskiej w Krakowie (1998),
modernizacje zabytkowych kamienic w centrum
Krakowa, m.in. przy Rynku G³ównym 48, Augu-
stiañskiej 15 i Pijarskiej 1; realizacje zagraniczne
� budynek biurowy Mouhafadha w Ain Delfa w
Algierii (1984), 20 mieszkañ w Ain Delfa (1985),
Esplanada w Milianre w Algierii (1986), domy jed-
norodzinne i budynki mieszkalne na terenie Pro-
wansji we Francji (1987). Nagrody i wyró¿nienia:
w latach 1979-99 wyró¿nienia i nagrody za pro-
jekty w konkursach SARP, w tym nagroda g³ówna
oddzia³u SARP w Krakowie za Projekt Roku 1998
� salon samochodowy Chrysler-Jeep przy ul. Za-
wi³ej w Krakowie (realizacja 2000), tytu³ Mister
Ma³opolski � Budowa Roku 1998 w konkursie pod
patronatem marsza³ka województwa ma³opolskie-
go za projekt i realizacjê budynku Cracovia Busi-
ness Center przy al. Pokoju w Krakowie. Prezen-
tacja osoby i dzie³a: red. W. Obtu³owicz, M. W³o-
darczyk, M. Gajczek �Moderni�ci krakowscy 89-
98. Projekty i realizacje� (1998).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA I SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Architektów Polskich
(od 1978), cz³onek zarz¹du Oddzia³u Krakowskie-
go (1991-93 i od 1997). Udzia³ w przedstawiciel-
skich organach w³adzy: brak. Sympatie politycz-
ne: Unia Wolno�ci. Odznaczenia: SARP II i III
stopnia.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 135 m kw., w³asne, Krowodrza, od
1992. Samochód: peugeot 406, rok prod. 1997.
Podatek dochodowy: 1999 � III próg.

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: muzyka, zw³aszcza z lat 70. i 80., kino,
eskapady rowerowe, fotografia. Urlop: wyjazdy
rodzinne na po³udnie Europy (Francja, W³ochy).
Ulubione dzie³a: malarstwo impresjonistów. Mak-
syma ¿yciowa: s³owno�æ i punktualno�æ na co
dzieñ.                                                       aktual.: 11.V.2000

KIRYK Feliks Micha³
historyk, profesor AP
Ur. 24 wrze�nia 1933 w Bukowsku k. Sanoka, woj.
lwowskie; ¿onaty (od 1962); wykszt. wy¿sze; pro-
fesor zwyczajny; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Stanis³aw, wykszt. podstawowe, rolnik-le�nik.
Matka: Katarzyna (z d. Rado¿ycka), wykszt. pod-

stawowe, gospodyni domowa. Rodzeñstwo: Cze-
s³aw (ur. 1936), Jan (ur. 1940), Wiktor (ur. 1942),
Franciszek (ur. 1945), Ludwik (ur. 1948), Jerzy
(ur. 1954). ¯ona: Janina (z d. Karbowska), wy-
kszt. wy¿sze, nauczycielka. Dzieci: Katarzyna (ur.
1963), Maria (ur.1973). Tradycje rodzinne: wyni-
ka³y z ¿ycia wsi, lasu; silne wiêzy rodzinne i po-
koleniowe.

  EDUKACJA
Szko³a Powszechna w Bukowsku i Sanoku l 11-
letnia Szko³a Ogólnokszta³c¹ca w Dêbnie Szcze-
ciñskim (matura 1951) l Wy¿sza Szko³a Pedago-
giczna w Krakowie, Wydzia³ Humanistyczny, hi-
storia (dyplom 1954), studia magisterskie (dyplom
1956).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Liceum Pedagogiczne w Chojnej, woj. szczeciñ-
skie (1954-55), nauczyciel l Wy¿sza Szko³a Pe-
dagogiczna � obecnie Akademia Pedagogiczna w
Krakowie (od 1955), asystent, starszy asystent,
adiunkt (1963-70), docent (1970-80), profesor
nadzwyczajny (1980), profesor zwyczajny (1989),
wicedyrektor Instytutu Historii (1970-74 i 1978-
84), prorektor (1987-90), rektor (1992-99). Ponad-
to: cz³onek zespo³u doradców przy ministrze edu-
kacji do opracowania podrêczników szkolnych
(1972-80), przewodnicz¹cy Rady Naukowej Sta-
cji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Przemy-
�lu (1978-89), przewodnicz¹cy Komitetu Redak-
cyjnego Encyklopedii Krakowa (od 1997). Wyjaz-
dy zagraniczne o charakterze zawodowym: kilka-
na�cie na studia archiwalne do Pragi (1959), Brna
(1959), Bratys³awy (1959-60), Bardiowa na S³o-
wacji, do Koszyc, Budapesztu (1961), Lwowa
(1978), Kijowa, Moskwy, Berlina, Lipska, Gre-
ifswaldu, Jeny. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Jakub z
Dêbna na tle wewnêtrznej i zagranicznej polityki
Kazimierza Jagielloñczyka� (doktorat 1962);
�Rozwój urbanizacji Ma³opolski XIII-XVI wieku�
(habilitacja 1974); autor, wspó³autor lub redaktor
oko³o 350 publikacji, w tym oko³o 40 ksi¹¿ek o
tematyce historycznej.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Polskie Towarzystwo Historyczne,
cz³onek prezydium zarz¹du g³ównego (1976-90)
l NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980), wiceprzewod-
nicz¹cy Komisji Uczelnianej (1980-81) l Polskie
Towarzystwo Heraldyczne (od 1990), cz³onek.
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
brak. Sympatie polityczne: Unia Wolno�ci; anty-
patia do KPN, ZChN. Odznaczenia: Medal Komi-
sji Edukacji Narodowej (1978), Krzy¿ Kawaler-
ski (1982), Zas³u¿ony Nauczyciel PRL (1989).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 49 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we przekazane córce, �ródmie�cie (od 1958); dom
w Rudawie k. Krakowa. Samochód: fiat 126p, rok
prod. 1992. Podatek dochodowy: 1994 � III próg,
1995 � III próg, 1996 � III próg, 1998 � III próg.
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  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: spacery po lesie, grzybobranie. Urlop: tu-
rystyka samochodowa, turystyka górska, morze.
Ulubione dzie³a: pamiêtniki, filmy historyczne i
komediowe, dawne malarstwo (nie wspó³czesne).
Maksyma ¿yciowa: Czas p³ynie i starzejemy siê
niepostrze¿enie.                                        aktual.: V.1999

KLECZKOWSKI Antoni Stanis³aw
hydrogeolog, profesor AGH
Ur. 5 maja 1922 w Poznaniu; ¿onaty (od 1953);
wykszt. wy¿sze; profesor zwyczajny doktor habi-
litowany in¿ynier geologii; wyznanie rzymskokat.
Ojciec: Adam, wykszt. wy¿sze, germanista, pro-
fesor uniwersytetu w Poznaniu (1919-32) oraz
Uniwersytetu  Jagielloñskiego (1933-49). Matka:
Jadwiga (z d. Tureczek), wykszt. �rednie, nauczy-
cielka. Rodzeñstwo: Adam (ur. 1924). ¯ona: Kry-
styna (z d. Rogawska), wykszt. wy¿sze, literat i
dziennikarz. Dzieci: Piotr (ur. 1954). Tradycje ro-
dzinne: jeden z przodków to Hieronim vel Jarosz
Kleczkowski herbu Cholewa (zm. 1620) � przy-
wódca lisowczyków; Micha³ Aleksander Klecz-
kowski herbu Cholewa (1818-1886) walczy³ w
imiê interesów francuskich w Chinach i by³ tam
przedstawicielem Francji w s³u¿bie dyplomatycz-
nej (1846-64), odznaczy³ siê kilkoma brawurowy-
mi akcjami w czasie wojen opiumowych i powstañ
ludowych w okresie umacniania wp³ywów pañstw
europejskich, pó�niej wyk³ada³ jêzyk chiñski na
Sorbonie oraz w szkole narodowej ¿ywych jêzy-
ków wschodnich; dziadek Antoni Kleczkowski
(1856-1899) � aktor i dziennikarz napisa³ dwa
przewodniki po Krakowie, autor licznych recen-
zji teatralnych (�Nowa Reforma�); pradziadek ze
strony matki Karol Freege (1832-84) za³o¿y³ zna-
n¹ firmê ogrodnicz¹ w Krakowie (oko³o 1870); z
rodziny ¿ony Walenty Rogawski herbu Rola (zm.
1623) by³ równie¿ pu³kownikiem lisowczyków, a
Karol Rogawski tego¿ herbu � w³a�ciciel ziemski
w XIX wieku hojnie obdarowa³ dzie³ami sztuki
Akademiê Umiejêtno�ci w Krakowie i Uniwersy-
tet Jagielloñski.

  EDUKACJA
Szko³a Powszechna w Poznaniu i Krakowie l
Gimnazjum i Liceum im. Króla Jana III Sobieskie-
go w Krakowie, Pañstwowa Szko³a Budowy Ma-
szyn (dyplom technika 1942) l matura � weryfi-
kacja (1945) l Akademia Górniczo-Hutnicza w
Krakowie, geologia (dyplom 1950); Uniwersytet
Jagielloñski, geologia (dyplom 1951).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Daimler-Benz AG (filia) w Krakowie (1942-44),
technik, magazynier l Akademia Górniczo-Hut-
nicza w Krakowie (1946-92), m³odszy asystent �
adiunkt (1946-63), docent � profesor (1964-92),
rektor (1981-87) l emeryt (od 1992). Ponadto:
cz³onek korespondent (od 1979) i cz³onek rzeczy-
wisty (od 1989) Polskiej Akademii Nauk, prze-
wodnicz¹cy Rady Naukowej Muzeum Ziemi PAN

(od 1984), doktor honoris causa Faculte Polytech-
nique de Mons w Belgii (1988) i Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie (1994), cz³onek czyn-
ny Polskiej Akademii Umiejêtno�ci (od 1989),
przewodnicz¹cy Pañstwowej Rady Ochrony �ro-
dowiska (od 1990). Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: ekspert w zakresie hydro-
geologii i geologii in¿ynierskiej w Chinach (1958-
60); wielokrotne wyjazdy studialne i stypendia w
Niemczech, ZSRR, Anglii. Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: �Wapieñ muszlowy pó³nocnego obrze¿enia
Gór �wiêtokrzyskich na zachód od Skar¿yska
Kamiennej� (doktorat 1958); �Hydrogeologia
Równiny Hopei (Chiny Pó³nocne)� (habilitacja
1963); 350 publikacji g³ównie z zakresu hydroge-
ologii oraz historii geologii i górnictwa (koniec
XVIII � pocz. XIX wieku), w tym 20 ksi¹¿ek i
podrêczników, liczne publikacje w jêzykach ob-
cych, 30 prac o wodach podziemnych Krakowa i
okolic; wypromowanie oko³o 200 in¿ynierów i
magistrów, 15 doktorów, 8 doktorów habilitowa-
nych, 8 profesorów (pracuj¹cych w Polsce, Niem-
czech, Meksyku, Wietnamie).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980), cz³o-
nek l  Polskie Towarzystwo Geologiczne (od
1993), cz³onek honorowy. Udzia³ w przedstawi-
cielskich organach w³adzy: brak. Odznaczenia:
Medal �Przyja�ñ� Chiny (1960), Z³ota Odznaka
�Za Zas³ugi dla Ziemi Krakowskiej� (1976), Z³o-
ta Odznaka �Za Pracê Spo³eczn¹ dla Miasta Kra-
kowa� (1976), laureat zespo³owej Nagrody Mia-
sta Krakowa �Za Ratowanie i Zabezpieczenie
Smoczej Jamy� (1976), Krzy¿ Komandorski Or-
deru Odrodzenia Polski (1993), Medal Leopolda
von Bucha (najwy¿sze odznaczenie nadawane cu-
dzoziemcom przez Niemieckie Towarzystwo Geo-
logiczne, 1998).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 127 m kw., w³asny dom dwurodzin-
ny, �ródmie�cie, od 1936. Samochód: polonez, rok
prod. 1987. Podatek dochodowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: fotografowanie �róde³ i studzien, kolek-
cjonowanie zegarków kieszonkowych; zajmowa-
nie siê wnuczk¹. Urlop: nad morzem lub jeziora-
mi (p³ywanie), wycieczki piesze po górach. Ulu-
bione dzie³a: �Zamek� F. Kafki; film �Amarcord�
F. Felliniego; muzyka jazzowa. Maksyma ¿ycio-
wa: Wszystkiego wys³uchaæ, du¿o zapomnieæ,
ma³o poprawiæ � moderata durant (Jan XXIII).

aktual.: 23.VII.1999

KLICH Bogdan
lekarz, historyk sztuki, urzêdnik pañstwowy
Ur. 8 maja 1960 w Krakowie; ¿onaty; wykszt.
wy¿sze; lekarz medycyny, magister historii sztu-
ki; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Adam, wykszt.
wy¿sze, profesor doktor habilitowany AGH na
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Wydziale Maszyny Górnicze. Matka: Maria (z d.
Sta³owczyk), wykszt. wy¿sze, magister prawa.
Rodzeñstwo: brak. ¯ona: Anna Szymañska-Klich,
wykszt. wy¿sze, dziennikarka. Dzieci: Mateusz (ur.
1984), Kinga (ur. 1998). Tradycje rodzinne: rodzi-
na o tradycjach nauczycielskich i patriotycznych;
dziadek Antoni Klich inspektor szkolny w kilku
miejscach w po³udniowej Polsce w latach 30., le-
gionista, ojciec profesor AGH, przez ca³y okres
PRL bezpartyjny, cz³onek �Solidarno�ci�.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 19 w Krakowie l I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. B. Nowodworskiego w Kra-
kowie (matura 1979) l Pañstwowa �rednia Szko-
³a Muzyczna im. W. ̄ eleñskiego w Krakowie (dy-
plom 1979) l Akademia Medyczna w Krakowie,
Wydzia³ Lekarski (dyplom 1986) l Uniwersytet
Jagielloñski, historia sztuki (dyplom 1987) l stu-
dia doktoranckie: Uniwersytet Jagielloñski, Wy-
dzia³ Filozoficzno-Historyczny (1991-95, otwar-
ty przewód doktorski).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Szpital Neuropsychiatryczny im. J. Babiñskiego
w Krakowie (1987-90 i 1992-95), lekarz psychia-
tra l O�rodek Telewizji Polskiej w Krakowie
(1990-92), kierownik dzia³u informacji l Funda-
cja �Miêdzynarodowe Centrum Rozwoju Demo-
kracji� w Krakowie (od 1993), za³o¿yciel i prezes
zarz¹du l Instytut Studiów Strategicznych w Kra-
kowie (od 1997), za³o¿yciel i dyrektor l Doradca
ministra � pe³nomocnika rz¹du ds. negocjacji  o
cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej (od
V.1998) l Rada Ministrów RP (od 1999), wice-
minister obrony narodowej. Wyjazdy zagraniczne
o charakterze zawodowym: stypendium USIA �
Agencji Informacyjnej Stanów Zjednoczonych or-
ganizuj¹cej wyjazdy stypendialne do USA dla oso-
bisto�ci ¿ycia publicznego z ró¿nych krajów, za-
poznaj¹cych siê dziêki temu z funkcjonowaniem
¿ycia publicznego w USA, w tym mediów i partii
politycznych (1990 media i 1992 partie politycz-
ne). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Trzy aspekty wol-
no�ci� (doktorat w przygotowaniu); publikacje �Po
szczycie w Helsinkach� w �Polska � problemy
bezpieczeñstwa europejskiego� (1997), �Bezpie-
czeñstwo europejskie a polska racja stanu� w �O
naprawie III Rzeczypospolitej� (1998), �Trójk¹t
Weimarski � symbol czy rzeczywisto�æ?� w �Po-
lacy, Niemcy, Francuzi� (1999) oraz liczne refe-
raty i wyst¹pienia podczas konferencji krajowych
i zagranicznych.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Ruch Obywatelski Akcja
Demokratyczna (1990), cz³onek-za³o¿yciel l Unia
Demokratyczna (1991-94), cz³onek-za³o¿yciel,
cz³onek Rady Krajowej (1992-94), wiceprzewod-
nicz¹cy Regionu Krakowskiego (1992-93) l Unia
Wolno�ci (od 1994), cz³onek Rady Krajowej
(1994-98), cz³onek prezydium regionu krakow-
skiego (1994-98). Inne organizacje spo³eczne: Nie-

zale¿ne Zrzeszenie Studentów (od 1980), cz³onek
za³o¿yciel, przewodnicz¹cy NZS na Akademii Me-
dycznej w Krakowie (1980-81), cz³onek Krajowej
Komisji Koordynacyjnej (1981) l Krakowskie
Forum Rozwoju (od 1983), cz³onek l Klub Euro-
pejski w Warszawie (1994-96), cz³onek l Klub
Krakowski (1996-97), cz³onek l Fundacja �Mój
g³os � mój wybór� (od 1998), cz³onek Rady Fun-
dacji. Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: wspó³twórca
ogólnopolskiej organizacji NZS w 1980 roku; in-
ternowany po wprowadzeniu stanu wojennego 13
grudnia 1981 w Za³ê¿u, s¹dzony w pokazowym
procesie przed S¹dem Wojskowym w Rzeszowie
(1982), pó�niej wielokrotnie zatrzymywany i
aresztowany; w podziemiu wspó³za³o¿yciel Ko-
mitetu Obrony Praworz¹dno�ci (1985), z Janem
Mari¹ Rokit¹ wspó³za³o¿yciel Ruchu �Wolno�æ i
Pokój� (1986), wydawca i redaktor podziemnych
pism, m.in. �Tumult�, �Wolno�æ i Pokój�. Sympa-
tie polityczne: obóz posierpniowy; zdecydowana
antypatia do Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 56 m kw., spó³dzielcze lokatorskie,
Krowodrza, od 1993. Samochód: renault megane,
rok prod. 1996. Podatek dochodowy: 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: literatura z zakresu nauk humanistycznych,
sport (narty, ¿agle, p³ywanie). Urlop: turystyka za-
graniczna (W³ochy, Francja). Ulubione dzie³a: ma-
larstwo Caravaggia, Gauguina, Cezanne�a, Miro;
muzyka Beethovena, Schumanna, Debussy�ego,
Ravela. Maksyma ¿yciowa: Semper in altum.

aktual.: 7.V.1999

K£OCZOWSKI Andrzej
dominikanin, profesor PAT
Ur. 5 lipca 1937 w Warszawie; wykszt. wy¿sze;
profesor doktor habilitowany filozofii religijnej.
Ojciec: Eugeniusz, wykszt. wy¿sze, doktor nauk
rolniczych. Matka: Irena (z d. Cichowska), wy-
kszt. � brak odp., zawód � brak odp. Rodzeñstwo:
Jerzy (ur. 1923), Zbigniew (ur. 1928). Tradycje
rodzinne: rodzina o tradycjach ziemiañskich; oj-
ciec do 1939 roku w³a�ciciel maj¹tku Bogdany
na pó³nocnym Mazowszu i redaktor �Gazety Rol-
niczej� w Warszawie; brat Jerzy uczestniczy³ w
Powstaniu Warszawskim, straci³ rêkê, od 1950
roku profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 8 w Poznaniu l Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. K. Marcinkowskiego w Po-
znaniu (matura 1955) l Uniwersytet Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, historia sztuki (dyplom
1960) l studia podypl.: Kolegium Filozoficzno-
Teologiczne w Krakowie (dyplom 1971); studia
doktoranckie: Katolicki Uniwersytet Lubelski, fi-
lozofia (dyplom 1975).
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  �WIÊCENIA I GODNO�CI KO�CIELNE
�luby zakonne w Poznaniu (1964), imiê zakonne:
Jan l diakonat (Kraków 1970) l prezbiterat (Po-
znañ 1970).

  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Duszpasterstwo Akademickie oo. Dominikanów
�Beczka� w Krakowie (1970-86), duszpasterz l
Kolegium Filozoficzno-Teologiczne oo. Domini-
kanów w Krakowie (1990-98), rektor l Polska
Prowincja Dominikanów w Krakowie (od 1990),
regens. Wyjazdy zagraniczne o charakterze dusz-
pasterskim: brak odp. Wa¿niejsze dzie³a: �Filozo-
ficzny kontekst rozumienia religii� w �Istota chrze-
�cijañstwa L. Feuerbacha� (doktorat 1975); �Wiê-
cej ni¿ mit Leszka Ko³akowskiego. Spory o reli-
giê� (habilitacja 1990); �Miêdzy samotno�ci¹ a re-
ligi¹. Wstêp do filozofii religii� (Tarnów 1994).

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ do organizacji spo³ecznych: brak.
Inne fakty z ¿yciorysu: duszpasterz akademicki przy
klasztorze oo. Dominikanów �Beczka� (1970-86);
przyjaciel Studenckiego Komitetu Solidarno�ci
powsta³ego w Krakowie po zabójstwie Stanis³awa
Pyjasa (1977-80); internowany na pocz¹tku stanu
wojennego w grudniu 1981 roku; kierowa³ Biurem
Pomocy dla Rodzin Internowanych (od 13 grudnia
1981 do 1984). Sympatie polityczne: ceni uczciwych
polityków. Odznaczenia ko�cielne i �wieckie: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: cela w zakonie oo. Dominikanów,
�ródmie�cie. Samochód: brak. Podatek dochodo-
wy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: muzyka powa¿na, klasyczna. Urlop: wy-
cieczki górskie. Ulubione dzie³a: co roku inne.
Maksyma ¿yciowa: By Bóg by³ wszystkim we
wszystkich.                                          aktual.: 15.III.1999

KNABIT Leon Stefan
benedyktyn, podprzeor
Ur. 26 grudnia 1929 w Bielsku Podlaskim; wy-
kszt. wy¿sze � absolutorium studium magisterskie-
go Papieskiego Wydzia³u Teologicznego w Kra-
kowie. Ojciec: Aleksander, wykszt. podstawowe,
listonosz. Matka: Aleksandra (z d. Magdziarek),
wykszt. podstawowe, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Ja-
dwiga (ur. 1932), Krystyna (ur. 1937). Tradycje
rodzinne: rodzina wywodz¹ca siê z Inflant, pra-
dziadek o nazwisku Knapson lub Knabson; ojciec
� dzia³acz niepodleg³o�ciowy, aresztowany przez
gestapo, rozstrzelany 31 grudnia 1943 w egzeku-
cji ulicznej w Warszawie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 6 im. Ignacego Mo�cickie-
go w Siedlcach, woj. lubelskie l Gimnazjum i Li-
ceum im. Boles³awa Prusa w Siedlcach, woj. war-
szawskie (matura 1948) l Wy¿sze Seminarium
Duchowne w Siedlcach (ukoñczone 1954) l Pa-
pieski Wydzia³ Teologiczny w Krakowie, zaocz-
ne studium katechetyczne (absolutorium 1972).

  �WIÊCENIA I GODNO�CI KO�CIELNE
�wiêcenia kap³añskie w Siedlcach (27.XII.1953)
l �luby zakonne w klasztorze oo. Benedyktynów
w Tyñcu (15.VIII.1960), imiê zakonne: Leon l
�luby wieczyste w Tyñcu (15.VIII.1963).

  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Parafia pod wezwaniem Niepokalanego Serca Naj-
�wiêtszej Marii Panny w Gronkowie k. Nowego
Targu (VI-X.1954), administracja parafii l Para-
fia pod wezwaniem �w. Szymona i Judy Aposto³a
w Bia³ce Tatrzañskiej (1954-55), rektor ko�cio³a
w Brzegach l Parafia pod wezwaniem �w. Miko-
³aja w Rozwadówce (IX-XII.1955), pomoc dusz-
pasterska l Ma³e Seminarium Duchowne w Sie-
dlcach (1955-56), ojciec duchowny l Dom Die-
cezjalny w Pewli Ma³ej k. ¯ywca (1956-58), rek-
tor i kapelan l Opactwo benedyktynów w Tyñcu
(od 1958), katecheta (1959-83), mistrz nowicjatu
(1971-81), podprzeor (1977-83 i od 1994) l Para-
fia pod wezwaniem �w. �w. Piotra i Paw³a Apo-
sto³ów w Tyñcu (1963-70), proboszcz l Dekanat
III w Krakowie (1965-69), notariusz l Klasztor
Narodzenia Naj�wiêtszej Marii Panny w Lubiniu
k. Ko�ciana, woj. leszczyñskie (1983-93), przeor
l Parafia pod wezwaniem Narodzenia Naj�wiêt-
szej Marii Panny w Lubiniu (1988-91), proboszcz
i katecheta. Ponadto: cz³onek Rady Duszpaster-
skiej Archidiecezji Krakowskiej (od 1995). Wy-
jazdy zagraniczne o charakterze duszpasterskim:
Wêgry (1966) i NRD (1971), rekolekcje dla Ksiê-
¿y Chrystusowców, kazania w Detroit, Michigan,
Los Angeles, San Francisco w USA i w Oshava w
Kanadzie (1987), Kapitu³a Generalna Kongrega-
cji Benedyktyñskiej Zwiastowania Naj�wiêtszej
Marii Panny w Singeverga, Portugalia (1988),
dwukrotne rekolekcje dla polskich ss. nazaretanek
w ich Domu Generalnym w Rzymie (1992-93),
rekolekcje dla ss. nazaretanek w Grodnie, Bia³o-
ru� (1993), miêdzynarodowe konferencje dla m³o-
dzie¿y w Tata na Wêgrzech (1998). Wa¿niejsze
dzie³a: prowadzenie licznych konferencji i reko-
lekcji religijnych; w latach 1996-97 w I Progra-
mie Telewizji Polskiej talk-show �Ojciec Leon
zaprasza� (8 odcinków), program telewizyjny
�Credo� przedstawiaj¹cy �wiêtych Ko�cio³a kato-
lickiego (kilkadziesi¹t odcinków); ksi¹¿ki �Scho-
dy do nieba. Z ojcem Leonem Knabitem OSB roz-
mawiaj¹ Wojciech Bonowicz i Artur Sporniak�
(1998) � honorowe wyró¿nienie Poznañskiego
Przegl¹du Nowo�ci, Lato �99, �Spotkania z Wuj-
kiem Karolem� (1999), autor teleturnieju religij-
nego �Salomon� w TVP (od IX.1999); liczne ar-
tyku³y i wywiady w dziennikach i innych perio-
dykach �wieckich.

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ do organizacji spo³ecznych: Zwi¹-
zek Harcerstwa Polskiego (1945-48), zastêpowy
l Ruch Kultury Chrze�cijañskiej �Odrodzenie� (od
1979), cz³onek, asystent (od 1992). Sympatie po-
lityczne: wszyscy uczciwi politycy � zna osobi-
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�cie piêciu. Odznaczenia ko�cielne i �wieckie: Ho-
norowy Gronkowianin � tytu³ przyznany przez
Radê So³eck¹ wsi Gronków k. Nowego Targu
(1998).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: klasztor Benedyktynów w Tyñcu.
Samochód: brak. Podatek dochodowy: rycza³t �
�luby ubóstwa.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: rozmy�lania o problemach wiary, moral-
no�ci i wychowania chrze�cijañskiego, liturgia i
�piew gregoriañski, podró¿e i turystyka, korespon-
dencja (je¿eli starcza czasu). Urlop: najchêtniej
gdzie� pod Tatrami. Ulubione dzie³a: Pismo �wiê-
te, wspó³czesna problematyka religijno-spo³ecz-
na, w rzadkich wolnych chwilach co� zupe³nie lek-
kiego, choæby powrót do starego Karola Maya.
Maksyma ¿yciowa: Nadzieja wiêksza od troski.

aktual.: 16.IX.1999

KNAPIK Jan
ekonomista, mened¿er
Ur. 4 wrze�nia 1931 w Faulus-Moselle, Francja;
¿onaty (od 1958); wykszt. wy¿sze; doktor nauk
ekonomicznych; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
W³adys³aw, wykszt. zawodowe, robotnik. Matka:
Franciszka (z d. Polek), wykszt. podstawowe, przy
mê¿u. Rodzeñstwo: Genowefa (ur. 1932). ¯ona:
Emilia (z d. Ziemliñska), wykszt. niepe³ne wy¿sze,
chemik. Dzieci: Marek (ur. 1959), Leszek (ur.
1963).

  EDUKACJA
Powszechna Szko³a Podstawowa w Ple�nej k. Tar-
nowa l Liceum Handlowe w Tarnowie (matura
1951) l Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna w Krako-
wie, ekonomika przedsiêbiorstw (dyplom 1956)
l studia doktoranckie: Akademia Ekonomiczna w
Krakowie (dyplom 1973) l kurs z zakresu zarz¹-
dzania i informatyki w Pary¿u (1975) oraz w Lon-
dynie (1976).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Zak³ady Azotowe w Tarnowie Mo�cicach (1956-
70), ekonomista (1956-57), zastêpca kierownika
dzia³u zbytu (1958-62), dyrektor ds. ekonomicz-
nych (1962-70) l Zjednoczenie Przemys³u Azo-
towego w Krakowie (1965-68), naczelnik wydzia-
³u eksportu l �Petroinform� w Krakowie (1970-
71), dyrektor l Zjednoczenie �Petrochemia� w
Krakowie (1971-81), dyrektor ds. ekonomicznych
l Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna � obecnie Akade-
mia Ekonomiczna w Krakowie (od 1973), docent
kontraktowy, dyrektor Studium Doskonalenia Kadr
Kierowniczych (1982-91) l Ministerstwo Przemy-
s³u Chemicznego i Lekkiego w Warszawie (1981-
82), minister l emeryt (od 1982). Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: kurs projekto-
wania systemów zarz¹dzania w Pary¿u (1975),
Londynie (1976), USA (1978); wyjazd studialny i
rozpoznawczy � marketing w USA (1972); w la-
tach 1978-82 wyjazdy szkoleniowe i handlowe do

Szwecji, Moskwy, Kijowa, Budapesztu, Bukaresz-
tu, Pragi i in. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �System in-
formatyczny Wielkich Organizacji Gospodar-
czych� (doktorat 1973); autor kilkudziesiêciu ar-
tyku³ów z zakresu zarz¹dzania i ekonomiki przed-
siêbiorstw oraz przemys³u; autor i wspó³autor ksi¹-
¿ek, m.in. �Ekonomika i organizacja przedsiêbior-
stwa� (1990), �Podstawowe i niekonwencjonalne
formy prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwo-
wych� (1991), �Analiza ekonomiczno-finansowa
i ocena przedsiêbiorstw� (1993); autor i wspó³au-
tor opracowañ eksperckich o restrukturyzacji
przedsiêbiorstw, biznesplanów, programów na-
prawczych, analiz kondycji finansowej, oceny si³y
dochodowej przedsiêbiorstw sporz¹dzanych jako
rzeczoznawca Towarzystwa Naukowego Organi-
zacji i Kierowania oraz ekspert Polskiego Towa-
rzystwa Ekonomicznego, zgodnie z posiadanymi
uprawnieniami; promotor ponad 200 magistran-
tów i dyplomantów Akademii Ekonomicznej w
Krakowie oraz Studium Doskonalenia Kadr i
Szko³y Zarz¹dzania przy AE.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1955-90), sekretarz ds. ekonomicz-
nych w Tarnowie (1962-65). Inne organizacje spo-
³eczne: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (od
1965), wiceprezes Zarz¹du Wojewódzkiego w
Krakowie (1976-80), wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹-
du G³ównego (1977-81) l Towarzystwo Nauko-
we Organizacji i Kierowania (od 1988), wicepre-
zes Oddzia³u Wojewódzkiego w Krakowie (od
1997). Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: radny Miejskiej Rady Narodowej w Krako-
wie, kaden. 1984-88, lista wyborcza PZPR, cz³o-
nek prezydium Rady, przewodnicz¹cy Komisji
Drobnej Wytwórczo�ci. Ponadto: cz³onek Komi-
sji Reformy Gospodarczej przy Urzêdzie Rady
Ministrów (lata 70. i 80). Osi¹gniêcia w dzia³al-
no�ci publicznej: wspó³autor opracowania tez re-
formy gospodarczej (1972), autor publikacji i ar-
tyku³ów z zakresu reformowania gospodarki, za-
mieszczanych m.in. w �¯yciu Gospodarczym�,
�Polityce�, �Ekonomii i Organizacji Pracy�. Sym-
patie polityczne: zdeklarowany zwolennik socjal-
nej gospodarki rynkowej i socjaldemokracji. Od-
znaczenia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1973), Krzy¿
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1979),
Medal Komisji Edukacji Narodowej (1979, 1986),
Z³ota Odznaka �Za Zas³ugi dla Ziemi Krakow-
skiej� (1979), Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodze-
nia Polski (1985), wpis do �Ksiêgi Honorowej
Zas³u¿onych Ludzi Ziemi Krakowskiej� (1988)
oraz 12 innych odznaczeñ TNOiK, PTE, bran¿o-
wych i in.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 64 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1965; ponadto dom letnisko-
wy. Samochód: honda civic, rok prod. 1999. Po-
datek dochodowy: 1997 � III próg, 1998 � III próg.
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  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ksi¹¿ki, wyjazdy poza miasto, dzia³ka.
Urlop: najczê�ciej we w³asnej daczy, samochodo-
wa turystyka objazdowa. Ulubione dzie³a: litera-
tura piêkna i historyczna; kino akcji i filmy histo-
ryczne. Maksyma ¿yciowa: obecnie na emerytu-
rze � Dbaæ o to, aby mieæ zajêcie, które nie prze-
rodzi siê w pracê i aby pieniêdzy nie brakowa³o.

aktual.: 6.XII.1999

KOEHLER Krzysztof Marian
poeta, nauczyciel akademicki, redaktor
Ur. 25 lipca 1963 w Czêstochowie; ¿onaty (od
1986); wykszt. wy¿sze; doktor filologii polskiej;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Alfred, wykszt.
wy¿sze, in¿ynier. Matka: £ucja (z d. Czarnecka),
wykszt. �rednie, pracownik biurowy. Rodzeñstwo:
Ewa (ur. 1961). ¯ona: Kinga (z d. Szostek), wy-
kszt. wy¿sze, nauczycielka. Dzieci: Olga (ur.
1989), Anna (ur. 1998). Tradycje rodzinne: matka
� Kresy Wschodnie, ojciec � �l¹sk Cieszyñski.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w K³obuchu, woj. katowickie
l Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. W. I. Lenina w
Zabrzu (matura 1982) l Uniwersytet Jagielloñski,
filologia polska (dyplom 1988) l studia doktoranc-
kie: UJ, Instytut Filologii Polskiej (dyplom 1994).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski, Instytut Filologii Polskiej
(od 1989), doktorant (1989-93), adiunkt (od 1994)
l Arka Press SA w Krakowie (1993-94), dzienni-
karz l Telewizja Polska SA w Warszawie (od 1995),
redaktor. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: stypendium Fundacji Kultury Polskiej we
Francji (1989), stypendium Fundacji Ko�ciuszkow-
skiej w USA (1998). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Do-
mek szlachecki w poezji polskiej epoki klasycznej�
(doktorat 1994); cykl artyku³ów �Fronda � Pismo
Po�wiêcone�; w latach 1996-98 audycje w TVP �
Sarmacja, Mickiewicz, Konopnicka; zbiory wier-
szy � �Wiersze� (1990), �Nieudana Pielgrzymka�
(1993), �Partyzant prawdy� (1996), �Na koñcu wiel-
kiego pola� (1998), �Umar³a� �mierci� (1998),
�Sêp-Szarzyñski� (1999).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
(od 1989), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak. Sympatie polityczne: kon-
serwatywno-chrze�cijañskie. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 73 m kw., w³asno�ciowe, Nowa Huta,
od 1986. Samochód: brak. Podatek dochodowy:
1997 � I próg, 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: wspinaczka, turystyka, podró¿e. Urlop:
wie� i du¿o jazdy samochodem. Ulubione dzie³a:
Biblia; film �Pod os³on¹ nieba� B. Bertolucciego.
Maksyma ¿yciowa: brak odp.

aktual.: 3.VII.1999

KOHLMÜNZER Stanis³aw
farmaceuta, profesor UJ
Ur. 11 sierpnia 1919 w Warszawie; ¿onaty (od
1946); wykszt. wy¿sze; profesor zwyczajny dok-
tor habilitowany; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Zygmunt, wykszt. �rednie, urzêdnik w Minister-
stwie Poczty i Telegrafów w Warszawie. Matka:
Maria (z d. Pajor), wykszt. �rednie, urzêdniczka
pocztowa. Rodzeñstwo: brak. ¯ona: Jadwiga (z d.
Hankus), wykszt. wy¿sze, magister farmacji, eme-
rytka. Dzieci: Ewa (ur. 1948), Krzysztof (ur. 1957).
Tradycje rodzinne: polskie, narodowe i katolickie;
ojciec pochodzi³ z Galicji, w latach 1918-39 zo-
sta³ powo³any do s³u¿by w Ministerstwie Poczty i
Telegrafów w Warszawie; matka krakowianka, jej
ojciec Tomasz Pajor pochodzi³ z ziemi nowos¹-
deckiej ze ¯bikowic; ¿ona repatriantka ze Lwo-
wa, sk¹d wyjecha³a w 1945 roku. ¯yciowe auto-
rytety: Jan Pawe³ II, prof. dr Janusz Supniewski �
farmakolog, chemik. Miejsca zamieszkiwania: od
urodzenia do 1940 roku w Warszawie, od 1940 w
Krakowie.

  EDUKACJA
Prywatne nauczanie w Warszawie l Gimnazjum
Towarzystwa Wychowawczo-O�wiatowego
�Przysz³o�æ� w Warszawie (matura 1937) l Uni-
wersytet Warszawski, Wydzia³ Farmaceutyczny
(1937-39); Uniwersytet Jagielloñski, Wydzia³ Far-
maceutyczny (dyplom 1945) l studia doktoranc-
kie: Akademia Medyczna w Krakowie, Katedra
Botaniki Farmaceutycznej (dyplom 1959).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Prywatna apteka w Warszawie (1940), praktykant
l Apteka Michalika w Krakowie przy ul. £obzow-
skiej 20 (1942-47), praktykant (1942-45), magi-
ster farmacji (1947) l S³u¿ba wojskowa w Kra-
kowie (1947-48), porucznik farmaceuta w sk³ad-
nicy sanitarnej l Apteka pod Tygrysem w Krako-
wie przy ul. Szczepañskiej 1 (1948-51), magister
farmacji l Krakowskie Zak³ady Zielarskie w Kra-
kowie (1951-57), kierownik produkcji (1951-53),
kierownik laboratorium (1953-56) l Polska Aka-
demia Nauk w Krakowie, Instytut Farmakologii
(od 1957), starszy asystent (1957-59), adiunkt
(1959-66), docent, kierownik pracowni fitochemii
(1966-72), konsultant (od 1972) l  Akademia
Medyczna w Krakowie � obecnie Collegium Me-
dicum UJ, Katedra Botaniki Farmaceutycznej (od
1957), starszy asystent (1957-59), adiunkt (1959-
66), docent (1966-72), profesor nadzwyczajny
(1976), profesor zwyczajny (1985), kierownik
katedry (1972-89), emeryt (od 1989), p.o. kierow-
nika katedry (1996-99). Ponadto: przewodnicz¹-
cy sekcji badañ leku ro�linnego w Komitecie Te-
rapii Do�wiadczalnej Polskiej Akademii Nauk
(1972-93), cz³onek Komisji Biologicznej Oddzia-
³u Krakowskiego PAN (od 1972), przewodnicz¹-
cy Komisji Leku Naturalnego i Biotechnologii w
Komitecie Nauki o Leku PAN (od 1983), cz³onek
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Komitetu Terapii PAN (od 1993), cz³onek Senatu
Akademii Medycznej w Krakowie (1981-89), dok-
tor honoris causa Akademii Medycznej w Lubli-
nie (1995), cz³onek komitetów redakcyjnych kil-
ku czasopism naukowych, m.in. �Acta Biologica
Cracoviensia Ser. Botanica�. Wyjazdy zagranicz-
ne o charakterze zawodowym: wyjazd naukowy
do Instytutu Biochemii Ro�lin w Halle w RFN
(1963); stypendium DAAD w Bonn (1983, 1984),
stypendium w Tokio i Kyoto przyznane przez Miê-
dzynarodowy Zwi¹zek Przeciwrakowy z siedzib¹
w Genewie (1987); ponadto od 1960 roku bardzo
wiele wyjazdów naukowych g³ównie do Francji,
Niemiec, ZSRR, Hiszpanii, Czech i na Wêgry.
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Poszukiwanie ro�lin cy-
neolowych we florze krajowej i obcej� (doktorat
1959); �Badanie botaniczno-chemiczne gatunku
zbiorowego Galium mollugo z uwzglêdnieniem
kariotypów rosn¹cych w Polsce� (habilitacja
1966); oko³o 150 publikacji w czasopismach kra-
jowych i zagranicznych, 4 patenty, podrêcznik far-
makognozji dla studentów farmacji �Farmakogno-
zja� (1975, 1983, 1985, 1994, 1998), 3 skrypty dla
studentów farmacji, publikacje popularnonauko-
we, m.in. rozdzia³ w �Domowym poradniku me-
dycznym�. Nagrody i wyró¿nienia: nagroda im.
Jana Muszyñskiego przyznana przez Polskie To-
warzystwo Farmaceutyczne (1962), nagroda Mi-
nistra Zdrowia za dzia³alno�æ dydaktyczn¹ (1986).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
(od 1957), cz³onek l Polskie Towarzystwo Bota-
niczne (od 1957), cz³onek l Polskie Towarzystwo
Lekarskie, sekcja fitoterapii (od 1999), cz³onek l
Society for Medical Plants Research (od 1975),
cz³onek l NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980), cz³o-
nek. Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: brak. Sympatie polityczne: do partii �rodka i
umiarkowanej prawicy; antypatia do partii post-
komunistycznych. Odznaczenia: Medal im. J. £u-
kasiewicza (1983), Odznaka �Za Wzorow¹ Pracê
w S³u¿bie Zdrowia� (1985), Medal Edukacji Na-
rodowej (1985), Krzy¿ Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski (1985), Krzy¿ Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski (1998).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 108 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny (wspó³w³a�ciciel), Krowodrza, od 1964. Samo-
chód: daewoo tico, rok prod. 1997. Podatek do-
chodowy: 1998 � I próg (nieznacznie przekroczo-
ny).

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka i grzybobranie. Urlop: dawniej
turystyka samochodowa � kempingowa, obecnie
turystyka krajoznawczo-pobytowa w Europie, naj-
chêtniej we Francji. Ulubione dzie³a: �Wesele� S.
Wyspiañskiego; koncert e-mol Chopina. Maksy-
ma ¿yciowa: ¯yæ w zgodzie z lud�mi i natur¹.

aktual.: 3.IV.2000

KOLASIÑSKA-SZRAMEL Ewa Maria
aktorka
Ur. 13 lipca 1951 w Poznaniu; zamê¿na (od 1980);
wykszt. wy¿sze; magister sztuki; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Józef, wykszt. podstawowe, mo-
torniczy. Matka: Pelagia (z d. Budzyñska), wykszt.
podstawowe, przy mê¿u. Rodzeñstwo: brak. M¹¿:
Stefan Szramel, wykszt. wy¿sze, aktor. Dzieci:
brak.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 66 w Poznaniu l VI Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ignacego Paderew-
skiego w Poznaniu (matura 1969) l Pañstwowa
Wy¿sza Szko³a Teatralna w Krakowie, Wydzia³
Aktorski (dyplom 1973).

  ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA
Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krako-
wie (od 1973), aktorka. Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: wielokrotnie ze spekta-
klami Starego Teatru oraz kilkakrotnie z �Piwnic¹
pod Baranami�; w latach 80. dwa indywidualne
kontrakty w Spoleto we W³oszech � anga¿ Gio-
vanniego Pampiglione do miêdzynarodowych grup
teatralnych (rola M¹twy w �M¹twie� Witkacego
oraz dwie role w �Balu manekinów� Brunona Ja-
sieñskiego). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: z ról teatral-
nych najbardziej cenione to Duniasza w �Wi�nio-
wym sadzie� A. Czechowa (re¿. Jerzy Jarocki,
1975), Sona w �Zbrodni i karze� F. Dostojewskie-
go (re¿. Maciej Prus, 1977), Zosia w sztuce te-
atralnej �Z biegiem lat, z biegiem dni� J. Olczak-
Ronikier (re¿. Andrzej Wajda i Anna Polony, 1978)
oraz w serialu telewizyjnym pod tym samym ty-
tu³em, Kassandra w �Orestei� Ajschylosa (re¿.
Zygmunt Hübner, 1982), Antygona w �Antygo-
nie� Sofoklesa (re¿. Andrzej Wajda, 1984), Ksiê¿-
na w �Operetce� Gombrowicza (re¿. Tadeusz Bra-
decki), Colombina w �Venezia, Venezia� C. Gol-
doniego (re¿. Giovanni Pampiglione, 1993), Ber-
narda Alba w sztuce �Dom Bernardy Alba� Lorca
(re¿. Kate Raper, 1992), Marianna w sztuce �Tak
zwana ludzko�æ w ob³êdzie� na podstawie utwo-
rów Witkacego (re¿. Jerzy Grzegorzewski, 1992),
Gospodyni w �Don Kichocie� Cervantesa (re¿.
Marek Fiedor, 1995), Ciotka w �Iwonie, ksiê¿nicz-
ce Burgunda� W. Gombrowicza (re¿. Horst Lesz-
czuk, 1997), ponadto udzia³ w �Dziadach� A. Mic-
kiewicza (re¿. Konrad Swinarski, 1973), Erynia
w �Wyzwoleniu� (re¿. Konrad Swinarski, 1974) i
Ma³gorzata w �Nocy listopadowej� S. Wyspiañ-
skiego (re¿. Andrzej Wajda, 1974); z ról filmo-
wych ceni m.in. Irracionale Woman w �Li�cie
Schindlera� w re¿. S. Spielberga, role w �Wodzi-
reju� i �Szansie� w re¿. F. Falka oraz w filmach
K. Kutza i A. Wajdy; rola Duch Ziemi w operze
��mieræ Don Juana� Palestry (re¿. Zawodziñski,
1991); role w telewizyjnych i estradowych spek-
taklach oraz programach rozrywkowych, m.in.
Marysia w �Spotkaniach z ballad¹�, udzia³ w tele-
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wizyjnym cyklu programów jazzowych prowadzo-
nych przez Andrzeja Wasylewskiego (1975-78);
udzia³ w nagraniach radiowych � powie�ci, s³u-
chowiska, poezje. Nagrody i wyró¿nienia: g³ówna
nagroda aktorska na Festiwalu Ma³ych Form w
Arezzo we W³oszech za monolog �Sza³� (wyjazd
z �Piwnic¹ pod Baranami�, 1981), g³ówna nagro-
da aktorska na Festiwalu Teatralnym w Kaliszu
za rolê Giseli Spisburger w �Wio�nie Narodów�
A. Nowaczyñskiego (1989).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (1981-86), cz³o-
nek. Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: po wpro-
wadzeniu stanu wojennego bojkot �rodków ma-
sowego przekazu � radia, filmu i telewizji. Sym-
patie polityczne: brak rozeznania w polityce. Od-
znaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 40 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, �ródmie�cie, od 1972. Samochód: ford, rok
prod. 1998. Podatek dochodowy: 1998 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: malowanie, rysowanie, haftowanie, dzier-
ganie szyde³kiem, czytanie, krzy¿ówki �jolki�.
Urlop: spacery z psem, zwiedzanie nieznanych
miejsc, oddawanie siê ulubionym (jak wy¿ej) za-
jêciom. Ulubione dzie³a: wszystkie ksi¹¿ki Gra-
hama Greena, seria o Muminkach; filmy �Sma¿o-
ne zielone pomidory�, �Dym�, �Kolor purpury�;
malarstwo flamandzkie i impresjoni�ci. Maksyma
¿yciowa: Tylko nieustannie ryzykuj¹c, mo¿na w
ogóle ¿yæ.                                               aktual.: 13.X.1999

KOLENDA Zygmunt Szymon
in¿ynier energetyk, profesor AGH
Ur. 28 marca 1936 w Mo�cicach, woj. krakow-
skie; ¿onaty (od 1962); wykszt. wy¿sze; in¿ynier
energetyk; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Jakub,
wykszt. �rednie, technik. Matka: Kazimiera (z d.
Graczyk), wykszt. �rednie, przy mê¿u. Rodzeñ-
stwo: Stanis³aw (ur. 1924), Teresa (ur. 1942). ̄ ona:
Ma³gorzata (z d. W³osiñska), wykszt. wy¿sze, dok-
tor fizyki, nauczyciel akademicki. Dzieci: Kata-
rzyna (ur. 1963), dziennikarka Telewizyjnej Agen-
cji Informacyjnej. Tradycje rodzinne: ojciec w la-
tach 1919-21 w legionach Józefa Pi³sudskiego,
uczestniczy³ w wojnie polsko-bolszewickiej
(1919-20), walczy³ w bitwie o Warszawê (sierpieñ
1920), budowa³ Pañstwow¹ Fabrykê Zwi¹zków
Azotowych (od 1927), w której przepracowa³ po-
tem 46 lat; brat Stanis³aw zamordowany w obozie
koncentracyjnym we Flösenburgu w 1945 roku,
przyrodnia siostra Teresa by³a sierot¹ wojenn¹,
adoptowan¹ przez rodziców, zmar³a w 1951 roku.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Mo�cicach l IV Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. S. Anio³a w Mo�cicach (ma-
tura 1953) l Politechnika �l¹ska w Gliwicach,

energetyka (dyplom 1960) l studia podypl.: Uni-
wersytet Jagielloñski, fizyka (1961-63).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Huta im. Lenina w Nowej Hucie (1958-62), ro-
botnik (1958-60), technolog (1960-62) l Akade-
mia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (od 1962),
starszy asystent, adiunkt, docent (1962-76), pro-
fesor nadzwyczajny (1976), profesor zwyczajny
(1989), dziekan Wydzia³u Metali Nie¿elaznych
(1978-81 i 1984-85). Ponadto: cz³onek Komitetu
Termodynamiki Polskiej Akademii Nauk (od
1989), cz³onek Komitetu Problemów Energetyki
PAN (1993-99), cz³onek korespondent Polskiej
Akademii Umiejêtno�ci. Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: postdoctoral fellowship
� Uniwersity of New Brunswick w Fredericton w
Kanadzie (1969-70); visiting professor na Metro-
politan Uniwersity w Meksyku (1980-81) oraz w
Fredericton w Kanadzie (1982) i w Saltillo w Mek-
syku (1994); stypendium Japan Society for the
Promotion of Science na uniwersytecie w Kyoto
(1995); wyk³adowca na uniwersytetach w USA,
Kanadzie, Meksyku, Norwegii, Niemczech, Au-
strii, Japonii, Korei Po³udniowej. Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: �Uzgadnianie bilansów substancji i ener-
gii w procesach chemicznych� (doktorat 1965);
�Bilanse pierwiastków rzadkich w po³¹czonych
procesach metalurgicznych� (habilitacja 1968);
wspó³autor monografii �Zastosowania rachunku
wyrównawczego w energetyce� wydanej przez
Ossolineum, autor skryptu monograficznego dla
AGH, opracowanie materia³ów na miêdzynarodo-
w¹ konferencjê �Energy Systems and Ecology
�95�; udzia³ w 35 konferencjach zagranicznych;
autor 115 artyku³ów naukowych oraz z A. Hryn-
kiewiczem cyklu artyku³ów o energetyce j¹dro-
wej w �Tygodniku Powszechnym� (1987, 1995).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (od 1981), prze-
wodnicz¹cy Komisji Zak³adowej AGH (1989-92),
cz³onek Zarz¹du Regionu Ma³opolska (1990-93)
l Stowarzyszenie �Wspólnota Polska� (od 1989),
prezes Oddzia³u w Krakowie (od 1996) l Kra-
kowski Komitet Obywatelski �Solidarno�æ� (1989-
90), przewodnicz¹cy l Komitet Obywatelski Mia-
sta Krakowa (od 1991), przewodnicz¹cy (1993-
95) l Komitet Obywatelski przy Lechu Wa³êsie
(od 1992 do rozwi¹zania), cz³onek l American
Society for Mechanical Eng. � Amerykañskie Sto-
warzyszenie In¿ynierów Mechaników (od 1994),
cz³onek l  American Mathematical Society �
Amerykañskie Towarzystwo Matematyczne (od
1994), cz³onek l American Physical Society �
Amerykañskie Towarzystwo Fizyczne (od 1995),
cz³onek l Sigma Xi Scientific Research Society �
Towarzystwo Naukowe Sigma Xi w USA (od
1998), cz³onek zwyczajny l GAMM � Europej-
skie Stowarzyszenie Zastosowañ Matematyki (od
1999), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich or-
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ganach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.:
od 1983 roku wspó³praca w parafii w Mistrzejo-
wicach z ks. Kazimierzem Jancarzem; od 1983
udzia³ w tajnych strukturach �Solidarno�ci� (ze
Stefanem Jurczakiem i Tadeuszem Piekarzem);
za³o¿yciel i przewodnicz¹cy Krakowskiej Wspól-
noty Akademickiej xx. Misjonarzy (1983-89); od-
wo³any z funkcji dziekana w 1985 roku w wyniku
czystki przeprowadzonej przez w³adze PRL na
wy¿szych uczelniach w Polsce, w 1982 roku
wstrzymana nominacja na tytu³ profesora zwyczaj-
nego (tytu³ nadany w 1989 roku). Sympatie poli-
tyczne: Ruch Konserwatywny; antypatia szczegól-
nie do SdRP oraz do wszystkich odcieni lewicy i
skrajnej prawicy. Odznaczenia: Krzy¿ Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski (1976), Medal Edu-
kacji Narodowej (1995).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 150 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Krowodrza, od 1970. Samochód: honda civic,
rok prod. 1997. Podatek dochodowy: 1997 � II
próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka górska (Tatry), tenis, narciarstwo.
Urlop: w górach i nad morzem. Ulubione dzie³a:
od lat twórczo�æ Gustawa Herlinga Grudziñskie-
go � �Dziennik pisany noc¹�, �Inny �wiat�; film
�Lot nad kuku³czym gniazdem�; malarstwo Giot-
to � freski i S¹d Ostateczny, Caravaggio � Mê-
czeñstwo �w. Piotra. Maksyma ¿yciowa: B¹d� wier-
ny, id� (�Pan Cogito� Z. Herberta).

aktual.: 6.V.1999

KO£ACZ Franciszek Tadeusz
duchowny rzymskokat., proboszcz
Ur. 20 lipca 1931 w Krakowie; wykszt. wy¿sze;
duchowny rzymskokat. Ojciec: Wojciech, wykszt.
podstawowe, pracownik fizyczny. Matka: Katarzy-
na (z d. Misiak), wykszt. podstawowe, przy mê¿u.
Rodzeñstwo: Stanis³awa (ur. 1930), Maria (ur.
1938).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Krakowie Czy¿ynach l II
Gimnazjum i Liceum �w. Jacka w Krakowie (ma-
tura eksternistyczna 1951) l Uniwersytet Jagiel-
loñski, Wydzia³ Teologiczny (dyplom 1956).

  �WIÊCENIA I GODNO�CI KO�CIELNE
Diakonat (Kraków 1956) l prezbiterat (Kraków,
Wawel 1956) l kanonik l pra³at l dziekan Deka-
natu Kraków Podgórze (od 1992).

  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Parafia pod wezwaniem Przemienienia Pañskie-
go w Libi¹¿u, woj. bielskie (1956-59), wikariusz
l Parafia pod wezwaniem �w. Jacka w Chocho³o-
wie (1959-61), wikariusz l Parafia pod wezwa-
niem �w. Jana Kantego i �w. Ma³gorzaty w Kê-
tach, woj. bielskie (1961-67), wikariusz l Parafia
pod wezwaniem Serca Pana Jezusa w Byczynie,
woj. opolskie (1967-74), administrator-ekonom ad
interim l Krakowskie Seminarium Duchowne

(1974-78), wicerektor i prokurator l Parafia pod
wezwaniem �w. Józefa w Krakowie (od 1978), ad-
ministrator (1978-82), proboszcz (od 1982) l Ruch
Domowego Ko�cio³a (od 1984), moderator diece-
zjalny l Ruch Domowego Ko�cio³a w Polsce (od
1996), moderator l Zak³ad Karny przy ul. Czar-
nieckiego w Krakowie (od 1980), kapelan. Wa¿-
niejsze dzie³a: renowacja ko�cio³a �w. Józefa w
Krakowie oraz plebanii, gdzie odrestaurowano
piwnice (�Kamienio³om�) i strychy (dom rekolek-
cyjny); troska o domy rekolekcyjne dla rodzin w
Wi�niowej, Olszówce i Kro�cienku n. Dunajcem;
zorganizowanie kuchni dla g³odnych �Amicus�
przy Rynku Podgórskim 9 w Krakowie.

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ do organizacji spo³ecznych: Fun-
dacja �Amicus� (od 1990), cz³onek l Towarzy-
stwo im. Wojciecha Bednarskiego (od 1995), cz³o-
nek zarz¹du. Inne fakty z ¿yciorysu: do 1956 nie
zatwierdzony przez w³adze PRL na wikariusza, co
sta³o siê dopiero po Pa�dzierniku �56, potem nie
zosta³ zatwierdzony do 1982 roku na proboszcza;
ci¹gle inwigilowany i wizytowany przez UB i SB;
w latach 1980-90 inicjator dzia³alno�ci podgórskie-
go �Kamienio³omu� przy ko�ciele �w. Józefa,
gdzie mie�ci³a siê filia Chrze�cijañskiego Uniwer-
sytetu Robotniczego oraz prowadzono dzia³alno�æ
patriotyczno-religijn¹. Odznaczenia ko�cielne i
�wieckie: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: samodzielne, plebania, Podgórze, od
1978. Samochód: cinquecento, rok. prod. 1996.
Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: budowa i odnowa budynków ko�cielnych,
ogl¹danie dobrych meczów pi³karskich. Urlop: re-
kolekcje dla rodzin, wêdrówki górskie. Ulubione
dzie³a: �Przekroczyæ próg nadziei� K. Wojty³y i
przemówienia Ojca �w., �Quo vadis� H. Sienkie-
wicza. Maksyma ¿yciowa: Da mihi animus et ca-
etera tolle � Daj mi duszê, a resztê zabierz (�w.
Jan Bosko). G³upi lubi robotê, a robota g³upiego.

aktual.: 24.XI.1999

KO£ACZ Zdzis³aw
technik górnik, kaznodzieja
Ur. 13 lutego 1933 w Sosnówce, woj. krakowskie;
¿onaty (od 1954); wykszt. �rednie, emeryt; wy-
znanie � Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma
�wiêtego. Ojciec: W³adys³aw Franciszek Szopa,
wykszt. � brak odp., zawód � brak odp. Matka: �
brak odp. Rodzeñstwo: Edward, Daniel, Irena, Da-
nuta, Emilia, Gra¿yna. ¯ona: Stanis³awa (z d. Po-
goda), wykszt. �rednie, emeryt. Dzieci: Joanna (ur.
1955), Ruta (ur. 1959). Tradycje rodzinne: zami-
³owanie do czytania i badania Biblii.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Sosnówce, woj. krakow-
skie l Technikum Górnicze w Chorzowie (matu-
ra 1952).
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  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Emeryt � kaznodzieja objazdowy. Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: brak.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma
�wiêtego (od urodzenia), kaznodzieja (od 1954),
kaznodzieja okrêgowy (od 1974), przewodnicz¹-
cy zarz¹du (od 1989). Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 49 m kw., spó³dzielcze, Chorzów.
Samochód: cinquecento, rok prod. 1996. Podatek
dochodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: studiowanie Pisma �wiêtego i innych pod-
rêczników. Urlop: brak. Ulubione dzie³a: Biblia i
dzie³a religijne. Maksyma ¿yciowa: Szerzyæ Ewan-
geliê � ¿ycie uszlachetniaæ.              aktual.: VIII.1998

KO£ACZYK Tadeusz
pracownik samorz¹dowy
Ur. 11 lipca 1946 w Krakowie; ¿onaty (1967);
wykszt. �rednie; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Antoni, wykszt. zawodowe, hutnik. Matka: Maria
(z d. Bugaj), wykszt. �rednie, handlowiec. Rodzeñ-
stwo: Jan (ur. 1942), Alicja (ur. 1944), Zbigniew
(ur. 1953). ¯ona: Maria (z d. Król), wykszt. �red-
nie, dyplom trenera na AWF Wroc³aw, trener strze-
lectwa sportowego. Dzieci: Joanna (ur. 1971),
magister filologii w³oskiej UJ, zamê¿na od 1993
roku, 3 dzieci; Liliana (ur. 1975), magister peda-
gogiki UJ, zamê¿na, 1 dziecko. Tradycje rodzin-
ne: religijno-patriotyczne. ̄ yciowe autorytety: Jan
Pawe³ II. Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia
w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 61 w Krakowie l Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Jana III Sobieskiego w Kra-
kowie (bez matury) l Studium Teologii Rodziny
przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krako-
wie (dyplom 1985).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna (1985-87), pracow-
nik administracji l Dempol sp. z o.o. (1987-89),
g³ówny specjalista techniczny l Instytut Ochrony
�rodowiska w Krakowie (1989-90), technik labo-
rant l Urz¹d Miasta Krakowa (1990-96), dyrek-
tor Wydzia³u Kadr (1990-93), dyrektor Wydzia³u
Obs³ugi (1994-96) l rencista (od 1996). Wyjazdy
zagraniczne o charakterze zawodowym: brak.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA I SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Ruch Spo³eczny AWS (od
1999), cz³onek. Inne organizacje spo³eczne: NSZZ
�Solidarno�æ� (1980-90), wiceprzewodnicz¹cy
Krajowej Sekcji Transportu i Handlu Wewnêtrz-
nego (1981). Udzia³ w przedstawicielskich orga-
nach w³adzy: radny Rady Miasta Krakowa, kaden.
1990-94, lista wyborcza Krakowskiego Komitetu
Obywatelskiego �Solidarno�æ�, Obywatelski Klub

Radnych (1992-94), wiceprzewodnicz¹cy Rady
Miasta Krakowa (1990-93), przewodnicz¹cy RMK
(1993-94). Ponadto: wiceprzewodnicz¹cy Komi-
tetu Obywatelskiego Miasta Krakowa (od 1994).
Inne fakty z ¿yciorysu polit.: podziemna dzia³al-
no�æ charytatywna w Arcybiskupim Komitecie
Pomocy w Krakowie po 13 grudnia 1981; udzia³
w kampaniach wyborczych do Sejmu � w 1989
roku wiceprzewodnicz¹cy obwodowej komisji
wyborczej, a w 1991 cz³onek obwodowej komisji
wyborczej, desygnowany w obu przypadkach
przez KKO �Solidarno�æ�. Sympatie polityczne:
prawicowe. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 90 m kw., lokatorskie, Krowodrza, od
1992. Samochód: brak. Podatek dochodowy: 1994
� I próg, 1995 � I próg, 1999 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: rze�ba w drewnie, malarstwo � akwarela.
Urlop: góry. Ulubione dzie³a: �Znaczy Kapitan�.
Maksyma ¿yciowa: Bóg nie wyrywa Ciê z Twoje-
go �rodowiska, nie odci¹ga Ciê od �wiata, od Two-
jego stanu ani od Twoich szlachetnych, ludzkich
ambicji, ani od Twojej pracy zawodowej, lecz chce,
aby� w³a�nie tam by³ �wiêtym (b³ogos³awiony Jo-
semaria Escriva � pra³at, za³o¿yciel Opus Dei).

aktual.: 10.V.2000

KO£ODZIEJ Roman
nauczyciel wychowania fizycznego
Ur. 28 stycznia 1946 w Brzózie Królewskiej, woj.
rzeszowskie; ¿onaty (od 1976); wykszt. wy¿sze;
magister wychowania fizycznego; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Ignacy, wykszt. �rednie, le�niczy.
Matka: Aniela (z d. Cis³o), wykszt. podstawowe,
emeryt. Rodzeñstwo: Marian (ur. 1942), Ryszard
(ur. 1949). ¯ona: Maria (z d. Kurleto), wykszt.
wy¿sze, nauczycielka. Dzieci: Katarzyna (ur.
1978), Magdalena (ur. 1979), Bartosz (ur. 1984).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Adamówce, woj. przemy-
skie l Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Jaros³awiu
(matura 1964) l Wy¿sza Szko³a Wychowania Fi-
zycznego w Krakowie, wychowanie fizyczne (dy-
plom 1969).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Klub Sportowy �Cracovia� (1969-73), trener l
Szko³a Podstawowa nr 96 w Krakowie (1969-77),
nauczyciel wychowania fizycznego l Klub Spor-
towy �Hutnik� (1973-80), trener l Klub Sporto-
wy �Cracovia� (od 1980), trener l Studium Wy-
chowania Fizycznego i Sportu Politechniki Kra-
kowskiej w Krakowie (od 1977), nauczyciel aka-
demicki (1977-82), wyk³adowca (1982-86), star-
szy wyk³adowca (od 1986). Ponadto: trener Ma-
kroregionu Ma³opolskiego w Lekkiej Atletyce
(1989-92, 1994-96). Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: brak. Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: 3 miejsce Szko³y Podstawowej nr 96 w punk-
tacji szkó³ podstawowych w Olimpiadzie M³odzie-
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¿y Miasta Krakowa w 1975 roku; Jerzy Ho³oweñ-
ko � m³odzie¿owy mistrz Polski w dziesiêcioboju
w 1985 i 1986 roku, zawodnik �Cracovii� i repre-
zentant Polski; awans do I ligi dru¿yny lekkoatle-
tycznej KS �Hutnik� Kraków.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Krakowski Okrêgowy Zwi¹zek Lekkiej
Atletyki, przewodnicz¹cy Komisji M³odzie¿owej
(1982-86), wiceprezes (1987-89, 1990-93), prezes
(od 1996) l Polski Zwi¹zek Lekkiej Atletyki, cz³o-
nek Zarz¹du (od 1997), cz³onek Centralnej Rady
Trenerów (1994-96). Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak. Odznaczenia: Z³ota Od-
znaka AZS (1982), Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi (1986),
Z³ota Odznaka PZLA (1988), Zas³u¿ony Dzia³acz
Kultury Fizycznej (1993), Zas³u¿ony Honorowy
Trener PZLA (1997).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 54 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, �ródmie�cie, od 1976. Samochód: wartburg,
rok prod. 1990. Podatek dochodowy: 1997 �  I
próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: spacery po lesie, dobra ksi¹¿ka, kabaret.
Urlop: brak. Ulubione dzie³a: Trylogia H. Sien-
kiewicza, film, kabaret. Maksyma ¿yciowa: Ma³o
mówiæ � wiêcej robiæ.                     aktual.: 25.IX.1998

KO£TON Jan Stanis³aw
muzyk, hejnalista na Wie¿y Mariackiej
Ur. 7 kwietnia 1954 w Krakowie; ¿onaty (od
1974); wykszt. podstawowe; starszy ogniomistrz
hejnalista; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Jan,
wykszt. podstawowe, starszy ogniomistrz hejna-
lista. Matka: Maria (z d. Bo¿ek), wykszt. podsta-
wowe, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Lucyna, Irena,
Kazimierz (ur. 1948), Halina (ur. 1952). ¯ona:
Maria (z d. Giba), wykszt. zawodowe, krawco-
wa. Dzieci: Marzena (ur. 1975), Izabela (ur.
1982), Micha³ (ur. 1984). Tradycje rodzinne: oj-
ciec by³ hejnalist¹ na Wie¿y Mariackiej przez 35
lat, syn gra od 28 lat; do tradycji rodzinnej nale-
¿¹ imieninowe spotkania.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Olszanicy, woj. krakowskie
l Szko³a muzyczna I stopnia w Krakowie.

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna w Krakowie � Wie¿a
Mariacka (od 1971), kierownik, hejnalista. Wyjazdy
zagraniczne o charakterze zawodowym: brak.
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: kierowanie hejnalistami
krakowskimi. Nagrody i wyró¿nienia: Z³oty Laur
�Za Punktualno�æ Grania� nadany przez tygodnik
�Przekrój� (1995)

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ�, cz³onek. Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: brak.
Odznaczenia: Br¹zowa Odznaka �Zas³u¿ony dla

Po¿arnictwa�, Srebrna Odznaka �Zas³u¿ony dla
Po¿arnictwa�, Z³ota Odznaka �Za Zas³ugi dla
Miasta Krakowa�.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 120 m kw., dom jednorodzinny, Kro-
wodrza, od 1954. Samochód: brak. Podatek do-
chodowy: 1997 �  I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: jazda konna, muzyka. Urlop: w spokoj-
nych miejscach, w rodzinnym zaciszu. Ulubione
dzie³a: �Krzy¿acy� i Trylogia H. Sienkiewicza.
Maksyma ¿yciowa: nie przejmowaæ siê � jutro bê-
dzie lepiej, zawsze u�miechaæ siê do ludzi, byæ
pogodnym.                                           aktual.: 13.IX.1998

KOMORNICKI Stanis³aw
chemik, profesor AGH
Ur. 7 lutego 1949 w Krakowie; ¿onaty (od 1974);
wykszt. wy¿sze; doktor habilitowany; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: Tomasz, wykszt. wy¿sze, pro-
fesor Akademii Rolniczej w Krakowie. Matka:
Maria (z d. ¯arska), wykszt. �rednie, przy mê¿u.
Rodzeñstwo: Teresa (ur. 1942), Jan (ur. 1943),
Andrzej (ur. 1944), Piotr (ur. 1952). ¯ona: Halina
(z d. Lipiarz), wykszt. wy¿sze, ekonomista, na-
uczycielka. Dzieci: Katarzyna (ur. 1975), £ukasz
(ur. 1979), El¿bieta (ur. 1985). Tradycje rodzinne:
ojciec  by³ w latach 60. i 80. profesorem i dzieka-
nem Wydzia³u Rolnego Akademii Rolniczej w
Krakowie; dziadek Stefan by³ historykiem sztuki,
docentem Uniwersytetu Jagielloñskiego, kusto-
szem Muzeum Czartoryskich (w latach 30.); bab-
ka Maria z Götz-Okocimskich by³a wnuczk¹ za-
³o¿yciela browaru w Okocimiu; prababka ze stro-
ny matki � Anna Stanis³awowa-Potocka z Ryma-
nowa by³a córk¹ Tytusa Dzia³yñskiego z Kórnika.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 30 w Krakowie l I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. B. Nowodworskiego w Kra-
kowie (matura 1967) l Uniwersytet Jagielloñski,
chemia fizyczna (dyplom 1972) l studia podypl.:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, peda-
gogika wy¿szych szkó³ technicznych (dyplom
1975).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
�rodowiskowe Laboratorium Analiz Fizykoche-
micznych i Badañ Strukturalnych Uniwersytetu
Jagielloñskiego (1972-74), samodzielny chemik l
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wy-
dzia³ In¿ynierii Materia³owej i Ceramiki (od 1974),
in¿ynier (1974-75), asystent, starszy asystent
(1975-82), adiunkt (1982-86), profesor nadzwy-
czajny (1996), prodziekan ds. dydaktycznych
(1993-96), dziekan wydzia³u (od 1996). Wyjazdy
zagraniczne o charakterze zawodowym: sta¿ na-
ukowy na uniwersytecie w Bordeaux (1979-80) i
na uniwersytecie w Marsylii (1989-1993). Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: �Struktura defektów wybra-
nych ferrytów typu perowskitu� (doktorat 1981);
�W³asno�ci elektryczne tytanianu strontu i jego
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zastosowanie w materia³ach z wewnêtrzn¹ war-
stw¹ zaporow¹� (habilitacja 1994); oko³o 40 pu-
blikacji naukowych z chemii cia³a sta³ego; jeden
patent; liczne opracowania dla przemys³u i Komi-
tetu Badañ Naukowych; wypromowanie 7 magi-
strów in¿ynierów i jednego doktora; udzia³ w re-
formie systemu studiów wy¿szych jako jeden z jej
wspó³twórców (od 1992).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Akademicki Zwi¹zek Sportowy (od
1965), cz³onek l NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980),
cz³onek l Polski Zwi¹zek Towarzystw Wio�lar-
skich, miêdzynarodowy sêdzia wio�larski (od
1987), wiceprzewodnicz¹cy Kolegium Sêdziów
(od 1995) l Polskie Towarzystwo Chemiczne,
cz³onek Zarz¹du Oddzia³u (od 1997). Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Od-
znaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 77 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Dêbniki, od 1989. Samochód: daewoo nexia,
rok prod. 1996. Podatek dochodowy: 1997 � II
próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: wio�larstwo (miêdzynarodowy sêdzia wio-
�larski). Urlop: z rodzin¹. Ulubione dzie³a: �Ma³y
ksi¹¿ê� A. Saint-Exupery�ego, �Mistrz i Ma³go-
rzata� M. Bu³hakowa; �Czerwony� Kie�lowskie-
go; Kwintet fortepianowy f-moll opus 34 J. Brahm-
sa. Maksyma ¿yciowa: Semper in altum.

aktual.: VII.1999

KOMOROWSKI Andrzej Kazimierz
lekarz weterynarii, urzêdnik pañstwowy
Ur. 19 czerwca 1939 w Warszawie; ¿onaty (od
1990); wykszt. wy¿sze; lekarz weterynarii; wyzna-
nie rzymskokat. Ojciec: Wiktor, wykszt. � szko³a
Wawelberga w Warszawie, mechanik. Matka: Fe-
licja (z d. Ivko), wykszt. �rednie, nauczycielka,
ksiêgowa. Rodzeñstwo: Barbara (ur. 1945). ¯ona:
Anna Piróg-Komorowska, wykszt. wy¿sze, lekarz
weterynarii. Dzieci: Micha³ (ur. 1971). Tradycje
rodzinne: ze strony ojca � ziemiañskie, maj¹tki w
Wielkopolsce, ojciec pracowa³ w przemy�le zbro-
jeniowym II Rzeczypospolitej, w czasie II wojny
�wiatowej bra³ udzia³ w konspiracji (Armia Kra-
jowa) i Powstaniu Warszawskim, wiêziony w Pol-
sce w 1937 roku jako dzia³acz PPS, a potem przez
Niemców kilka miesiêcy w 1940 roku i po Po-
wstaniu Warszawskim od IX.1944 do I.1945 w
Warszawie, wiêziony za dzia³alno�æ konspiracyj-
n¹ w PRL prowadzon¹ po wojnie w latach 1948-
50; ze strony matki � drobna szlachta z Podlasia,
przodkowie walczyli w powstaniu listopadowym,
styczniowym i warszawskim. ¯yciowe autoryte-
ty: ojciec, prof. Jerzy Bukowski � biolog ze stu-
diów; ks. biskup Jan Pietraszko, Jerzy Turowicz.
Miejsca zamieszkiwania: w latach 1939-44 w War-
szawie, 1944-50 w Ziembicach k. Wroc³awia,

1950-58 w Tarnowie, 1958-64 w Warszawie, 1964-
69 w Rzeszowie, od 1969 w Krakowie i od 1997
w Warszawie.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa we Wroc³awiu Oporowie l
Technikum Chemiczne w Tarnowie (matura 1956)
l Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie, weterynaria (dyplom 1964).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Zak³ady Mechaniczne w Tarnowie (1956-58),
brakarz l Wojewódzki Zak³ad Weterynarii w
Rzeszowie (1964-69), sta¿ysta (1964-65), kie-
rownik pracowni (1965-69) l Wojewódzki Za-
k³ad Weterynarii w Krakowie (1969-97), kierow-
nik pracowni (1969-94), kierownik zak³adu
(1994-97) l Ministerstwo Rolnictwa w Warsza-
wie (od 1997), dyrektor Departamentu Wetery-
narii (1997-98), g³ówny lekarz weterynarii (od
1999). Ponadto: prezes Krajowej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej (1991-99). Wyjazdy zagraniczne
o charakterze zawodowym: po 1989 roku wyjaz-
dy s³u¿bowe, studialne, na negocjacje do USA,
Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Holandii i
Belgii. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: oko³o 30 publi-
kacji naukowych w czasopismach specjalistycz-
nych, m.in. �Medycyna weterynaryjna�; odbudo-
wa samorz¹du zawodowego, udzia³ w tworzeniu
ustawy i rozporz¹dzeñ ministerialnych dotycz¹-
cych zasad funkcjonowania izby lekarsko-wete-
rynaryjnej w Polsce.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Ruch Stu (od 1997), cz³o-
nek krajowej Rady Politycznej (od 1998). Inne
organizacje spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (od
IX.1980), przewodnicz¹cy krajowej sekcji wete-
rynaryjnej (1989-91). Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: radny Rady Miasta Krakowa,
kaden. 1990-94, lista wyborcza Krakowskiego
Komitetu Obywatelskiego �Solidarno�æ�, Demo-
kratyczny Klub Radnych, przewodnicz¹cy Komi-
sji Praworz¹dno�ci. Inne fakty z ¿yciorysu polit.:
w latach 80. wspó³praca z kilkoma podziemnymi
strukturami regionalnymi �Solidarno�ci� w okre-
sie stanu wojennego (zaopatrzenie w sprzêt poli-
graficzny), kontakty z biurami �Solidarno�ci� w
Amsterdamie i Brukseli, aresztowany w 1982 roku,
udzia³ w kampanii wyborczej w 1989 roku. Sym-
patie polityczne: ugrupowania konserwatywne;
antypatia do ugrupowañ komunistycznych i nacjo-
nalistycznych. Odznaczenia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
(1998).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., kwaterunkowe, �ródmie-
�cie, od 1969. Samochód: daewoo nexia, rok prod.
1998. Podatek dochodowy: 1998 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: numizmatyka, spacery, wycieczki górskie.
Urlop: od wielu lat na Roztoczu. Ulubione dzie³a:
wszystkie ksi¹¿ki Dostojewskiego, poezja Herber-
ta i ks. Twardowskiego; filmy �W osiemdziesi¹t
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dni dooko³a �wiata�, �Fly�; spektakle teatralne �
�Wesele� i �Biesy� Andrzeja Wajdy. Maksyma
¿yciowa: Cokolwiek robisz, rób roztropnie i pa-
miêtaj o odpowiedzialno�ci.             aktual.: 5.III.2000

KONIECZNY Zygmunt
kompozytor, muzyk
Ur. 3 stycznia 1937 w Krakowie; ¿onaty (od 1982);
wykszt. niepe³ne wy¿sze; artysta muzyk; wyzna-
nie � spawa osobista. Ojciec: Bronis³aw, wykszt.
wojskowe oficerskie, oficer Wojska Polskiego.
Matka: Maria (z d. Gêbik ), wykszt. �rednie, przy
mê¿u. Rodzeñstwo: Anna, Jadwiga, Leszek. ¯ona:
El¿bieta (z d. Barañska), wykszt. wy¿sze, aktor-
ka. Dzieci: Igor (ur. 1969).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa w Limanowej, woj. krakow-
skie i w Krakowie l Liceum Muzyczne w Krako-
wie (matura 1959) l Pañstwowa Wy¿sza Szko³a
Muzyczna w Krakowie, kompozycja (1959-63, bez
dyplomu).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wolny zawód � muzyk kompozytor (od 1963).
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
liczne wyjazdy do wielu krajów �wiata jako mu-
zyk z zespo³em Ewy Demarczyk, kabaretem kra-
kowskiej �Piwnicy pod Baranami�, Ann¹ Sza³a-
pak oraz przy okazji pisania muzyki do filmów
krêconych za granic¹. Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
skomponowanie muzyki do ponad 40 spektakli
teatralnych, w tym Teatru Telewizji, ponad 30 fil-
mów fabularnych, ponad 20 krótkometra¿owych
i 12 telewizyjnych oraz do kilkuset piosenek (w
tym ponad 100 pie�ni i piosenek dla kabaretu �Piw-
nica pod Baranami�); muzyka do sztuk teatralnych,
m.in. dla Starego Teatru im. Heleny Modrzejew-
skiej w Krakowie � �Taniec �mierci� Augusta
Strindberga w re¿. Bogdana Hussakowskiego
(1967), �Sen nocy letniej� Wiliama Szekspira w
re¿. Konrada Swinarskiego (1970), �Biesy� Fio-
dora Dostojewskiego w re¿. Andrzeja Wajdy
(1971), �Dziady� Adama Mickiewicza w re¿. Kon-
rada Swinarskiego (1973), �Noc listopadowa� Sta-
nis³awa Wyspiañskiego w re¿. Andrzeja Wajdy
(1974) i �Wyzwolenie� w re¿. Konrada Swinar-
skiego (1974), �Wzorzec dowodów metafizycz-
nych� Tadeusza Bradeckiego w re¿. autora (1985),
�Don Kichot� Cervantesa w re¿. Marka Fiedora
(1995); wspó³praca z Teatrem im. Juliusza S³owac-
kiego w Krakowie, Teatrem Polskim we Wroc³a-
wiu � �Sztukmistrz z Lublina� w re¿. Jana Szur-
mieja (prapremiera 1988, grany do dzisiaj), Te-
atrem Wspó³czesnym w Warszawie � �Martwe
dusze� Gogola w re¿. Jana Englerta (1996), Te-
atrem Polskim w Szczecinie i Teatrem �l¹skim w
Katowicach � �Akropolis� Stanis³awa Wyspiañ-
skiego w re¿. Bogdana Toszy (1999); autor muzy-
ki do filmów Tadeusza Konwickiego, Jana Jaku-
ba Kolskiego � m.in. �Historia kina w Popiela-
wach� (1999) i �Jañcio Wodnik� (1999), Wojcie-

cha Marczewskiego, Boba Perssona i Jerzego
Wójcika � �Wrota Europy� (1999); kompozytor
muzyki do piosenek wykonywanych przez Ewê
Demarczyk, m.in. �Karuzela z madonnami�,
�Czarne anio³y� i �Taki pejza¿� (wyró¿nione na-
grod¹ specjaln¹ na Krajowym Festiwalu Polskiej
Piosenki w Opolu, 1963), �Grande valse brillan-
te� (II nagroda na Miêdzynarodowym Festiwalu
Piosenki w Sopocie, 1964); od 1959 roku kompo-
zytor i muzyk �Piwnicy pod Baranami�, autor
muzyki do piosenek uznawanych za hymny �Piw-
nicy� � �Ta nasza m³odo�æ� i �Przychodzimy, od-
chodzimy� oraz piosenek �piewanych z powodze-
niem m.in. przez M. �wiêcickiego, A. Sza³apak i
H. Wyrodek. Pozosta³e nagrody i wyró¿nienia:
nagroda na Festiwalu Filmów Krótkometra¿owych
w Krakowie (1971), nagroda na Festiwalu Filmów
o Sztuce w Zakopanem (1973), Nagroda Miasta
Krakowa (1974), nagroda na festiwalu teatralnym
Klasyka Polska w Opolu za muzykê do �Wyzwo-
lenia� S. Wyspiañskiego w re¿. K. Swinarskiego
(1975), nagroda przewodnicz¹cego Komitetu ds.
Radia i Telewizji I stopnia za twórczo�æ kompo-
zytorsk¹ w programach radiowych i telewizyjnych
(1978), nagroda na Festiwalu Filmów i Widowisk
Telewizyjnych w Olsztynie (1980), I nagroda na
Festiwalu Filmów Krótkometra¿owych w Krako-
wie (1985), I nagroda za muzykê na Festiwalu Fil-
mów Wêgierskich w Budapeszcie (1990), nagro-
da za wk³ad w kulturê ¿ydowsk¹ na Miêdzynaro-
dowym Festiwalu Kultury ¯ydowskiej w Krako-
wie (1990), I nagroda �Z³ote Lwy� na Festiwalu
Filmów Fabularnych w Gdañsku za trzy filmy �
�Lawa� Tadeusza Konwickiego, �Ucieczka z kina
Wolno�æ� Wojciecha Marczewskiego, �Pogrzeb
kartofla� Jana Jakuba Kolskiego (1990), Nagroda
Ministra Kultury i Sztuki na XXVIII Krajowym
Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu za ca³okszta³t
twórczo�ci (1991), tzw. polski Oscar za muzykê
do filmu �Historia kina w Popielawach� J.J. Kol-
skiego (1999).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Autorów i Kompozytorów
Scenicznych (od 1966), cz³onek l Zwi¹zek Arty-
stów i Kompozytorów Rozrywkowych ZAKR (od
l. 70.), cz³onek l Karczma Rzym � nieformalne
stowarzyszenie artystyczno-towarzyskie w Krako-
wie pod przewodnictwem Marka Mikosa (od
IX.1999), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak. Sympatie polityczne: Alek-
sander Ma³achowski, Jacek Kuroñ, Karol Modze-
lewski; antypatia do �czarnej� prawicy. Odznacze-
nia: Honorowy Obywatel Opola (1991), Z³oty
Krzy¿ Zas³ugi (1999).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: w³asne, Salwator, Pó³wsie Zwierzy-
nieckie, Krowodrza, od 1993. Samochód: mitsu-
bishi carisma, rok prod. 1998. Podatek dochodo-
wy: brak odp.
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  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: brak. Urlop: turystyczne wyjazdy za gra-
nicê � w ostatnich latach Turcja, Grenlandia, Is-
landia. Ulubione dzie³a: proza Brunona Schulza,
II symfonia Mahlera w wykonaniu orkiestry izra-
elskiej, IV symfonia Brahmsa w wykonaniu or-
kiestry petersburskiej, VII symfonia Beethovena
w wykonaniu orkiestry Jerzego Maksymiuka.
Maksyma ¿yciowa: Kochaj bli�niego swego cho-
cia¿by trochê jak siebie samego.

 aktual.: 30.XII.1999

KOPYCIÑSKI Bronis³aw Aleksander
in¿ynier budowy dróg i mostów, profesor PK
Ur. 27 stycznia 1907 we Lwowie; ¿onaty po raz
drugi (od 1939); wykszt. wy¿sze; profesor doktor
in¿ynier budowy dróg i mostów; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Aleksander, wykszt. wy¿sze, in-
¿ynier Politechniki Lwowskiej. Matka: Kamila (z
d. Pautsch), wykszt. �rednie, przy mê¿u. Rodzeñ-
stwo: Karol (ur. 1904), Aleksander (ur. 1914).
¯ona: Maria (z d. £odziñska), wykszt. wy¿sze,
magister filologii francuskiej, lektor, t³umacz.
Dzieci: brak. Tradycje rodzinne: ojciec budowa³
mosty na linii kolejowej Lwów-Zaleszczyki, po-
tem by³ kierownikiem budowy warsztatów kole-
jowych w Tarnowie; wuj Fryderyk Pautsch by³
malarzem, rektorem Akademii Sztuk Piêknych w
Krakowie; brat Aleksander bra³ udzia³ w walkach
o Monte Cassino, mieszka w Australii; ¿ona jest
wnuczk¹ i córk¹ znanych i zas³u¿onych nafciarzy,
jej ojciec W³odzimierz £odziñski opatentowa³ 10
wynalazków, w tym powszechnie stosowany �wi-
der do g³êbokich wierceñ oraz pompê do du¿ych
g³êboko�ci.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa czteroklasowa w Tarnowie l
II Gimnazjum im. �w. Jacka (klasyczne) w Kra-
kowie (matura 1925) l Politechnika Lwowska, bu-
dowa dróg i mostów (dyplom 1932).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Politechnika Lwowska, Wydzia³ In¿ynierii L¹do-
wej i Wodnej (1932-34), starszy asystent Katedry
Budowy Mostów (1932-33), Katedra Budownic-
twa Wodnego (1933-34) l Zarz¹d Miejski w Sto-
³eczno-Królewskim Mie�cie Krakowie (1934-39),
starszy referent, statyk konstrukcji l Teatr im. J.
S³owackiego w Krakowie (1937-38), inspektor
techniczny l Zarz¹d Miejski w Chrzanowie (1939-
42), in¿ynier miejski l Politechnika Krakowska
(1945-77), profesor nadzwyczajny (1954), profe-
sor zwyczajny (1958), kierownik Katedry Kon-
strukcji Stalowych (1945-52), rektor (1956-65),
kierownik Katedry Konstrukcji ¯elbetowych
(1952-65), dyrektor Instytutu Budownictwa (1965-
73), emeryt (od 1977) l Przedsiêbiorstwo Budowli
Przemys³owych sp. z o.o. w Krakowie (1946-49),
dyrektor techniczny l Centralne Biuro Studiów i
Projektów Architektonicznych w Krakowie (1949-
51), g³ówny konstruktor. Ponadto: przewodnicz¹-

cy sekcji konstrukcji betonowych Komitetu In¿y-
nierii L¹dowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
(1963-79), cz³onek-korespondent Akademii Nauk
w Tuluzie (od 1965). Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: stypendium naukowe w
Zurychu (1958); kilkana�cie wyjazdów z wyk³a-
dami na temat aktualnych prac naukowo-badaw-
czych. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Ud�wig belki ¿el-
betowej w �wietle do�wiadczeñ i nowych teorii�
(doktorat 1949); 6 ksi¹¿ek i oko³o 200 artyku³ów
naukowych, w tym 16 publikacji za granic¹; kil-
kana�cie projektów konstrukcyjnych, w tym wie-
¿owiec Centrali Tekstylnej w £odzi (1947), dom
towarowy w Krakowie (1946), rekonstrukcja bu-
dowli zabytkowych przez zastosowanie iniekcji i
sprê¿ania (wzmocnienie os³abionych murów) �
Wie¿a Ratuszowa w Krakowie (1960), kolegiata
w Wi�licy (1955), ko�ció³ w Bochni; wprowadze-
nie nowej metody projektowania sk³adañ betonu
przez zastosowanie zaczyno¿¹dno�ci, przyczynek
do metody wodo¿¹dno�ci przez wprowadzenie
brakuj¹cego parametru, który zwiêksza zakres sto-
sowalno�ci tej metody, nowa metoda obliczania
momentu ³ami¹cego belki ¿elbetowej, badania nad
wp³ywem pró¿niowania na w³a�ciwo�ci betonu,
opracowanie i wdro¿enie uprzemys³owionej tech-
nologii budownictwa szkieletowego wraz z przy-
gotowaniem odpowiedniego sprzêtu, w latach
1958-65 wykonano w Nowej Hucie kilkana�cie
wysokich 8-kondygnacyjnych budynków, których
koszt by³ o 15 proc. ni¿szy od �wielkop³ytówki�,
budynki te nie wymaga³y ¿adnych remontów przy
ma³ych kosztach konserwacji, wykazanie w wie-
lu artyku³ach i wyst¹pieniach do Ministerstwa
Budownictwa i Gospodarki Materia³owej, do NIK
w Warszawie i prezesa Zwi¹zku Spó³dzielni
Mieszkaniowych, ¿e promowana przez resort bu-
downictwa wielka p³yta by³a b³êdem pod wzglê-
dem gospodarczym, spo³ecznym, urbanistycznym
oraz ekologicznym, w rezultacie czego zaniecha-
no dalszej realizacji budownictwa t¹ metod¹ w
wyniku zarz¹dzeñ resortu budownictwa, po�red-
nim powodem by³o niewykonanie planu finanso-
wego przy wykonaniu planu rzeczowego; wypro-
mowanie 13 doktorów, 6 profesorów. Nagrody i
wyró¿nienia: I nagroda zespo³owa w konkursie na
Most Dêbnicki (1949).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: dotychczas � brak odp.,
obecnie brak. Inne organizacje spo³eczne: Krakow-
skie Towarzystwo Techniczne (od 1934), redak-
tor naczelny �Czasopisma Technicznego� (od
1945) l Polski Zwi¹zek In¿ynierów i Techników
Budownictwa (od 1936), prezes (1969) l O�ro-
dek Postêpu Technicznego w Budownictwie (od
1958), przewodnicz¹cy prezydium (1964-76) l
Towarzystwo Przyja�ni Polsko-Francuskiej (1963-
85), przewodnicz¹cy (1974-85). Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: Rada Narodowa
Miasta Krakowa, kaden. 1958-76, przewodnicz¹-
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cy Komisji Architektury i Budownictwa (1961-
73). Inne fakty z ¿yciorysu polit.: ¿o³nierz Armii
Krajowej (1940-45), dowódca plutonu w Chrza-
nowie (1940-42), ³¹cznik dowództwa Babiej Góry
z Krakowa (1943-45). Sympatie polityczne: �So-
lidarno�æ�. Odznaczenia: Z³ota Odznaka Odbudo-
wy Warszawy (1963), Medal Francuskiej Akade-
mii Nauk w Tuluzie (1966), Srebrny Medal �Za
Wynalazczo�æ� nadany przez Towarzystwo Popie-
rania Wynalazczo�ci w Pary¿u (1968), Z³ota Od-
znaka �Za Zas³ugi dla Ziemi Krakowskiej� (1970),
Z³ota Odznaka �Zas³u¿onego w Rozwoju Woje-
wództwa Katowickiego (1972), Krzy¿ Komandor-
ski Orderu Odrodzenia Polski (1997).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 70 m kw., kwaterunkowe, �ródmie-
�cie, od 1934. Samochód: brak. Podatek docho-
dowy: 1997 � I próg, 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: obecnie lektura, medycyna, zainteresowa-
nie sztuk¹ sceniczn¹ Francji. Urlop: w Krakowie.
Ulubione dzie³a: �Pan Tadeusz� A. Mickiewicza,
�Potop� H. Sienkiewicza. Maksyma ¿yciowa: Byæ
przyjaznym dla ludzi.                      aktual.: 1.VII.1999

KORELESKI Krzysztof Jan
geograf, profesor AR
Ur. 12 czerwca 1942 w Dobromilu, woj. lwow-
skie; ¿onaty (od 1972); wykszt. wy¿sze; profesor
doktor habilitowany nauk rolniczych; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: Juliusz, wykszt. wy¿sze, pro-
fesor doktor habilitowany in¿ynier Politechniki
Krakowskiej. Matka: Irena (z d. Chr�), wykszt.
�rednie, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Jerzy (ur. 1938).
¯ona: Danuta (z d. Niemczyñska), wykszt. wy¿sze,
anglista. Dzieci: Dariusz (ur. 1973). Tradycje ro-
dzinne: przodkowie nale¿eli do znanych le�ników
galicyjskich, pradziad Józef Ma³kowski by³ dyrek-
torem dóbr ordynacji sieniawskiej ksi¹¿¹t Czarto-
ryskich, a pradziad Antoni Chr� dyrektorem nad-
le�nictwa, m.in. w Mikuliczynie i Lisowicach (po
studiach �Hochbodenkultur� w Wiedniu); wuj
Kazimierz Suchecki nestor polskiego le�nictwa,
profesor zwyczajny Politechniki Lwowskiej (lata
30.) i Uniwersytetu w Poznaniu (1945-1960) �
patrz �Ma³a encyklopedia le�na� (PWN 1991).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 58 im. T. Ko�ciuszki w
Krakowie l II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Króla
Jana III Sobieskiego w Krakowie (matura 1959)
l Uniwersytet Jagielloñski, geografia (dyplom
1964).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Rolnicza w Krakowie (od 1965), asy-
stent, adiunkt (1965-77), docent (1978-86), pro-
fesor nauk rolniczych (1986), kierownik Katedry
Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rol-
niczych na Wydziale In¿ynierii �rodowiska i Geo-
dezji (od 1980). Ponadto: wiceprzewodnicz¹cy
(1993-95) i przewodnicz¹cy (od 1996) Komisji

Geodezji i In¿ynierii �rodowiska Polskiej Akade-
mii Nauk Oddzia³ w Krakowie, redaktor dzia³u
�Geodezja� Zeszytów Naukowych AR (od 1980),
redaktor krajowy miêdzynarodowego czasopisma
�Soil Survey and Land Evaluation� (1985-90),
cz³onek rady programowej Towarzystwa Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich (od 1997). Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: sta¿ naukowy
na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (1972);
wyk³ady na Uniwersytecie Technicznym w Berli-
nie (1989); stypendium naukowe British Council
w Oxfordzie, Cambridge, Aberdeen (1978, 1985,
1993); visiting professor na Politechnice w Zury-
chu (1981, 1988, 1991-92); liczne wyjazdy na
kongresy naukowe, m.in. do Melbourne (1994),
Barcelony (1995), Sztokholmu (1997). Wa¿niej-
sze osi¹gniêcia: �Procesy erozji gleb lessowych
na terenie powiatu proszowickiego� (doktorat na
UJ, 1971); �Przyrodniczo-rolnicza waloryzacja
siedlisk gruntów ornych na terenach wy¿ynnych
w okolicach Krakowa� (habilitacja na AR, 1997);
140 publikacji naukowych, 6 podrêczników i
skryptów akademickich, m.in. �Przyrodnicze pod-
stawy u¿ytkowania rolniczej przestrzeni produk-
cyjnej� (wydanie trzecie 1993).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Stronnictwo Demokratycz-
ne (1969-86), cz³onek. Inne organizacje spo³eczne:
brak. Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: brak. Sympatie polityczne: opcja demokratycz-
na. Odznaczenia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1986), Me-
dal Komisji Edukacji Narodowej (1996).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 70 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1993. Samochód: suzuki, rok
prod. 1991. Podatek dochodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: historia sztuki, heraldyka, turystyka.
Urlop: zwiedzanie �wiata. Ulubione dzie³a: �Pod
ber³em Habsburgów� H. Wereszczyckiego; film
�Kariera Nikodema Dyzmy�. Maksyma ¿yciowa:
Mente et malleo.                                  aktual.: 1.III.1999

KORNECKA Ewa
kompozytorka, pianistka, pedagog
Ur. w Krakowie. Rodzina: rodzina, dom i wyzna-
nie � sprawa prywatna. Miejsca zamieszkiwania:
od urodzenia w Krakowie.

  EDUKACJA
Muzyczna Szko³a Podstawowa w Krakowie l Li-
ceum Muzyczne w Krakowie (matura - brak odp.)
l Akademia Muzyczna w Krakowie, I Wydzia³
(dyplom - brak odp. ).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wolny zawód, kompozytorka, pianistka, wspó³za-
³o¿ycielka i kierownik muzyczny kabaretu �Loch
Camelot� w Krakowie (od 1991), wspó³praca z
Olg¹ Lipiñsk¹ i udzia³ w jej �Kabarecie� l Pañ-
stwowa Wy¿sza Szko³a Teatralna w Krakowie (od
pocz. lat 80.), wyk³adowca przedmiotu piosenka
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indywidualna i zbiorowa. Ponadto: juror Przegl¹-
du Piosenki Aktorskiej we Wroc³awiu, cz³onkini
kapitu³y nagrody im. Aleksandra Bardiniego. Wy-
jazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: wy-
jazdy ze szko³¹ teatraln¹, kabaretem �Loch Came-
lot� i ze spektaklami teatralnymi do ró¿nych kra-
jów Europy m.in. Francji, Austrii oraz b. ZSRR.
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: napisanie, nagranie i czê-
�ciowo wydanie na p³ytach i kasetach muzyki do
oko³o 120 spektakli teatralnych i telewizyjnych;
opracowanie muzyczne kilkudziesiêciu s³uchowisk
radiowych, skomponowanie setek pie�ni i piose-
nek do s³ów poetów greckich i perskich, Jana Ko-
chanowskiego, Adama Mickiewicza, Konstantego
Ildefonsa Ga³czyñskiego, Zbigniewa Herberta, Wi-
s³awy Szymborskiej, Agnieszki Osieckiej i Broni-
s³awa Maja; autorka muzyki do licznych tekstów
poetyckich �piewanych w ca³ej Polsce na ró¿nego
rodzaju imprezach charytatywnych. Nagrody i wy-
ró¿nienia: nagroda na Krajowym Festiwalu Pol-
skiej Piosenki w Opolu za ca³okszta³t twórczo�ci
(koniec lat 80.), Grand Prix festiwalu opolskiego
za piosenkê �Taniec na linie� do s³ów B. Maja wy-
konywan¹ przez Katarzynê Jamróz oraz I i III na-
groda na opolskim �Kabaretonie� (1996).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
� brak odp.

  STATUS MATERIALNY
� brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
� brak odp.                                            aktual.: 1.VI.2000

KORNHAUSER Julian
slawista, pisarz, profesor UJ
Ur. 20 wrze�nia 1946 w Gliwicach; ¿onaty (od
1971); wykszt. wy¿sze; profesor doktor habilito-
wany; wyznanie � brak odp. Ojciec: Jakub, wy-
kszt. �rednie, ksiêgowy. Matka: Ma³gorzata (z d.
Glombik), wykszt. podstawowe, ekspedientka.
Rodzeñstwo: Aneta (ur. 1951). ¯ona: Alicja (z d.
Wojna), wykszt. wy¿sze, polonistka. Dzieci: Aga-
ta (ur. 1972), Jakub (ur. 1984).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Gliwicach l Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce im. A. Struga w Gliwicach (matura
1964) l Uniwersytet Jagielloñski, filologia s³o-
wiañska (dyplom 1970).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski, Instytut Filologii S³o-
wiañskiej (od 1970), asystent (1970-72), starszy
asystent (1972-77), adiunkt (1977-84), docent
(1984-93), profesor nadzwyczajny (1993), profe-
sor nauk humanistycznych (1996), dyrektor Insty-
tutu Filologii S³owiañskiej (1993-99), kierownik
Katedry Filologii Chorwackiej, Serbskiej i S³oweñ-
skiej (od 1997). Wyjazdy zagraniczne o charakte-
rze zawodowym: stypendium Berliner Künstlerpro-
gramm DAAD w Berlinie Zachodnim (1986); sty-
pendium artystyczne Departamentu Stanu USA
(1981); liczne krótkie wyjazdy w ramach wymia-

ny bezpo�redniej UJ z innymi uczelniami (by³a
Jugos³awia, Szwecja, Niemcy). Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: �G³ówni przedstawiciele chorwackiej
poezji modernistycznej: Matosz, Begoviæ, Vidriæ�
(doktorat 1975); �Sygnalizm � propozycja serb-
skiej poezji eksperymentalnej� (habilitacja 1982);
publikacje historycznoliterackie i krytycznoliterac-
kie � �Od mitu do konkretu� (1978), �Sygnalizm
� propozycja serbskiej poezji eksperymentalnej�
(1981), �Wspólny jêzyk� (1983), �Strategie lirycz-
ne serbskiej awangardy� (1991), �W¹tki polskie
we wspó³czesnej literaturze serbskiej i chorwac-
kiej� (1993), �Literatury zachodnio- i po³udnio-
wos³owiañskie XX wieku w ujêciu porównaw-
czym� (1994), wspólnie z A. Zagajewskim �
��wiat nie przedstawiony� (1974), ��wiat³o we-
wnêtrzne� (1984), �Miêdzyepoka� (1995);  ksi¹¿-
ki poetyckie i prozatorskie � �Nastanie �wiêto i
dla leniuchów� (1972), �W fabrykach udajemy
smutnych rewolucjonistów� (1973), �Kilka chwil�
(1975), �Stan wyj¹tkowy� (1978), �Zjadacze kar-
tofli� (1978), �Zasadnicze trudno�ci� (1979),
�Strêczyciel idei� (1980), �Tyle rzeczy niezwy-
k³ych. Wiersze dla Agatki� (1981), �Hurraaa!�
(1982), �Inny porz¹dek� (1985), �Za nas, z nami�
(1985), �Dom, sen i gry dzieciêce� (1995), �Ka-
myk i cieñ� (1996); przek³ady � Marko Ristiæ
�Wiersze� (1977), Slavko Mihaliæ �Sen w �wie-
tle� (1980), Duszan Matiæ �Tajny p³omieñ� (1980),
�Wewnêtrzne morze. Antologia poezji chorwac-
kiej XX w.� (1982), �Tragarze zdañ. Antologia
m³odej poezji serbskiej� (1983), Stevan Tontiæ
�Sarajewski rêkopis� (wspólnie z D. Æirliæ-Stra-
szyñsk¹, 1995), Josip Osti �Wszystkie flagi s¹ czar-
ne� (1995), �Lament nad Sarajewem. Siedmiu
poetów z Bo�ni� (1996). Nagrody i wyró¿nienia:
Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego
i Techniki III Stopnia (1979), Nagroda Fundacji
im. Ko�cielskich (1975), Nagroda Poetycka im.
A. Bursy (1981), Europejska Nagroda Literacka
(1989), Nagroda Stowarzyszenia T³umaczy Pol-
skich (1996), Nagroda Miasta Krakowa w dzie-
dzinie kultury i sztuki (1998).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Literatów Polskich (1973-83),
cz³onek l Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (od
1989), cz³onek l Pen Club (od 1995), cz³onek.
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: sygnatariusz
�Memoria³u 59� w 1975 roku, w grudniu 1981
internowany (Wi�nicz i Jaworze k. Drawska Po-
morskiego), publikacje w �drugim obiegu�. Od-
znaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
� brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: jazda rowerem po okolicach Krakowa.
Urlop: wycieczki górskie (Tatry). Ulubione dzie-
³a: brak odp.                                        aktual.: 18.IX.1998
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KORZENIOWSKI Robert
magister wf., trener, chodziarz
Ur. 30 lipca 1968 w Lubaczowie, woj. przemy-
skie; ¿onaty (od 1990); wykszt. wy¿sze; magister
wychowania fizycznego; wyznanie rzymskokat.
Ojciec: Zdzis³aw, wykszt. �rednie, monter trakcji
elektrycznej. Matka: Emilia (z d. Sawczuk), wy-
kszt. �rednie, pielêgniarka. Rodzeñstwo: Pawe³ (ur.
1976), Sylwia (ur. 1980), Mirek (ur. 1985). ¯ona:
Agnieszka (z d. Fiedziukiewicz), wykszt. niepe³-
ne wy¿sze, ekonomista. Dzieci: Angelika (ur.
1992). Tradycje rodzinne: rodzina kolejarska od
pradziadka.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 1 im. W. Braniewskiego w
Jaros³awiu l Szko³a Podstawowa nr 3 w Tarno-
brzegu l Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. M. Ko-
pernika w Tarnobrzegu (matura 1987) l Akade-
mia Wychowania Fizycznego w Katowicach, spe-
cjalno�æ trenerska (dyplom 1993).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wojskowy O�rodek Szkolenia Sportowego Kra-
kowskiego Okrêgu Wojskowego w Krakowie (od
1994), trener l Korzeniowski i Sport Promocja
sp. z o.o. w Krakowie (od 1997), wspó³w³a�ciciel
i prezes. Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: kontrakt sportowy w Pary¿u (1992-94)
oraz w Tourcoing (od 1994). Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: mistrz olimpijski w chodzie sportowym na
dystansie 50 km (1996), mistrz �wiata w 1997 roku,
mistrz Europy w 1998 roku.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Fundacja �Podarowaæ Sport� (od 1997),
patronat honorowy l Ambasador Polskiego Sportu
przy Radzie Europy (1997-2000). Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: brak. Sympatie
polityczne: Unia Wolno�ci. Odznaczenia: Krzy¿
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1996).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 38,5 m kw., s³u¿bowe, Krowodrza, od
1994. Samochód: citroën, rok prod. 1998. Poda-
tek dochodowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: lektura, muzyka rozrywkowa, zabawa z
dzieckiem, wycieczki po³¹czone z fotografowa-
niem. Urlop: ucieczka od ludzi i dobre jedzenie
b¹d� wyjazd do kraju, gdzie jest nieznany i nie-
rozpoznawany, a tam pla¿a i zabytki. Ulubione
dzie³a: ksi¹¿ka telefoniczna. Maksyma ¿yciowa:
w³a�ciwie oceniæ w³asn¹ warto�æ, jednocze�nie
sprawiedliwie warto�ciuj¹c innych.

aktual.: 16.X.1998

KOSINIAK Jakub Zbigniew
aktor, lektor
Ur. 28 maja 1961 w Krakowie; kawaler; wykszt.
wy¿sze; aktor; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Ja-
ros³aw, wykszt. wy¿sze, architekt. Matka: Teresa

(z d. Maroszek), wykszt. wy¿sze, architekt. Ro-
dzeñstwo: Justyna (ur. 1965). Dzieci: Pawe³ (ur.
1995).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 19 w Krakowie l V Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce w Krakowie (matura
1979) l Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Teatralna w
Krakowie, Wydzia³ Aktorski (dyplom 1983).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
�Piwnica pod Baranami� w Krakowie (od 1984),
aktor, wykonawca l Teatr im. J. S³owackiego w
Krakowie (1988-92), aktor l Teatr Maszkaron w
Krakowie (1992-95), aktor l Teatr Ludowy w
Krakowie (1995), aktor l Sta³a wspó³praca z Ra-
diem �Kraków� (od 1983) i O�rodkiem TV w Kra-
kowie (od 1986). Wyjazdy zagraniczne o charak-
terze zawodowym: brak. Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
kilka g³ównych ról teatralnych.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Ruch Obywatelski Akcja
Demokratyczna (1990-91), cz³onek l Unia De-
mokratyczna (1991-94), cz³onek l Unia Wolno-
�ci (od 1994), cz³onek. Inne organizacje spo³ecz-
ne: Klub Inteligencji Katolickiej (1984-90), cz³o-
nek l Zwi¹zek Artystów Scen Polskich (od 1988),
cz³onek l NSZZ �Solidarno�æ� (1989-91), wice-
przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej w Teatrze
im. J. S³owackiego w Krakowie. Inne fakty z ¿y-
ciorysu polit.: wspó³za³o¿yciel Niezale¿nego Zrze-
szenia Studentów w 1980 roku w PWST w Kra-
kowie; dzia³alno�æ konspiracyjna w Studenckim
Komitecie Obrony Demokracji w czasie stanu
wojennego w Polsce; udzia³ w kampanii wybor-
czej �Solidarno�ci� w 1989 roku, Unii Demokra-
tycznej w 1991 i 1993 roku, udzia³ w kampanii
prezydenckiej Jacka Kuronia w 1995 roku. Sym-
patie polityczne: Unia Wolno�ci; antypatia do Sa-
moobrony. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 42 m kw., w³asno�ciowe, �ródmie�cie,
od 1994. Samochód: peugeot 205, rok prod. 1984.
Podatek dochodowy: 1994 � II próg, 1995 � II próg,
1996 � I próg, 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: teatr, muzyka powa¿na, narty. Urlop: ro-
dzinny domek wypoczynkowy w górach. Ulubio-
ne dzie³a: film �Ghandi�; �Znaki przydro¿ne� Ivo
Andricia. Maksyma ¿yciowa: Kochaj bli�niego
swego, g³o� ³agodno�æ.                         aktual.: X.1999

KOSINIAK-KAMYSZ Kazimierz
lekarz weterynarii, profesor AR
Ur. 5 marca 1943 w Siedliszowicach, woj. tarnow-
skie; ¿onaty (od 1971); wykszt. wy¿sze, profesor
zwyczajny doktor habilitowany nauk rolniczych;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: W³adys³aw, wykszt.
podstawowe, rolnik, hodowca. Matka: Maria (z d.
Danecka), wykszt. ponadpodstawowe gospodar-
cze-urszulañskie, rolnik. Rodzeñstwo: Andrzej (ur.
1947), Apolonia (ur. 1951), Zenon (ur. 1958).
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¯ona: Anna (z d. Karst), wykszt. wy¿sze, polo-
nistka. Dzieci: Joanna (ur. 1972). Tradycje rodzin-
ne: przodkowie to �redniozamo¿ni w³a�ciciele
ziemscy, dziadkowie dodatkowo prowadzili ro-
dzinny zak³ad kowalski i podkowalniczy; na ro-
dzinnej ziemi w Bieniaszowicach, przy uj�ciu
Dunajca do Wis³y widnieje ponadstuletnia figura
serca Pana Jezusa fundacji pradziadów Francisz-
ka i Marii Kosiniak; znani przodkowie ze strony
ojca � Benedykt £¹cki (kuzyn babki), sêdzia Naj-
wy¿szego Trybuna³u i prezydent republiki tarno-
brzeskiej (po I wojnie �wiatowej); Stefania £¹cka
� redaktor katolickiego czasopisma �Nasze Spra-
wy� wydawanego przez kuriê biskupi¹ w Tarno-
wie, wiêzieñ obozu O�wiêcim-Brzezinka, ratuj¹-
ca ¿ycie setkom ludzi; rodzice ambitni, pracowi-
ci, obdarzeni wyj¹tkow¹ m¹dro�ci¹ ¿yciow¹ wpa-
jali dzieciom zasady pracowito�ci, uczciwo�ci, pa-
triotyzmu i d¹¿enia do osi¹gania celu poprzez zg³ê-
bianie wiedzy, naukê i studia; brat Andrzej � le-
karz medycyny, doktor nauk medycznych, dyrek-
tor szpitala im. Józefa Dietla w Krakowie (od lat
80.), minister zdrowia w latach 1989-90 w rz¹-
dzie Tadeusza Mazowieckiego; siostra Apolonia
� nauczycielka nauczania pocz¹tkowego w szko-
le im. M. Konopnickiej w Tarnowie; brat Zenon �
absolwent uniwersytetu w Dre�nie, ekonomista,
w latach 1990-95 konsul Rzeczypospolitej Polskiej
w Budapeszcie, od 1996 roku radca Ambasady
Polskiej w Berlinie; ¿ona pochodzi z ziemiañskiej
rodziny polskich Ormian � Nikorowiczów herbu
Kotwica, maj¹tki na Wo³yniu, jej przodkowie to
m.in. Ignacy Nikorowicz � poeta i kompozytor (�Z
dymem po¿arów�) oraz wielu uczestników po-
wstañ narodowych, dyplomaci, zamo¿ni kupcy
lwowscy, fundatorzy i mecenasi kultury, Nikoro-
wiczowie przekazali Czarn¹ Kamienicê we Lwo-
wie w okresie M³odej Polski na muzeum, w ro-
dzinnym Ulwówku ko³o Sokala znajduje siê po-
nadstuletnia cerkiew grekokatolicka fundacji
Edwarda Nikorowicza � pradziada ¿ony.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Siedliszowicach, woj. tar-
nowskie l Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Króla
Jana Kazimierza w Olkuszu (matura 1962) l Wy-
¿sza Szko³a Rolnicza we Wroc³awiu, Wydzia³ We-
terynaryjny (dyplom 1968) l studia podypl.: od
1974 roku liczne w kraju i poza granicami (An-
glia, W³ochy, USA) l studia doktoranckie: Aka-
demia Rolnicza w Krakowie (dyplom 1975).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Zak³ady Miêsne w Tarnowie (1968), sta¿ zawo-
dowy l  Akademia Rolnicza w Krakowie (od
1968), asystent, starszy asystent, adiunkt (1978-
83), docent (1983-89), profesor nadzwyczajny
(1990), profesor zwyczajny (1997), dziekan Wy-
dzia³u Zootechnicznego (1984-87), prorektor
(1987-93), rektor (1993-99), kierownik Katedry
Hodowli Koni (od 1993) l Ambulatorium Wete-
rynaryjne w Krakowie (od 1976), w³a�ciciel l

Kolej Gondolowa na Jaworzynê Krynick¹ SA
(1994-96), przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej.
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
Uniwersytet w Cambrigde (1974), Uniwersytet w
Mediolanie (1976), uniwersytety amerykañskie
(lata 80.). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Zjawiska fi-
zjologiczne zwi¹zane z wydzieleniem frakcji na-
sienia przez ogiery� (doktorat 1975); �Osocze na-
sienia ogiera � wytwarzanie i w³a�ciwo�ci sk³ad-
ników� (habilitacja 1982); ponad 120 publikacji
naukowych o zasiêgu miêdzynarodowym, g³ów-
nie z zakresu rozrodu zwierz¹t, a przede wszyst-
kim koni i psów; wspó³autor ostatnio wydanych
dwóch ksi¹¿ek naukowych � �Andrologia�, �Kie-
rowany rozród koni�; jako rektor realizacja per-
spektywicznych planów inwestycyjnych Akade-
mii Rolniczej, a szczególnie przebudowy struktu-
ry i funkcji zak³adów do�wiadczalnych, rozwoju
bazy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz �du-
¿ej infrastruktury� � do tej pory zrealizowano Cen-
trum Kongresowe AR, Centrum Kultury Akade-
mickiej, Zamiejscowy O�rodek Dydaktyczny w
Krynicy, bêd¹cy równocze�nie baz¹ rekreacyjn¹
uczelni, w stadium zaawansowane wesz³a budo-
wa nowego Wydzia³u Technologii ¯ywno�ci w
Mydlnikach, który bêdzie najnowocze�niejsz¹
budowl¹ tego typu w Polsce (planowane zakoñ-
czenie techniczne w 2000 roku), rozpoczêto prze-
budowê i adaptacjê obiektów gospodarczych dla
celów dydaktycznych dla kierunku geodezja i kar-
tografia na Wydziale In¿ynierii �rodowiska i Geo-
dezji (planowane zakoñczenie w 2000 roku), uczel-
nia jako za³o¿yciel strategiczny i udzia³owiec par-
tycypuje w budowie i rozbudowie Kolei Gondo-
lowej na Jaworzynie Krynickiej, która jest naj-
wiêksz¹ tego typu inwestycj¹ w Polsce; w planach
na najbli¿sze lata pozostaje inwestycja � Centrum
Hipologii, Hipoterapii i Rekreacji Konnej o cha-
rakterze �rodowiskowym,  do�wiadczalnej stacji
hodowli koni w Rz¹sce k. Krakowa.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Polskie Towarzystwo Nauk Weteryna-
ryjnych (od 1970), wiceprzewodnicz¹cy Oddzia-
³u Krakowskiego (1985-90) l Towarzystwo Opieki
nad Zwierzêtami (od 1970), konsultant l Polskie
Towarzystwo Zootechniczne (od 1990), cz³onek
l Zwi¹zek Kynologiczny (od 1995), wiceprzewod-
nicz¹cy Rady Naukowej (1996-97). Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Od-
znaczenia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1986), Medal
Komisji Edukacji Narodowej (1989), Odznaka �Za
Zas³ugi dla O�wiaty� (1996), Zas³u¿ony dla Rol-
nictwa (1997).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 100 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Krowodrza, od 1969. Samochód: fiat punto,
rok prod. 1996. Podatek dochodowy: 1994 � II
próg, 1995 � II próg, 1996 � III próg, 1997 � III
próg, 1998 � III próg.
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  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: jazda konna w zaprzêgach, tresura psów
rasowych. Urlop: czynny, spêdzany na planowaniu
ci¹gle nowych inwestycji. Ulubione dzie³a: litera-
tura o charakterze filozoficzno-psychologicznym.
Maksyma ¿yciowa: Widzieæ drugiego cz³owieka i
byæ otwartym na jego potrzeby i problemy.

aktual.: 1.VII.1999

KOSTUCH Ryszard Walerian
in¿ynier rolnik, profesor AR
Ur. 25 marca 1929 w Krakowie; ¿onaty (od 1957);
wykszt. wy¿sze; in¿ynier rolnik; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: W³adys³aw, wykszt. �rednie, dru-
karz. Matka: Rozalia (z d. Natkaniec), wykszt.
podstawowe, przy mê¿u. Rodzeñstwo: 4 braci i 6
sióstr. ¯ona: Maria (z d. Ma�lanka), wykszt. pod-
stawowe, przy mê¿u. Dzieci: Tadeusz (ur. 1959),
Jacek (ur. 1961), Katarzyna (ur. 1965), Stanis³aw
(ur. 1967), Ryszard (ur. 1971). Tradycje rodzinne:
�piewanie godzinek, chodzenie na roraty, muzy-
kowanie, g³o�ne czytanie ksi¹¿ek, kolêdowanie;
dziedziczne przekazywanie zawodu drukarza (brat,
trzy siostry, córka brata), zainteresowanie histo-
ri¹, uprawianie turystyki górskiej.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa siedmioklasowa w Krakowie
l Gimnazjum Ogólnokszta³c¹ce B. Nowodwor-
skiego i Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. H. Sien-
kiewicza w Krakowie (matura 1949) l Uniwersy-
tet Jagielloñski, rolnictwo I stopnia (dyplom 1953),
Akademia Rolnicza we Wroc³awiu, rolnictwo II
stopnia (dyplom 1954) l studia podypl.: Uniwer-
sytet Jagielloñski, fitosocjologia (dyplom 1955);
studia doktoranckie: Akademia Rolnicza we Wro-
c³awiu, rolnictwo (dyplom 1963).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Rolnicza we Wroc³awiu, Katedra £¹-
karstwa (1953-56), asystent i starszy asystent l
Instytut Melioracji i U¿ytków Zielonych Oddzia³
w Krakowie (1959-1988), adiunkt, docent, profe-
sor zwyczajny l Akademia Rolnicza w Krakowie
(od 1988), profesor. Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: sta¿ naukowy w Nyon-
Changins w Szwajcarii (1961); kurs gospodarki
alpejskiej w Rossiniere w Szwajcarii (1971); kurs
nowoczesnego rolnictwa w Hurley w Anglii
(1978); visiting professor na Uniwersytecie Sta-
nowym w Guanajuato w Meksyku (1985-87).
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Zbiorowiska ro�linno�ci
³¹kowej i ich potencja³ gospodarczy w dolinie rzeki
Pokrzywnicy k. Kalisza� (doktorat 1963); �Wy-
stêpowanie i sposoby zwalczania bli�niczki psiej
trawki (Nardus stricta) w terenach górskich Kar-
pat� (habilitacja 1969); blisko 700 publikacji, z
czego 170 to oryginalne opracowania naukowe,
327 stanowi¹ artyku³y popularnonaukowe, a 203
to artyku³y popularne, ulotki, instrukcje wdro¿e-
niowe i inne; opracowanie metody wyceny plo-
nów ³¹kowo-pastwiskowych na rosn¹cej runi,

wypracowanie w³a�ciwych stosunków N:P:K (azo-
tu, fosforu i potasu) w nawo¿eniu górskich u¿yt-
ków zielonych, wypracowanie najskuteczniejszych
sposobów zwalczania bli�niczki psiej trawki oraz
sposobów zagospodarowania zdegradowanych
górskich u¿ytków zielonych, dokonanie oceny
smakowito�ci hodowlanych odmian traw pastew-
nych przy pomocy zwierz¹t, ocena przydatno�ci
drzew wprowadzanych na pastwiska przy sylwo-
pastoralnym u¿ytkowaniu terenu.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie In¿ynierów i Techni-
ków Wodnych i Melioracyjnych (od 1955), cz³o-
nek l Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Rolnych
(1970-79), cz³onek l NSZZ �Solidarno�æ� (od
1980), cz³onek l  Polskie Towarzystwo Nauk
Agrotechnicznych (od 1983), cz³onek l Ogólno-
meksykañskie Towarzystwo Pastwiskowe (1985-
87), cz³onek l British Grassland Society � Bry-
tyjskie Stowarzyszenie £¹karstwa (1992-95), cz³o-
nek l Polskie Towarzystwo £¹karskie (od 1996),
cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: nigdy
nie by³ cz³onkiem ¿adnych organizacjach politycz-
nych. Sympatie polityczne: AWS; antypatia do
SLD. Odznaczenia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1977),
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
(1984).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 75 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, �ródmie�cie, od 1929. Samochód: brak. Poda-
tek dochodowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka górska, fotografia przyrodnicza,
zainteresowanie cywilizacjami prekolumbijskimi,
muzyka operowa itp. Urlop: spêdzany indywidu-
alnie, wêdrówki po górach. Ulubione dzie³a: Try-
logia H. Sienkiewicza, �Kamieñ i cierpienie� K.
Schulza; film �Noce i dnie�; malarstwo. Maksy-
ma ¿yciowa: Ad augusta per angusta (Do sukce-
sów przez trudy). Semper ad astra (Zawsze do
gwiazd).                                                    aktual.: 14.I.1999

KO�MIDER Bogus³aw Andrzej
informatyk, bankowiec, radny miejski
Ur. 7 pa�dziernika 1959 w Krakowie; ¿onaty (od
1989); wykszt. wy¿sze, magister in¿ynier infor-
matyk; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Aleksander,
wykszt. wy¿sze, ekonomista ksiêgowy. Matka:
Alicja (z d. Dobrzañska), wykszt. wy¿sze, ekono-
mista. Rodzeñstwo: Miros³aw (ur. 1961). ¯ona:
Ewa (z d. Woch), wykszt. wy¿sze, cz³onek zarz¹-
du firmy targowej. Dzieci: brak.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 110 w Krakowie l II Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana III Sobieskiego
w Krakowie (matura 1978) l Akademia Górni-
czo-Hutnicza, Wydzia³ Elektrotechniki, Automa-
tyki i Elektroniki, informatyka (dyplom 1983) l
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Akademia Ekonomiczna, Studium Bankowo�ci i
Finansów (dyplom 1993) l studia podypl.: Insti-
tut Gestion de France, Podyplomowe Studium
Marketingu i Zarz¹dzania (dyplom 1989).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Petroinform Kraków (1983-91), projektant, g³ów-
ny specjalista l Hydrokop (1987-89), g³ówny in-
formatyk l Bank Wspó³pracy Regionalnej SA (od
1991), dyrektor oddzia³u samorz¹dowego (1994-
99) l  BWR Real Bank SA w Krakowie (od
III.1999), wiceprezes zarz¹du. Wyjazdy zagranicz-
ne o charakterze zawodowym: Francja (1991-
1992), Szwajcaria (1993), Austria (1994 i 1996),
Niemcy (1995, 1996, 1998). Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: zorganizowanie Banku Wspó³pracy Regional-
nej SA, wygranie zagranicznych sta¿y szkolenio-
wych.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Unia Wolno�ci (od 1994),
cz³onek. Inne organizacje spo³eczne: Zwi¹zek
Harcerstwa Polskiego (1971-90), zastêpca komen-
danta Hufca Kraków �ródmie�cie. Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: radny Rady Mia-
sta Krakowa, kaden. 1994-98, lista wyborcza Ko-
alicji Krakowskiej �Twoje Miasto�, klub radnych
�Twoje Miasto�, rzecznik prasowy klubu (1996-
98), przewodnicz¹cy Komisji Promocji, Informa-
cji i Wspó³pracy (1996-98); kaden. 1998-2002, li-
sta wyborcza koalicji Unii Wolno�ci, Unii Polity-
ki Realnej i Ruchu Inicjatyw Osiedlowych, klub
UW-UPR, wiceprzewodnicz¹cy RMK. Sympatie
polityczne: tak¿e do ludzi o odmiennych pogl¹-
dach politycznych, wa¿ne, aby byli rzetelni, uczci-
wi i szanowali pogl¹dy innych; wzorowy polityk
to John F. Kennedy, dlatego ¿e potrafi³ dostrzec
znaki historii, by³ twardy, kiedy by³o trzeba, i miêk-
ki, kiedy nale¿a³o; antypatia do ludzi, którzy bez-
wzglêdnie narzucaj¹ swoje pogl¹dy innym oraz do
oszo³omów z lewa i prawa. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 68 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Podgórze, od 1992. Samochód: opel, rok prod.
1996. Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: rower, historia (do czytania). Urlop: cie-
p³e morze lub górskie wêdrówki. Ulubione dzie-
³a: Trylogia H. Sienkiewicza. Maksyma ¿yciowa:
Wszystko, co robisz, rób dobrze i skutecznie, aby�
i ty, i ludzie wokó³ ciebie nie mieli zastrze¿eñ.

aktual.: 2.IV.1999

KOTERBA Kazimierz Maciej
magister wf., architekt urbanista
Ur. 15 lutego 1954 w Kro�cienku, woj. krakow-
skie; ¿onaty (od 1975); wykszt. wy¿sze; magister
in¿ynier architekt, magister wychowania fizyczne-
go; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Jan, wykszt. pod-
stawowe, flisak. Matka: Maria (z d. Guszkiewicz),
wykszt. �rednie, krawcowa. Rodzeñstwo: Stanis³aw
(ur. 1955), Jacek (ur. 1960), Jan (ur. 1974). ¯ona:

El¿bieta (z d. Waga), wykszt. wy¿sze, architekt.
Dzieci: Sebastian (ur. 1976). Tradycje rodzinne:
dziadek ze strony matki Wojciech Guszkiewicz ¿o³-
nierz armii austro-wêgierskiej, wywieziony na Sy-
beriê po I wojnie �wiatowej, 12 lat w niewoli, z
której do Polski uciek³ przez Chiny; dziadek ze stro-
ny ojca Jan Koterba wspó³za³o¿yciel Polskiego Sto-
warzyszenia Flisaków Pieniñskich na Dunajcu
(1920); stryj Franciszek Koterba w czasie wojny
¿o³nierz i kurier Armii Krajowej na trasie Buda-
peszt�Warszawa, odznaczony dwukrotnie podczas
wojny przez rz¹d londyñski krzy¿em Virtuti Mili-
tari i Krzy¿em Walecznych, jego losy zosta³y opi-
sane w licznych ksi¹¿kach, m.in. ��ladem kurie-
rów tatrzañskich�  � brawurowa ucieczka z wiê-
zienia na S³owacji w 1942 roku.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 1 w Kro�cienku nad Du-
najcem l Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. S. ̄ erom-
skiego w Kro�cienku (matura 1973) l Akademia
Wychowania Fizycznego w Krakowie, turystyka
(dyplom 1980); Politechnika Krakowska im. T.
Ko�ciuszki, architektura (dyplom 1982) l studia
podypl.: Politechnika Warszawska, studium pody-
plomowe z planowania przestrzennego (dyplom
1988) l uprawnienia budowlane (1984); upraw-
nienia urbanistyczne (1988); uprawnienia twórcze
(1993).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Biuro Rozwoju Miasta Krakowa (1981-94), kie-
rownik zespo³u (1984-87), kierownik pracowni
modernizacji �ródmie�cia (1987-88), generalny
projektant planu Tarnowa i Zamo�cia (1988-94)
l Krakowskie Przedsiêbiorstwo Budowlane w
Krakowie (1982-83), in¿ynier budowy l Zespó³
Autorski �Arche� w Krakowie (od 1994), w³a�ci-
ciel. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodo-
wym: wyjazd zwi¹zany z rewaloryzacj¹ g³ówne-
go banku Moskwy � Gos-Bank (1983). Wa¿niej-
sze osi¹gniêcia: autor projektów i realizacji osie-
dli mieszkaniowych w Krakowie � Srebrne Or³y
(1988-94) i os. Górnickiego (1988-92), a ponadto
zabudowy mieszkaniowej os. ¯abiniec (od 1989),
Krowodrza Górka (od 1994), dope³nienie zabu-
dowy w rejonie ul. Srebrnych Or³ów (1996) i ze-
spo³u mieszkaniowego dla osób niepe³nospraw-
nych na os. Bohaterów Wrze�nia (od 1994), bu-
dynków mieszkalnych przy ul. Grzegórzeckiej w
rejonie ul. Rogoziñskiego (1994-97), zespo³u s³u¿-
by zdrowia w Jerzmanowicach (1992), osiedla
mieszkaniowego �Lwowska Po³udnie� w Tarno-
wie (od 1992), obiektów sakralnych w Zamo�ciu
(ko�ció³ przy szpitalu wojewódzkim, 1997-98),
autor licznych planów zagospodarowania prze-
strzennego miast i gmin. Nagrody i wyró¿nienia: I
nagroda Ministra Budownictwa i Gospodarki Prze-
strzennej za plan Tarnowa (1991), I nagroda
Zwi¹zku Miast Polskich za plan rozwoju prze-
strzennego Tarnowa (1992), I nagroda Ministra
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej za wy-
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bitne osi¹gniêcia twórcze w dziedzinie planowa-
nia przestrzennego i urbanistyki za plan Zamo�cia
(1995), nagroda I stopnia oraz tytu³ Budowa Roku
1996 za projekt krakowskiego osiedla mieszkanio-
wego ¯abiniec; wicemistrzostwo Polski w kaja-
karstwie górskim (1972-73).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Architektów Polskich
(od 1983), cz³onek l Towarzystwo Urbanistów
Polskich (od 1985), cz³onek l Fundacja Osób Nie-
pe³nosprawnych im. J. Korczaka w Krakowie (od
1988), prezes (od 1988). Udzia³ w przedstawiciel-
skich organach w³adzy: radny Dzielnicowej Rady
Narodowej, kaden. 1988-90, rekomendacja Spó³-
dzielni Mieszkaniowej �Krakus�, bezpartyjny,
przewodnicz¹cy Komisji Planowania i Bud¿etu.
Sympatie polityczne: ugrupowania prawicowe.
Odznaczenia: Z³ota Odznaka �Za Pracê Spo³ecz-
n¹ dla Miasta Krakowa� (1989), Z³ota Odznaka
�Za Zas³ugi dla Ziemi Krakowskiej� (1990).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: w³asny dom jednorodzinny, Krowo-
drza, od 1994. Samochód: mitsubishi pajero, rok
prod. 1998. Podatek dochodowy: 1998 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: narciarstwo, sporty wodne (ratownik Wod-
nego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego).
Urlop: w lecie nad wod¹, zim¹ narty. Ulubione
dzie³a: �Ulisses� Joyce�a; malarstwo impresjoni-
styczne. Maksyma ¿yciowa: Tylko dziêki pracy
mo¿na odnie�æ w ¿yciu sukces.

aktual.: 2.XII.1999

KOTLARSKI Leszek
in¿ynier chemik, projektant
Ur. 27 maja 1935 w Krakowie; ¿onaty (od 1961);
wykszt. wy¿sze, doktor in¿ynier chemii; wyzna-
nie rzymskokat. Ojciec: Stanis³aw, wykszt. �red-
nie, ³¹czno�ciowiec. Matka: Jadwiga (z d. Senis-
son), wykszt. �rednie, urzêdnik pocztowy. Rodzeñ-
stwo: brak. ¯ona: Krystyna (z d. Adamusiak),
wykszt. �rednie, ksiêgowa. Dzieci: Piotr (ur. 1962),
Ma³gorzata (ur. 1965).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa �w. Wojciecha w Krakowie
l Technikum Chemiczne w Krakowie (matura
1953) l Politechnika �l¹ska w Gliwicach, chemia
(dyplom 1958) l studia podypl.: Uniwersytet im.
Miko³aja Kopernika w Toruniu.

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Biuro Projektów �Biprokwas� sp. z o.o., Kraków,
ul. Fredry 2 (od 1962), starszy projektant (od
1968). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: dwukrotny do Algierii, czterokrotny do
Indii, ZSSR, NRD i na Wêgry. Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: �Metoda technologiczna otrzymywania
wêglanu potasowego� (doktorat 1978); projekto-
wanie i uruchomienie fabryk chemicznych w kra-
ju i za granic¹.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Zawodowy Pracowników
Przemys³u Chemicznego (1959-85), cz³onek l
Naczelna Organizacja Techniczna � Stowarzysze-
nie In¿ynierów i Techników Przemys³u Chemicz-
nego (1979-80), rzeczoznawca l NSZZ �Solidar-
no�æ� (1980-93), cz³onek l Komitet Obywatelski
Miasta Krakowa, wiceprzewodnicz¹cy Osiedlowe-
go Komitetu Obywatelskiego Olsza-Ugorek (od
1989). Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: radny Rady Miasta Krakowa, kaden. 1994-
98, lista wyborcza koalicji �Samorz¹dny Kraków�,
klub radnych �Samorz¹dny Kraków�, wiceprze-
wodnicz¹cy klubu (1995-98), przewodnicz¹cy
Komisji Inwentaryzacyjnej RMK. Inne fakty z ¿y-
ciorysu polit.: nie represjonowany w czasach PRL;
udzia³ we wszystkich kampaniach wyborczych od
1989 roku jako dzia³acz Komitetu Obywatelskie-
go Miasta Krakowa, zaanga¿owany w prace spo-
³eczne na rzecz spo³eczno�ci lokalnej od 1985 roku
(pomoc ubogim, niepe³nosprawnym, alkoholikom
itp.). Odznaczenia: Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (w okre-
sie Gierka).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 45 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, �ródmie�cie, od 1965. Samochód: cinque-
cento, rok prod. 1997. Podatek dochodowy: 1994
� I próg, 1995 � I próg, 1996 � I próg, 1997 � II
próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: brak czasu na hobby i relaks, czasami spa-
cer niedzielny. Urlop: prace domowe, ostatnio sa-
natoria, wypoczynek lekki. Ulubione dzie³a: Pi-
smo �wiête. Maksyma ¿yciowa: Bóg prowadzi.

aktual.: 27.III.1999

KOWAL Janusz Krzysztof
in¿ynier automatyk, profesor AGH
Ur. 25 lipca 1949 w Krakowie; ¿onaty (od 1975);
wykszt. wy¿sze; profesor wibroakustyki, automa-
tyki i robotyki; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Ludwik, wykszt. �rednie, pracownik administra-
cyjny. Matka: Danuta (z d. Krawczyk), wykszt.
�rednie, referent. Rodzeñstwo: El¿bieta (ur. 1954),
Marek (ur. 1960). ¯ona: Krystyna (z d. Kaczor),
wykszt. wy¿sze, lekarz pediatra. Dzieci: Dominik
(ur. 1976).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 3 im. Edwarda Dembow-
skiego w Wieliczce l Technikum £¹czno�ci w
Krakowie (matura 1968) l Akademia Górniczo-
Hutnicza w Krakowie, automatyka (dyplom 1973)
l studia podypl.: AGH, Studium Pedagogiczne
(dyplom 1976).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (od
1974), asystent (1974-77), starszy asystent (1977-
82), adiunkt (1982-92), profesor (1992), prodzie-
kan Wydzia³u In¿ynierii Mechanicznej i Robotyki
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(1990-96), kierownik Katedry Automatyzacji Pro-
cesów (od 1994), dziekan Wydzia³u In¿ynierii Me-
chanicznej i Robotyki (od 1996). Ponadto: cz³onek
Komisji Mechaniki Stosowanej Polskiej Akademii
Nauk (od 1996), wiceprezes Krajowej Rady Ma-
szyn Górniczych, cz³onek kilku sekcji PAN, cz³o-
nek zespo³u do spraw nagród prezesa Rady Mini-
strów (od 1998). Wyjazdy zagraniczne o charakte-
rze zawodowym: sta¿ naukowy w Zentral Institut
für Arbeitsechute (Centralny Instytut Ochrony Pra-
cy) w Dre�nie (1987), sta¿ naukowy w S³owackiej
Akademii Nauk w Bratys³awie (1990) oraz w Glas-
gow Caledonian University w Szkocji (1996). Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: �Synteza i analiza wybranych
uk³adów wibroizolacji sterowanej� (doktorat 1982);
�Aktywne i semiaktywne metody wibroizolacji
uk³adów mechanicznych� (habilitacja 1990); 89
prac naukowych, publikowanych w czasopismach
Polskiej Akademii Nauk, pismach zagranicznych i
materia³ach konferencyjnych; autor trzech mono-
grafii dotycz¹cych aktywnych i semiaktywnych
metod wibroizolacji (ostatnia �Sterowanie drgania-
mi� ukaza³a siê w 1996 roku); dzia³alno�æ nauko-
wa skoncentrowana na problematyce eliminacji
drgañ w ich szkodliwym aspekcie oddzia³ywania
na maszyny i urz¹dzenia, jak i ich oddzia³ywania
na organizm ludzki; autor trzech patentów dotycz¹-
cych wibroizolacji siedzisk kierowców pojazdów.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie In¿ynierów Mechani-
ków Polskich (od 1976), przewodnicz¹cy sekcji
Teorii Maszyn i Mechanizmów (1982-89) l NSZZ
�Solidarno�æ� (od 1980), cz³onek l Fundacja na
rzecz Wydzia³u In¿ynierii Mechanicznej i Robo-
tyki (od 1998), prezes zarz¹du l The Internatio-
nal Institute of Acoustics and Vibration � Miêdzy-
narodowy Instytut Akustyki i Wibracji, cz³onek.
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 260 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Wieliczka, od 1995. Samochód: seat ibiza, rok
prod. 1997. Podatek dochodowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: muzyka, turystyka, bryd¿, spacery z psem.
Urlop: wspólnie z rodzin¹, obcowanie z przyrod¹,
najczê�ciej wypoczynek zorganizowany. Ulubio-
ne dzie³a: literatura piêkna, teatr, western. Maksy-
ma ¿yciowa: Pielêgnowaæ ¿ycie rodzinne, a suk-
cesy zdobywaæ mozoln¹ prac¹.

aktual.: II.1999

KOWALSKA-STUS Hanna
rusycystka, nauczyciel akademicki
Ur. 28 maja 1952 w Ostrowie Wielkopolskim, woj.
poznañskie; mê¿atka; wykszt. wy¿sze; doktor ha-
bilitowany; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Woj-
ciech, wykszt. wy¿sze, lekarz. Matka: Danuta (z
d. Przedpe³ska), wykszt. wy¿sze, lekarz. Rodzeñ-

stwo: Ewa (ur. 1956), Maciej (ur. 1958). M¹¿: Zdzi-
s³aw, wykszt. �rednie, technolog. Dzieci: Ewa (ur.
1983). Tradycje rodzinne: dziadek ze strony ojca,
od pokoleñ poznaniak, wraz z braæmi walczy³ w
powstaniu wielkopolskim, by³ zawodowym ofice-
rem, po wojnie wróci³ z Anglii; dziadek ze strony
matki jako oficer rezerwy aresztowany przez
NKWD w Brze�ciu, zagin¹³ bez wie�ci, st¹d tra-
dycje niepodleg³o�ciowe, antykomunistyczne, in-
teligenckie i narodowo-patriotyczne; nikt z rozle-
g³ej rodziny nie emigrowa³; szacunek do pracy.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego
w Ostrowie Wielkopolskim l Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce im. Jana D³ugosza w Nowym S¹czu
(matura 1971) l Uniwersytet Jagielloñski, rusy-
cystyka (dyplom 1976).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski (od 1976), asystent
(1977-85), adiunkt (1986). Wyjazdy zagraniczne
o charakterze zawodowym: sta¿e naukowe w Mo-
skwie (1981, 1991, 1994, 1997), Bochum (1994,
1995), Bazylei (1993), Pary¿u (1996); udzia³ w
licznych konferencjach w Rosji i Szwajcarii. Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: �Kultura i literatura staro-
obrzêdowców rosyjskich� (doktorat 1986); �Kul-
tura staroruska. Tradycja i zmiana� (habilitacja
1998); liczne artyku³y o literaturze i kulturze sta-
roruskiej, studium monograficzne o ¿yciu i twór-
czo�ci Lwa Kopielewa oraz Aleksandra Galicza,
opracowania encyklopedyczne, publikowane tak-
¿e w encyklopediach zagranicznych; powo³anie i
redakcja czasopisma spo³eczno-edukacyjnego
�Universitas� (od 1992), redakcja �Dziennika
Uniwersyteckiego� � sta³ej wk³adki do �Dzienni-
ka Polskiego� (od 1997), zainicjowanie i kiero-
wanie wraz z innymi �Woln¹ Wszechnic¹� � �pod-
ziemnym uniwersytetem� w latach 80.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Partia Republikañska
(1991-93), cz³onek za³o¿yciel. Inne organizacje
spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980), cz³o-
nek Komisji Zak³adowej UJ (1989, 1993 i od
1997). Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: wspó³-
organizator i wyk³adowca �Wolnej Wszechnicy�,
t³umaczenie literatury dysydentów rosyjskich, kol-
porta¿ ksi¹¿ek w latach 1980-89; m¹¿ zaufania i
wspó³organizator pierwszych wolnych wyborów
w czerwcu 1989 roku, udzia³ w kampanii prezy-
denckiej Lecha Wa³êsy w 1991 roku. Sympatie po-
lityczne: po stronie konkretnych polityków, a nie
partii, brak uznania dla dzia³alno�ci politycznej i
edukacyjno-publicystyczno-spo³ecznej Unii Wol-
no�ci. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 45 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Nowa Huta, od 1972. Samochód: cinquecen-
to, rok prod. 1995. Podatek dochodowy: 1997 � I
próg.
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  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: brak odp. Urlop: poznawanie �rednio-
wiecznej Europy. Ulubione dzie³a: �Boska kome-
dia� Dantego, poezje Z. Herberta; film �Wszyst-
kie poranki �wiata�; ikona Matki Boskiej W³odzi-
mierskiej. Maksyma ¿yciowa: M¹dro�æ ponad
wykszta³cenie.                                   aktual.: 23.XI.1998

KOWALSKI Tomasz
in¿ynier mechanik, mened¿er
Ur. 5 lutego 1953 w Krakowie; ¿onaty (od 1982);
wykszt. wy¿sze; magister in¿ynier; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Zbigniew, wykszt. wy¿sze, artysta
plastyk, historyk sztuki. Matka: Zofia (z d. Jaroñ),
wykszt. wy¿sze, artysta plastyk. Rodzeñstwo: Mar-
ta (ur. 1949). ¯ona: Marta (z d. Chwalibogowska),
wykszt. �rednie, specjalista ds. obs³ugi pasa¿erskiej
PLL �LOT�. Dzieci: Jakub (ur. 1986). Tradycje ro-
dzinne: zami³owanie do sztuki i historii.

  EDUKACJA
Mêska Szko³a Podstawowa nr 4 w Krakowie im.
�w. Jana Kantego l V Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. A. Witkowskiego w Krakowie (matura 1972)
l Politechnika Krakowska im. Tadeusza Ko�ciuszki
w Krakowie, Wydzia³ Mechaniczny, aparatura prze-
mys³u chemicznego i spo¿ywczego (dyplom 1978).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Rada Okrêgowa ZSP w Krakowie (lata 70.), cz³o-
nek komisji wykonawczej ds. zagranicznych l
Biuro Podró¿y i Turystyki �Almatur� w Krako-
wie (1981-92), specjalista, kierownik dzia³u, za-
stêpca dyrektora l �Orbis SA�, Oddzia³ Hotele
�Cracovia�, �Holiday Inn�, �Francuski�, �Wanda�
w Krakowie (od 1992), zastêpca dyrektora oddzia-
³u ds. handlowych, szef �Cracovii� (1992-93) l
�Orbis� SA Oddzia³ Hotel �Cracovia� w Krako-
wie (od 1992), pe³nomocnik zarz¹du �Orbis� SA
w Warszawie � dyrektor oddzia³u. Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: stypendium w
Finlandii (1978); wyjazdy studialne do wielu kra-
jów Europy i �wiata (1978-1998). Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: wyprowadzenie z trudnej sytuacji firmy
�Orbis� SA Oddzia³ Hotele �Cracovia�, �Holiday
Inn�, �Francuski�, �Wanda� i restrukturyzacja od-
dzia³u, tj. podzia³ i usamodzielnienie hoteli, pry-
watyzacja i wej�cie na gie³dê; prowadzenie ci¹-
g³ego remontu zarówno czê�ci hotelowej, jak i ga-
stronomicznej z widocznymi dla go�ci efektami;
poprawa wizerunku hotelu i przywrócenie mu
dawnej renomy.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak odp. Inne organiza-
cje spo³eczne: ZSP Rada Uczelniana PK i Okrê-
gowa (lata 70.), cz³onek Rady Naczelnej w War-
szawie l AZS � Klub przy Politechnice Krakow-
skiej (lata 70.), cz³onek zarz¹du (od 1972) l Pol-
skie Zrzeszenie Hoteli, prezes oddzia³u krakow-
skiego (od 1992) l Fundacja Teatru STU (od
1994), wiceprezes zarz¹du l Towarzystwo Spor-
towe �Wis³a�, cz³onek Rady (od 1995) l Euro-

pejski Zakon Rycerzy Wina i Akademii Wina (od
1996), cz³onek l Towarzystwo Strzeleckie �Brac-
two Kurkowe� (od 1997), cz³onek. Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: brak. Ponadto:
cz³onek Rady Nadzorczej �Polskiego Radia� SA
(od 1997) . Osi¹gniêcia w dzia³alno�ci publicz-
nej: pomoc w odd³u¿aniu Teatru STU i znalezie-
nie dla niego mecenasów. Odznaczenia: Z³ota
Odznaka �Za Pracê Spo³eczn¹ dla Miasta Krako-
wa� (1984), Srebrna Odznaka Zas³u¿ony Dzia³acz
Turystyki (1985), Srebrna Odznaka �Za Zas³ugi
dla Ziemi Krakowskiej� (1986).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 80 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, �ródmie�cie, od 1997. Samochód: volkswa-
gen golf, rok prod. 1989. Podatek dochodowy:
1997 �  III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: gotowanie i grill, produkcja nalewek, zbie-
ranie (i konsumpcja) dobrych win. Urlop: zim¹
najchêtniej na nartach w Alpach, a latem te¿ w
górach (Tatry). Ulubione dzie³a: ksi¹¿ka �Colas
Breugnon, czyli ¿ywot cz³owieka poczciwego� R.
Rollanda, �Pos³aniec� J. Loseya; �Dama z ³asicz-
k¹� Leonardo da Vinci. Maksyma ¿yciowa: Wie-
dzieæ co� o wszystkim, ale wszystko o jednym (sta-
ra in¿ynierska zasada).                   aktual.: 24.VIII.1998

KOZAK Stanis³aw
ekonomista, radny miejski
Ur. 26 wrze�nia 1949 w Zabierzowie, woj. kra-
kowskie; ¿onaty (od 1974); wykszt. wy¿sze, ma-
gister ekonomii; wyznanie � brak odp. Ojciec:
Mieczys³aw, wykszt. podstawowe, rolnik. Matka:
Anna (z d. Ksi¹¿ek), wykszt. niepe³ne podstawo-
we, gospodyni domowa. Rodzeñstwo: Bronis³aw
(ur. 1951), Józefa (ur. 1955). ¯ona: Bogus³awa (z
d. W¹sio³ek), wykszt. �rednie, rencistka I grupy.
Dzieci: Ewa (ur. 1974), Jan (ur. 1976), Agnieszka
(ur. 1984).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Zabierzowie Bocheñskim,
woj. krakowskie l Technikum Mechaniczne w
Krakowie (matura 1976) l Akademia Ekonomicz-
na w Krakowie, organizacja i zarz¹dzanie (dyplom
1988).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Fabryka Narzêdzi Wiertniczych �Georyt� w Kra-
kowie (1966-69), �lusarz maszynowy l 6. Pomor-
ska Dywizja Powietrzno-Desantowa w Krakowie
(1969-87), zasadnicza s³u¿ba wojskowa (1969-71),
instruktor spadochronowy (1971-87) l Krakow-
ska Fabryka Aparatów Pomiarowych KFAP SA
(od 1987), pe³nomocnik dyrektora ds. obrony i
zabezpieczenia (od 1994). Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: brak.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1980-90), sekretarz Podstawowej
Organizacji Partyjnej w Jednostce Wojskowej
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2250 HD (1982-83) l Socjaldemokracja Rzecz-
pospolitej Polskiej (od 1990), sekretarz Rady Wo-
jewódzkiej w Krakowie (1997-99). Inne organi-
zacje spo³eczne: Aeroklub Krakowski (od 1963),
cz³onek l Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (od
1985), cz³onek l Towarzystwo Naukowej Orga-
nizacji i Kierowania (od 1987), cz³onek prezydium
Zarz¹du Wojewódzkiego l Zwi¹zek Zawodowy
�Niezale¿ni� KFAP SA, wiceprzewodnicz¹cy
(1995-97). Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: radny Rady Miasta Krakowa, kaden. 1994-
98, lista wyborcza Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej, klub radnych SLD, sekretarz klubu; kaden.
1998-2002, lista wyborcza Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej, klub radnych SLD, sekretarz klu-
bu. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: udzia³ w kolej-
nych kampaniach wyborczych prowadzonych
przez Sojusz Lewicy Demokratycznej (prezydenc-
kich, parlamentarnych i samorz¹dowych). Odzna-
czenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 54 m kw., s³u¿bowe, Krowodrza, od
1974. Samochód: brak. Podatek dochodowy: 1994
� I próg, 1995 � I próg, 1996 � I próg, 1997 � I
próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: dzia³ka, turystyka górska, rowerowa i kra-
joznawcza. Urlop: czynny na dzia³ce, majsterko-
wanie. Ulubione dzie³a: brak odp. Maksyma ¿ycio-
wa: Nie wymagaj wiêcej od innych ni¿ od siebie.

aktual.: 14.IV.1999

KOZ£OWSKI Dariusz Jerzy
architekt, profesor PK
Ur. 9 grudnia 1942 w Radomiu; ¿onaty (od 1965);
wykszt. wy¿sze; doktor habilitowany in¿ynier ar-
chitekt; wyznanie � brak odp. Ojciec: Piotr, wy-
kszt. �rednie, przemys³owiec. Matka: Bronis³awa
(z d. Rzycka), wykszt. � brak odp., nauczycielka.
Rodzeñstwo: Waldemar (ur. 1937), Lila (ur. 1947).
¯ona: Hanna (z d. Bem), wykszt. wy¿sze, nauczy-
cielka. Dzieci: Tomasz (ur. 1968).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Radomiu l Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce im. J. Kochanowskiego w Radomiu
(matura 1960) l Politechnika Krakowska, archi-
tektura (dyplom 1966).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Politechnika Krakowska, Wydzia³ Architektury
(od 1966), asystent (1966-76), adiunkt (1976-96),
profesor (1994) l Firma Architektoniczna �Art-
deko� w Krakowie (od 1995), wspó³w³a�ciciel.
Ponadto: cz³onek Miejskiej Komisji Urbanistycz-
no-Architektonicznej przy g³ównym architekcie
miasta Krakowa (1985-98), cz³onek Wojewódz-
kiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
przy wojewodzie krakowskim (od 1995), cz³onek
Roboczej Komisji Urbanistyczno-Architektonicz-
nej (od 1998). Wyjazdy zagraniczne o charakterze
zawodowym: jako ekspert do Bagdadu i innych

miast Iraku (1978); od 1994 roku cykliczne wy-
jazdy � seminaria, warsztaty i wyk³ady w Institu-
to Universitario di Architettura di Venezia, Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, Sección
Arquitectura y Ciudad, Universidad de Sevilla.
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Projektowanie architek-
tury mieszkaniowej w systemach zabudowy� (dok-
torat 1976); �Projekty i budynki 1982-1992. Fi-
guratywno�æ i rozpad formy w architekturze doby
postfunkcjonalnej� (habilitacja 1992); publikacja
�Dawny dom iracki� (1990), projekt i realizacja
Kolegium Polonijnego Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego w Krakowie Przegorza³ach (z T. Mañkow-
skim w latach 1974-81), �Droga Czterech Bram�
� projekt i realizacja  Wy¿szego Seminarium Du-
chownego Zgromadzenia xx. Zmartwychwstañ-
ców w Krakowie (z W. Stefañskim, M. Misi¹gie-
wicz w latach 1983-88), �Dom Alchemików� �
projekt i realizacja wytwórni kosmetyków Hean
(1988), projekt rezydencji Villa Fortezza w Turku
k. Konina (z H. Kamiñskim, M. Misi¹giewicz i T.
Koz³owskim, 1991) � nagroda Stowarzyszenia Ar-
chitektów Polskich i tytu³ Projekt Roku 1992, pro-
jekt i realizacja willi dwurodzinnej �Bateau-Bate-
au� przy ul. Emaus w Krakowie (z M. Misi¹gie-
wicz, 1991); udzia³ w wystawach  �International
Exibition of Architectural Drawings� w The Max
Protech Gallery w Nowym Jorku (1988), �Bau-
stelle: Polen� w Akademie der Künste zu Berlin
(1994), Miêdzynarodowa Wystawa Architektury
�Quo vadis Architektura?� we Wroc³awiu (1995/
96), �Klasztor, bramy, �wi¹tynie, kolumny, rzeczy
niepotrzebne� � wystawa towarzysz¹ca konferen-
cji �A Sign in a Contemporary Sacral Space Ar-
chisacra �95� w Warszawie (1995), La Biennale
di Venezia, VI Mostra Internazionale di Architet-
tura �Sensori del futuro � L�architetto come sismo-
grafo� w Wenecji (1996). Nagrody i wyró¿nienia:
nagroda publiczno�ci Petit Prix na I Biennale Ar-
chitektury w Krakowie (1984), Nagroda Indywi-
dualna Ministra Edukacji Narodowej (1996), lau-
reat pierwszej edycji konkursu na najlepsz¹ reali-
zacjê projektu z u¿yciem technologii betonowej
za realizacjê seminarium Zmartwychwstañców (z
W. Stefañskim i M. Misi¹giewicz, 1997), honoro-
wa nagroda Stowarzyszenia Architektów Polskich
w Krakowie (1997).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak odp. Inne organiza-
cje spo³eczne: Stowarzyszenie Architektów Pol-
skich (od 1966), wiceprezes ds. twórczo�ci (1994-
98), cz³onek kolegium sêdziów konkursowych (od
1984). Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: brak. Sympatie polityczne: wykluczone skraj-
no�ci. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: z pracowni¹ 90 m kw., spó³dzielcze
w³asno�ciowe, Krowodrza, od 1970. Samochód:
alfa romeo, rok prod. 1996. Podatek dochodowy:
brak odp.
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  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: s³uchanie muzyki �mechanicznej�. Urlop:
w g³uszy albo podró¿e �architektoniczne�. Ulu-
bione dzie³a: �Pani Bovary� G. Flauberta; �Osiem
i pó³� F. Felliniego; �Burza� Giorgione; �Don Gio-
vani� A. Mozarta, �Sonata G-mol na skrzypce
solo� J. S. Bacha. Maksyma ¿yciowa: A mo¿e nic
nie jest prawd¹, nawet to? (Multatuli).

aktual.: 9.IV.1999

KOZ£OWSKI Krzysztof
doktor filozofii, redaktor, senator RP
Ur. 18 sierpnia 1931 w Przybys³awicach, woj. kra-
kowskie; ¿onaty (od 1968); wykszt. wy¿sze; dok-
tor filozofii; wyznanie rzymskokat. Ojciec: To-
masz, wykszt. � brak odp. w³a�ciciel ziemski.
Matka: Jadwiga (z d. Postêpska), wykszt. � brak
odp., zawód � brak odp. Rodzeñstwo: Stefan (ur.
1928), Tomasz (ur. 1936). ¯ona: Alicja (z d. Lo-
reth), wykszt. wy¿sze, psycholog. Dzieci: Anna (ur.
1970). Tradycje rodzinne: ojciec Tomasz pose³ na
Sejm II Rzeczypospolitej; stryj Leon premier rz¹-
du (1934), senator II Rzeczypospolitej; brat Ste-
fan minister w rz¹dzie Jana Olszewskiego (1992).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w domu l I Pañstwowe Gim-
nazjum i Liceum im. B. Nowodworskiego w Kra-
kowie (matura 1950) l Katolicki Uniwersytet
Lubelski, filozofia (dyplom 1954) l studia dokto-
ranckie: KUL (dyplom 1957).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
�Tygodnik Powszechny� w Krakowie (od 1956),
zastêpca redaktora naczelnego l Tygodnik Po-
wszechny spó³ka z o.o., prezes zarz¹du spó³ki (od
1995) l Katolicki Uniwersytet Lubelski (1975-89),
wyk³ady zlecone l Rada Ministrów RP, wicemi-
nister spraw wewnêtrznych (1990), szef Urzêdu
Ochrony Pañstwa (1990), minister spraw we-
wnêtrznych (1990-91). Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: brak odp.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Klub Inteligencji Katolickiej w Krako-
wie (od 1957), cz³onek l Fundacja Komunikacji
Spo³ecznej (od 1989), cz³onek. Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: senator RP, ka-
den. 1989-91, lista wyborcza Krakowskiego Ko-
mitetu Obywatelskiego �Solidarno�æ�, Obywatel-
ski Klub Parlamentarny, cz³onek prezydium klu-
bu, cz³onek prezydium Senatu, cz³onek Komisji
Praw Cz³owieka i Praworz¹dno�ci oraz Komisji
�rodków Spo³ecznego Przekazu; kaden. 1991-93,
lista wyborcza Unii Demokratycznej, klub UD,
cz³onek Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dno-
�ci, cz³onek Komisji Kultury i �rodków Spo³ecz-
nego Przekazu; kaden. 1993-97, lista wyborcza
Unii Demokratycznej, klub parlamentarny UD �
po zmianie nazwy w 1994 roku Klub Unii Wolno-
�ci, przewodnicz¹cy senackiego Klubu Demokra-
tycznego, cz³onek Komisji Praw Cz³owieka i Pra-

worz¹dno�ci oraz Komisji �rodków Spo³ecznego
Przekazu; kaden. 1997-2001, lista wyborcza Unii
Wolno�ci, klub parlamentarny UW, przewodnicz¹-
cy senackiego Klubu Demokratycznego, cz³onek
Komisji Kultury i �rodków Spo³ecznego Przeka-
zu. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: w 1989 roku
uczestnik Okr¹g³ego Sto³u po stronie �Solidarno-
�ciowej� (wspó³przewodnicz¹cy podzespo³u ds.
�rodków przekazu), cz³onek Komitetu Obywatel-
skiego przy L. Wa³êsie. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 120 m kw., dom jednorodzinny, Kro-
wodrza, od 1968. Samochód: mazda, rok prod.
1989. Podatek dochodowy: 1997 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
� brak odp.                                            aktual.: 25.III.1999

KRACIK Stanis³aw
in¿ynier elektryk, burmistrz, pose³
Ur. 10 wrze�nia 1950 w Spytkowicach, woj. kra-
kowskie; ¿onaty (od 1971); wykszt. wy¿sze, ma-
gister in¿ynier elektryk; wyznanie rzymskokat.
Ojciec: Antoni, wykszt. podstawowe, rolnik. Mat-
ka: Katarzyna (z d. Bachórz), wykszt. podstawo-
we, twórca ludowy. Rodzeñstwo: Jan (ur. 1941),
Józef (ur. 1945), Marian (ur. 1952), W³adys³aw (ur.
1954). ̄ ona: Jadwiga (z d. Konarzewska), wykszt.
wy¿sze, socjolog, historyk. Dzieci: Maciej (ur.
1976), Micha³ (ur. 1979).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Spytkowicach, woj. kra-
kowskie l Liceum ogólnokszta³c¹ce w Jordano-
wie (matura 1968) l Akademia Górniczo-Hutni-
cza w Krakowie, Wydzia³ Elektrotechniki Górni-
czej i Hutniczej (dyplom 1973) l studia dokto-
ranckie: AGH (1974-75, bez pracy doktorskiej).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych
MERA KFAP w Krakowie (1973-85), g³ówny
konstruktor l Przedsiêbiorstwo Zagraniczne �Pro-
sper� (1985-86), dyrektor ds. elektroniki l Kra-
kowskie Zak³ady Elektroniki i Automatyki (1985-
86), dyrektor generalny l Elektronika spó³ka z o.o.
w Krakowie (1988-90), dyrektor generalny l Mia-
sto i Gmina Niepo³omice (od 1990), burmistrz.
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
certyfikat ministerstwa ds. turystyki w Austrii �
ekonomika turystyki (1993); transfery bud¿etowe
� delegacja Ministerstwa Finansów (Kanada
1998); zarz¹dzanie i finansowanie pomocy spo-
³ecznej (Wielka Brytania 1995); praktyka w par-
lamencie brytyjskim (1994). Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: wspó³autor patentów z zakresu peryferyjnych
urz¹dzeñ komputerowych, takich jak czytniki ta�m
perforowanych i floppy dysków.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Unia Demokratyczna
(1991-94), cz³onek l Unia Wolno�ci (od 1994),
wiceprzewodnicz¹cy Regionu Krakowskiego
(1994-99), przewodnicz¹cy (od IV.1999). Inne



161KTO jest KIM w Krakowie 1999

organizacje spo³eczne: Stowarzyszenie Elektry-
ków Polskich (od 1973), cz³onek l NSZZ �Soli-
darno�æ� (1980-85), przewodnicz¹cy Komisji Za-
k³adowej MERA KFAP w Krakowie. Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: radny mia-
sta i gminy Niepo³omice, kaden. 1990-94, lista
wyborcza Krakowskiego Komitetu Obywatelskie-
go  �Solidarno�æ� � Ko³o w Niepo³omicach; ka-
den. 1994-98 lista wyborcza koalicji �Ma³a Ojczy-
zna� (Unia Wolno�ci, Stronnictwo Demokratycz-
ne, Polskie Stronnictwo Ludowe), delegat do Sej-
miku Samorz¹dowego Województwa Krakowskie-
go (1994-98); kaden. 1998-2002, lista wyborcza
Unii Wolno�ci, Polskiego Stronnictwa Ludowego
i bezpartyjnych, szef klubu �Nasza Gmina Nasz
Dom� l pose³ na Sejm, kaden. 1993-97, lista wy-
borcza Unii Demokratycznej, klub poselski UD
(1993-94), klub poselski Unii Wolno�ci (1994-97),
cz³onek Komisji Edukacji, Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego, Komisji Finansów Publicznych; ka-
den. 1997-2001, lista wyborcza Unii Wolno�ci,
klub poselski UW, cz³onek Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego, Komisji Finansów Publicznych, Ko-
misji nadzwyczajnej ds. reformy administracji
publicznej (pose³ sprawozdawca). Ponadto: dele-
gat do Krajowego Sejmiku Samorz¹du Terytorial-
nego (1994-98), przewodnicz¹cy Komisji Eduka-
cji Krajowego Sejmiku Samorz¹du Terytorialne-
go (1994-98). Inne fakty z ¿yciorysu polit.: w 1973
roku nie dopuszczony do pracy na AGH z powo-
du brata ksiêdza; obowi¹zkowe meldowanie siê
na milicji w latach 80. Sympatie polityczne: Unia
Wolno�ci, Akcja Wyborcza �Solidarno�æ�; anty-
patia do warszawskiego PSL, SLD, ROP, Nasze-
go Ko³a. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 270 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Niepo³omice, od 1977. Samochód: toyota, rok
prod. 1995. Podatek dochodowy: 1994 � III próg,
1995 � III próg, 1996 � II próg, 1998 � III próg.

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: dom i sytuacja, w której nie musi siê, lecz
mo¿na wybieraæ. Urlop: w domku nad morzem.
Ulubione dzie³a: �Boles³aw Chrobry� Go³ubiewa;
historia cywilizacji. Maksyma ¿yciowa: Ludzie nie
s¹ ani �li, ani g³upi � s¹ jedynie niedoinformowani.

aktual.: 10.V.1999

KRASNOWOLSKI Bogus³aw
historyk sztuki, konserwator zabytków
Ur. 13 grudnia 1943 w Krakowie; ¿onaty (od
1967); wykszt. wy¿sze, magister historii sztuki;
wyznanie rzymskokat. � nie powinno siê stawiaæ
pytañ o wyznanie, wolno je uwa¿aæ za sprawê pry-
watn¹. Ojciec: Kazimierz, wykszt. wy¿sze, na-
uczyciel biologii. Matka: Maria (z d. Muszyñska),
wykszt. wy¿sze, historyk sztuki. Rodzeñstwo: brak.
¯ona: Wincentyna (z d. Zaleska), wykszt. wy¿sze,
filolog s³owiañski. Dzieci: Piotr (ur. 1968). Tra-
dycje rodzinne: pradziadek Antoni by³ filologiem

klasycznym i polonist¹, autorem podrêczników do
nauki jêzyka polskiego i ³aciny z II po³. XIX wie-
ku, dziadek Józef malarzem m³odopolskim, ojciec
przyrodnikiem i pedagogiem w krzemienieckim
liceum w okresie miêdzywojennym, matka by³a
historykiem sztuki, a jej rodzina ma XV-wieczny
rodowód.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 16 w Krakowie l IV Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce w Krakowie (matura
1961) l Uniwersytet Jagielloñski, historia sztuki
(dyplom 1966) l studia podypl.: UJ, studium z
zakresu konserwacji i muzealnictwa (dyplom
1978).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Oddzia³
Judaistyczny (1966-68), asystent l Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie
(1969-75), inspektor � wojewódzki konserwator
zabytków l Pracownie Konserwacji Zabytków (od
1975), g³ówny specjalista ds. architektury l Pra-
cownie Konserwacji Zabytków SA (1990-95),
g³ówny specjalista ds. architektury l Pracownie
Konserwacji Zabytków �Arkona� � spó³ka utwo-
rzona w 1995 roku z czê�ci dawnych Pracowni
Konserwacji Zabytków (od 1995), g³ówny specja-
lista ds. architektury l Akademia Sztuk Piêknych
(od 1995), starszy wyk³adowca. Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: stypendia rz¹-
du w³oskiego (1974), holenderskiego (1979), nor-
weskiego (1983) � studia nad problematyk¹ kon-
serwatorsk¹. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: ksi¹¿ka �Uli-
ce i place krakowskiego Kazimierza� � II nagroda
gazety �Echo Krakowa� (1994).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Ruch Obywatelski Ak-
cja Demokratyczna (1990), cz³onek l Unia De-
mokratyczna (1991-94), cz³onek l Unia Wolno-
�ci (od 1994), cz³onek Rady Regionalnej (1993-
1995). Inne organizacje spo³eczne: Stowarzysze-
nie Historyków Sztuki (od 1966), wiceprezes
Zarz¹du G³ównego (1981-83 i 1985-87) l NSZZ
�Solidarno�æ� (1980-92), cz³onek Komisji Zak³a-
dowej Pracowni Konserwacji Zabytków w Kra-
kowie l Obywatelski Komitet Ratowania Kra-
kowa (od 1981), wspó³za³o¿yciel, wiceprezes
(1985-89) l Spo³eczny Komitet Odnowy Zabyt-
ków Krakowa, wiceprezes (od 1990). Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: radny
Rady Miasta Krakowa, kaden. 1990-94, lista
wyborcza Krakowskiego Komitetu Obywatel-
skiego �Solidarno�æ�, Demokratyczny Klub Rad-
nych (1990-92), Demokratyczno-Obywatelski
Klub Radnych (1992-94), wiceprzewodnicz¹cy
Komisji Kultury RMK (1990-92), wiceprzewod-
nicz¹cy Rady Miasta Krakowa (1993-94); kaden.
1994-98, lista wyborcza Koalicji Krakowskiej
�Twoje Miasto�, klub radnych �Twoje Miasto�,
wiceprzewodnicz¹cy Komisji Kultury i Ochrony
Zabytków (1996-98); kaden. 1998-2002, cz³onek
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Komisji Kultury i Ochrony Zabytków spoza Rady
Miasta Krakowa, klub radnych UW. Wa¿niejsze
osi¹gniêcia w dzia³alno�ci publicznej: w kaden-
cji 1990-1994 wspó³udzia³ w utworzeniu stabil-
nego Zarz¹du Miasta; w 1992 roku wspó³udzia³
w konstruowaniu list przydzia³u mieszkañ komu-
nalnych (bliskie zapoznanie siê z nieprawdopo-
dobn¹ nêdz¹). Inne fakty z ¿yciorysu polit.: re-
presje niedu¿e, lecz dotkliwe dla historyka sztu-
ki � odmowa wydania paszportu �z wa¿nych
wzglêdów pañstwowych� w latach 1968-73; w
wyborach do parlamentu 4 czerwca 1989 roku
m¹¿ zaufania �Solidarno�ci�;  kandydat na pos³a
z krakowskiej listy Unii Demokratycznej w wy-
borach parlamentarnych w 1993 roku. Sympatie
polityczne: Unia Wolno�ci; antypatia do A. Lep-
pera z �Samoobron¹� i wszelkich nacjonalistów.
Odznaczenia: Krzy¿ Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski �Za Pracê na rzecz Konserwacji
Zabytków Krakowa� (1995).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 67 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, �ródmie�cie, od 1989. Samochód: brak. Po-
datek dochodowy: 1994 � II próg, 1995 � II próg,
1996 � II próg, 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: wycieczki piesze, zw³aszcza w Gorce i
zagraniczne, zw³aszcza do W³och. Urlop: je¿eli
jest czas na urlop (rzadko), tak jak wy¿ej. Ulubio-
ne dzie³a: utwory Tolkiena, zw³aszcza trylogia
�Wyprawa�, �Dwie wie¿e�, �Powrót króla�; lek-
tura �Tygodnika Powszechnego� od 1956 roku;
wspomnienia, biografie. Maksyma ¿yciowa: Nie
s¹d�cie, aby�cie nie byli s¹dzeni.

aktual.: 31.III.1999

KRAWCZUK Aleksander
historyk, profesor UJ
Ur. 7 czerwca 1922 w Krakowie; ¿onaty (od 1962);
wykszt. wy¿sze, profesor zwyczajny historii sta-
ro¿ytnej; wyznanie � sprawa prywatna. Ojciec:
Demetriusz, wykszt. zawodowe, drukarz. Matka:
Maria (z d. Tarczyñska), wykszt. � seminarium na-
uczycielskie, nauczycielka, polonistka. Rodzeñ-
stwo: W³odzimierz (ur. 1924, zm. 1984), Krysty-
na (ur. 1928), od 1945 roku w Londynie. ¯ona:
Barbara (z d. Bobrowska), wykszt. wy¿sze, biblio-
tekarka. Dzieci: Wojciech (ur. 1963), Marcin (ur.
1967). Tradycje rodzinne: rodzina ojca wywodzi
siê z Przemy�la, ojciec przed wojn¹ kierownik ist-
niej¹cej do dzi� Drukarni Zwi¹zkowej przy ul.
Miko³ajskiej, rodzina matki od XVIII wieku w
Krakowie. ¯yciowe autorytety: historycy profeso-
rowie UJ Tadeusz Sinko, Seweryn Hammer, Lu-
dwik Piotrowicz i Józef Wolski. Miejsca zamiesz-
kiwania: od urodzenia w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Krakowie �w. Jana Kante-
go (obecnie Traugutta) przy ul. Smoleñsk l pod-
czas okupacji tajne komplety (matura 1944), po-

tem Gimnazjum Podgórskie w Krakowie l Uni-
wersytet Jagielloñski, filologia klasyczna i histo-
ria (dyplom 1949).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski (1950-92), asystent, star-
szy asystent, adiunkt, docent, profesor nadzwyczaj-
ny (1974), profesor zwyczajny (1985), urlop bez-
p³atny (1986-89) l Rada Ministrów (1986-89),
minister kultury i sztuki PRL l emeryt (od 1992).
Ponadto: cz³onek Narodowej Rady Kultury (1986-
90). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodo-
wym: kilka stypendiów naukowych, m.in. Rzym
(1959), Pary¿ (1967) oraz jako minister kultury
m.in. Grecja, Chiny (1988). Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: �Kolonizacja Sullañska� (doktorat 1960);
�Virtutis ergo � nadanie obywatelstwa rzymskie-
go� (habilitacja 1963); kilkaset publikacji nauko-
wych, rozpraw i esejów z historii staro¿ytnej oraz
40 ksi¹¿ek popularnonaukowych o staro¿ytno�ci
wielokrotnie wznawianych, m.in. �Cesarz August�
(1964, 1965, 1973, 1978, 1990), �Herod, król Ju-
dei� (1965, 1974, 1985, 1988, 1989), �Neron�
(1965, 1969, 1974, 1984, 1988), �Siedmiu prze-
ciw Tebom� (1968, 1975, 1982, 1990, 1996),
�Wojna trojañska. Mit i historia� (1969, 1971,
1972, 1974, 1985, 1988, 1989, 1995), �Konstan-
tyn Wielki� (1970, 1985, 1987), �Gajusz Juliusz
Cezar� (1972, 1990), �Rzym i Jerozolima� (1974,
1987, 1996), �Julian Apostata� (1974, 1989),
�Upadek Rzymu� (1978), �Perykles i Aspazja�
(1967, 1987), wiêkszo�æ prze³o¿ona na jêzyki obce
(m.in. bu³garski, czeski, s³owacki, serbski, chor-
wacki, niemiecki, rosyjski, wêgierski, litewski,
estoñski); autorski program telewizyjny �Antycz-
ny �wiat profesora Krawczuka� emitowany przez
krakowski o�rodek TVP na antenie ogólnopolskiej
co najmniej raz w miesi¹cu od po³owy lat 70. do
1990 roku. Nagrody i wyró¿nienia: m.in. Nagroda
Miasta Krakowa (1973.), nagroda prezesa Rady
Ministrów I stopnia (1979), nagroda zespo³owa
przewodnicz¹cego Komitetu ds. Radia i Telewizji
I stopnia (1981). Prezentacja osoby i dzie³a: W.
Kania �Pisarze z Krupniczej� (1996).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: nigdy nie nale¿a³ do ¿ad-
nej partii politycznej. Inne organizacje spo³eczne:
Zwi¹zek Literatów Polskich (od 1971), prezes
oddzia³u krakowskiego (1986-87) l Stowarzysze-
nie Autorów Polskich (od 1983), cz³onek l Ko-
mitet Ratowania Zabytków Cmentarza Rakowic-
kiego (od 1980), wspó³za³o¿yciel, autor ksi¹¿ki
�Opowie�ci o zmar³ych � Cmentarz Rakowicki�
(1988) l Fundacja Kultury Polskiej, (od 1988),
prezes oddzia³u krakowskiego. Udzia³ w przedsta-
wicielskich organach w³adzy: pose³ na Sejm RP,
kaden. 1991-93, lista wyborcza Sojuszu Lewicy
Demokratycznej, klub parlamentarny SLD, wice-
przewodnicz¹cy Komisji Kultury i �rodków Prze-
kazu, cz³onek Komisji Sprawiedliwo�ci; kaden.
1993-97, lista wyborcza SLD, klub parlamentar-
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ny SLD, cz³onek Komisji Kultury i �rodków Prze-
kazu oraz Komisji Odpowiedzialno�ci Konstytu-
cyjnej. Osi¹gniêcia w dzia³alno�ci publicznej: jako
minister kultury przyczynienie siê do wzrostu na-
k³adów na kulturê przez zwiêkszenie tzw. odpisu
z podatku od wynagrodzeñ, którym dysponowa³
wówczas wy³¹cznie minister kultury; doprowadze-
nie do liberalizacji w dziedzinie kultury m.in. przez
stworzenie w koñcu lat 80. lepszego klimatu i fak-
tyczne tolerowanie przez w³adze PRL wydawnictw
�drugiego obiegu�, poparte wypowiedzi¹ na ten
temat na konferencji prasowej ówczesnego rzecz-
nika rz¹du J. Urbana; oficjalne wizyty we Lwo-
wie i w Wilnie, gdzie dot¹d oficjalnie nie dopusz-
czano polskich ministrów kultury; przyczynienie
siê do zapocz¹tkowania odbudowy cmentarza Or-
l¹t Lwowskich we Lwowie i próba odzyskania
przynajmniej czê�ci zbiorów Ossoliñskich, co jed-
nak nie powiod³o siê w nastêpstwie negatywnych
skutków b³êdnej identyfikacji szcz¹tków Witka-
cego przez polsko-ukraiñsk¹ komisjê i powtórne-
go pochówku tych szcz¹tków w kraju; przyczy-
nienie siê do renowacji ko�cio³a w Rudkach na
Ukrainie, gdzie spoczywa Aleksander Fredro w
wyniku niewyra¿enia zgody na sprowadzenie jego
szcz¹tków do kraju; dokoñczenie trwaj¹cej kilka-
dziesi¹t lat budowy nowego gmachu Muzeum Na-
rodowego w Krakowie, który oddano do u¿ytku
w 1990 roku; dopuszczenie do rozpowszechnia-
nia filmu �Wierna rzeka� Ku�miñskiego (1987),
dotacja ministerialna na rozpoczêcie produkcji fil-
mu �Ogniem i mieczem� J. Hoffmana (1988),
pierwsze pomys³y przyst¹pienia do realizacji fil-
mu �Quo vadis� przez J. Kawalerowicza. Inne fak-
ty z ¿yciorysu polit.: podczas wojny ¿o³nierz Ar-
mii Krajowej, formacja �¯elbet�; w latach 1986-
89 minister kultury w rz¹dach Janusza Messnera i
Mieczys³awa Rakowskiego. Sympatie polityczne:
do SLD jako partii centrowo-lewicowo-liberalnej,
europejskiej i bez oszo³omstwa; antypatia do skraj-
nej prawicy i skrajnej lewicy. Odznaczenia: Krzy¿
Wielki Orderu Odrodzenia Polski (1997).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: w³asny dom jednorodzinny, Podgó-
rze, od 1932. Samochód: cinquecento, rok prod.
1995. Podatek dochodowy: 1999 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ogródek, wycieczki górskie, domek w Gor-
cach; niemal codzienne spotkania z przyjació³mi
o ró¿nych pogl¹dach i rozmowy prowadzone od
pó³ wieku w kawiarniach krakowskich, a od kilku
lat przy tzw. stoliku profesorskim w kawiarni Ho-
telu Grand, gdzie ju¿ przed I wojn¹ �wiatow¹ spo-
tykali siê przedstawiciele nauki i kultury (m.in.
Henryk Sienkiewicz) i co kontynuowa³ w okresie
miêdzywojennym Marian D¹browski, w³a�ciciel
�Ilustrowanego Kuryera Codziennego�; obecnie
przy stoliku tym siadaj¹ najczê�ciej profesorowie
Józef Buszko, Stanis³aw Grodziski, Marian Ko-
nieczny, Antoni Podraza, Aleksander Szulc, Ma-

rian Zgórniak. Urlop: czê�ciowo w Krakowie, czê-
�ciowo w górach. Ulubione dzie³a: Odyseja, po-
ezje J. S³owackiego; muzyka Mozarta. Maksyma
¿yciowa: brak.                                    aktual.: 28.IV.2000

KREINER Jerzy Marek
astronom, profesor AP
Ur. 10 kwietnia 1940 w Kozach, woj. bielskie;
¿onaty (od 1966); wykszt. wy¿sze; profesor dok-
tor habilitowany nauk fizycznych w zakresie astro-
nomii; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Jerzy, wy-
kszt. wy¿sze, biolog, profesor UJ. Matka: Maria
(z d. Ho³uj), wykszt. wy¿sze, magister filologii
polskiej, nauczycielka szkó³ �rednich, przewodnik
po Krakowie. Rodzeñstwo: Agnieszka (ur. 1947).
¯ona: Krystyna (z d. Hotlo�), wykszt. wy¿sze,
chemik, nauczyciel akademicki. Dzieci: Grzegorz
(ur. 1968). ¯yciowe autorytety: W³adys³aw Hor-
backi � nauczyciel V LO, Kazimierz Kordylew-
ski � astronom, docent UJ.

  EDUKACJA
Szko³a Æwiczeñ Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Pe-
dagogicznej w Krakowie; Szko³a Podstawowa nr
6 w Krakowie l V Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
A. Witkowskiego w Krakowie (matura 1957) l
Uniwersytet Jagielloñski, astronomia (dyplom
1963).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski, Obserwatorium Astro-
nomiczne (1963-76), asystent, starszy asystent
(1963-71), adiunkt (1971-76) l Uniwersytet �l¹-
ski w Katowicach (1976-83), adiunkt (1976-80),
docent (1981-83), kierownik Zak³adu Astronomii
w Instytucie Fizyki (1980-83) l Wy¿sza Szko³a
Pedagogiczna w Krakowie � obecnie Akademia
Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej
(od 1983), docent (1983-90), profesor (od 1990),
prodziekan Wydzia³u Matematyczno-Fizyczno-
Technicznego (1983-90), kierownik Zak³adu �
obecnie Katedry Astronomii (od 1985), prorektor
(1990-96). Ponadto: przewodnicz¹cy Rady Kra-
kowskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej (1973-81) i
zastêpca przewodnicz¹cego Rady (1982-86) Wo-
jewódzkiego Zwi¹zku Spó³dzielni Mieszkanio-
wych, cz³onek Komitetu Astronomii Polskiej Aka-
demii Nauk (od 1985), rzeczoznawca Ministerstwa
Edukacji Narodowej ds. �rodków dydaktycznych
(od 1985), cz³onek rady redakcyjnej czasopism
�Fizyka w Szkole� (od 1986) oraz �Wszech�wiat�
(od 1996), przewodnicz¹cy Komitetu G³ównego
Olimpiady Astronomicznej (od 1993), cz³onek
Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego (1996-
2002), przewodnicz¹cy sekcji Uczelni Pedagogicz-
nych Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego, cz³o-
nek Rady Programowej Centralnej Komisji Egza-
minacyjnej (od 1999). Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: sta¿ naukowy w Krymskim
Obserwatorium Astronomicznym  (1967); w la-
tach 1975-99 krótkie wyjazdy studialne do Cze-
chos³owacji, na Wêgry, do Niemiec, Rosji, Bu³-
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garii, Korei Po³udniowej; udzia³ w kilkudziesiê-
ciu miêdzynarodowych konferencjach naukowych
na ca³ym �wiecie. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Zmien-
no�æ fotometrycznych periodów gwiazd zaæmie-
niowych�  (doktorat 1970); �Interpretacja fizycz-
na zmian okresów orbitalnych w ciasnych uk³a-
dach podwójnych� (habilitacja 1979); podrêcznik
akademicki �Astronomia z astrofizyk¹� (1988,
1992), autor i wspó³autor oko³o 60 prac nauko-
wych z astronomii dotycz¹cych g³ównie fotome-
trii gwiazd zmiennych, podrêczników do szkó³
�rednich z zakresu astronomii, m.in. �Fizyka z
astronomi¹� dla II klasy liceum (12 wydañ od 1988
roku), �Wybrane zagadnienia z astronomii� dla IV
klasy liceum zawodowego i technikum (2 wyda-
nia od 1991 roku); autor koncepcji powstania, ini-
cjator budowy i kierownik jedynego w Polsce
Górskiego Obserwatorium Astronomicznego na
Suhorze (1000 m n.p.m.) w Gorcach otwartego
5.XI.1987, wyposa¿onego m.in. w 0,6/7,5 m tele-
skop fotometryczny w uk³adzie Cassegraina, pro-
dukcji Carl Zeiss-Jena. Nagrody i wyró¿nienia:
nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i
Techniki (1982), nagrody Ministra Edukacji Na-
rodowej (1988, 1990, 1997, 1998, 1999).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego (1958-
63), podharcmistrz, instruktor, zastêpca komendan-
ta Hufca ZHP Kraków Stare Miasto (1961-63) l
Polskie Towarzystwo Astronomiczne (od 1963),
cz³onek zarz¹du (1981-83), prezes (1995-99) l
Miêdzynarodowa Unia Astronomiczna (od 1979),
cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: brak. Odznaczenia: Srebrny Krzy¿ Zas³u-
gi (1980), Odznaka Zas³u¿onego Dzia³acza Ru-
chu Spó³dzielczego (1980), Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
(1984), Medal Edukacji Narodowej (1989), Z³ota
Odznaka �Za Zas³ugi dla Ziemi Krakowskiej�
(1990), Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski (1996).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 79 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1983. Samochód: fiat punto,
rok prod. 1997. Podatek dochodowy: 1998 � II
próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka i krajoznawstwo. Urlop: tury-
styka. Ulubione dzie³a: brak odp. Maksyma ¿ycio-
wa: Dies nostri quasi umbra super terram et nulla
est mora.                                                  aktual.: 7.III.2000

KRESEK Zbigniew
prawnik, mened¿er
Ur. 19 maja 1934 w Krakowie; ¿onaty (od 1964);
wykszt. wy¿sze; magister prawa; wyznanie � brak
odp. Ojciec: Józef, wykszt. podstawowe, urzêd-
nik skarbowy. Matka: Helena (z d. Grzywa), wy-
kszt. podstawowe, gospodyni domowa. Rodzeñ-
stwo: brak. ̄ ona: Ewa (z d. Nalepka), wykszt. �red-

nie, ksiêgowa. Dzieci: Katarzyna (ur. 1967). Tra-
dycje rodzinne: ojciec bra³ udzia³ w wojnie z bol-
szewikami w 1920 roku (s³u¿y³ w poci¹gu pan-
cernym �Pi³sudczyk Szeroki�), a tak¿e w obronie
Lwowa odznaczony Medalem Orl¹t Lwowskich.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 7 im. �w. Floriana w Kra-
kowie l III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Króla
Jana III Sobieskiego w Krakowie (matura 1951)
l Uniwersytet Jagielloñski, prawo (dyplom 1958)
l studia podypl.: Akademia Ekonomiczna w Kra-
kowie, Podyplomowe Studium Ekonomiki i Or-
ganizacji Turystyki (dyplom 1967).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddzia³ w Krakowie (1959-77), kierownik biura
oddzia³u (1964-77) l Centralny O�rodek Turystyki
Górskiej i Narciarskiej PTTK w Krakowie (1977-
82), dyrektor l Przedsiêbiorstwo Produkcyjne
PTTK FOTO-PAM w Krakowie (1982-86), dyrek-
tor l Okrêgowy Zespó³ Gospodarki Turystycznej
w Krakowie, Dom Turysty PTTK (od 1986), dy-
rektor l Centralny O�rodek Turystyki Górskiej
PTTK (od 1995), dyrektor. Ponadto: przewodnik
beskidzki i terenowy, instruktor przewodnictwa,
instruktor krajoznawstwa, przodownik turystyki
górskiej, redaktor naczelny �Gazety Górskiej�,
wydawanej w Krakowie przez Centralny O�rodek
Turystyki Górskiej PTTK (od 1995). Wyjazdy za-
graniczne o charakterze zawodowym: wy³¹cznie
w celach turystycznych, tak¿e zawodowych. Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: autor oko³o 30 publikacji tu-
rystyczno-krajoznawczych (przewodniki, mono-
grafie, opracowania metodyczno-szkoleniowe
itp.); 45 lat nieustannej pracy zawodowej i spo-
³ecznej w turystyce, udzia³ w szkoleniu kadr (prze-
wodnicy, piloci, instruktorzy), wspó³udzia³ w two-
rzeniu Centralnego O�rodka Turystyki Górskiej
PTTK w Krakowie; liczne artyku³y w prasie tury-
stycznej; jako przewodnik beskidzki i terenowy
oprowadzenie po Polsce oko³o 500 wycieczek.
Nagrody i wyró¿nienia: za opracowanie (wydane
w formie ksi¹¿kowej) �Przewodnictwo turystycz-
ne w Polsce� nagroda resortowa prezesa Urzêdu
Kultury Fizycznej i Turystyki I stopnia (1986),
nagroda prezesa UKFiT I stopnia za koncepcjê i
realizacjê Miêdzynarodowego Górskiego Szlaku
Przyja�ni (udzia³ w nagrodzie zespo³owej, 1985).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1964-88), cz³onek. Inne organi-
zacje spo³eczne: Polskie Towarzystwo Turystycz-
no-Krajoznawcze, cz³onek Zarz¹du G³ównego (od
1981), cz³onek prezydium Zarz¹du G³ównego (od
1991), prezes oddzia³u PTTK w Krakowie (1993-
97), prezes Oddzia³owego S¹du Kole¿eñskiego (od
1997), prace w Komisji Turystyki Górskiej ZG
PTTK l Stowarzyszenie Autorów Polskich (od
1988), cz³onek l Spo³eczny Komitet Odnowy
Zabytków Krakowa (1978-89 i od 1997), cz³onek
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Komisji Informacji i Propagandy (od 1997). Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: brak.
Sympatie polityczne: centrolewicowe z odchyle-
niem w lewo; antypatia do skrajnej prawicy. Od-
znaczenia: Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi (1978), Z³oty
Krzy¿ Zas³ugi (1984), cz³onek honorowy PTTK
(godno�æ nadana przez Walny Zjazd PTTK w
1997).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Podgórze, od 1965. Samochód: s³u¿bowy opel
astra, rok prod. 1996. Podatek dochodowy: 1997
� II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka szczególnie, ale nie tylko � s³u-
chanie muzyki, zw³aszcza klasyków wiedeñskich,
ksi¹¿ki. Urlop: najchêtniej wêdrówka po³¹czona ze
zwiedzaniem, w kraju lub za granic¹. Ulubione dzie-
³a: ksi¹¿ki �Zaklinacz koni�, �Czarodziejska góra�;
filmy �La Strada� i �Grek Zorba�; Dawid i S¹d
Ostateczny Micha³a Anio³a (w Kaplicy Sykstyñ-
skiej). Maksyma ¿yciowa: Nie daj siê zwariowaæ.

aktual.: 6.XI.1998

KRÓL Zbigniew Józef
lekarz pediatra, mened¿er
Ur. 10 marca 1962 w Brzegu Dolnym, woj. wro-
c³awskie; ¿onaty (od 1989); wykszt. wy¿sze; dok-
tor nauk medycznych; wyznanie rzymskokat. Oj-
ciec: Ryszard, wykszt. wy¿sze, nauczyciel. Mat-
ka: Ludwika (z d. Pra¿mowska), wykszt. �rednie,
chemik. Rodzeñstwo: Jan Maciej (ur. 1968), Mar-
cin (ur. 1971). ¯ona: Dorota (z d. Skrzypiec), wy-
kszt. wy¿sze ekonomiczne, g³ówna ksiêgowa.
Dzieci: Dorota (ur. 1993), Katarzyna (ur. 1997).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 7 w G³ogowie l Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. B. Krzywoustego w G³ogo-
wie (matura 1981) l Akademia Medyczna im. Pia-
stów �l¹skich we Wroc³awiu, kierunek lekarski
(dyplom 1989), pediatria I specjalizacji (1993),
medycyna rodzinna (1994) l studia podypl.: Pro-
ject Hope, Instytut Zdrowia Publicznego w Kra-
kowie, zarz¹dzanie ochron¹ zdrowia (dyplom
1997); Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i Bankowo�ci
w Krakowie, nowoczesne techniki zarz¹dzania
gmin¹ (dyplom 1998).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Zak³ad Opieki Zdrowotnej w G³ogowie (1981-82),
sanitariusz l Zespó³ Opieki Zdrowotnej �ródmie-
�cie we Wroc³awiu (1989-90), lekarz medycyny
l Klinika Nefrologii Pediatrycznej we Wroc³awiu
(1990-96), m³odszy asystent (1990-93), asystent
(1993-94), starszy asystent (1994-96) l Samo-
dzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej �ród-
mie�cie w Krakowie (od 1996), dyrektor. Ponad-
to: cz³onek Zarz¹du G³ównego Kolegium Leka-
rzy Rodzinnych w Polsce (od 1995). Wyjazdy za-
graniczne o charakterze zawodowym: stypendium
� szkolenie dotycz¹ce restrukturyzacji podstawo-

wej opieki zdrowotnej w Holandii, Wielkiej Bry-
tanii, Danii, Hiszpanii (1994); warsztaty zwi¹za-
ne z  reform¹ ochrony zdrowia � wyk³adowcy z
Duke University North Caroline � w Salzburgu
(1994), wyk³ady �Reforma ochrony zdrowia w
gminie Kraków� na Uniwersytecie Harvarda w
Bostonie (1997). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Kine-
tyka beta-Z-mikroglobuliny w wybranych choro-
bach nerek u dzieci� (doktorat 1996); wspó³autor
publikacji �Stê¿enie wybranych pierwiastków �la-
dowych w surowicy krwi i krwinkach czerwonych
u dzieci z przewlek³¹ niewydolno�ci¹ nerek oraz
próba korygowania niedoborów preparatem krwi
zwierzêcej � Livex� (1993), �Przypadek zespo³u
suszonej �liwki� (1994), �Stê¿enie b2-mikroglo-
buliny w surowicy krwi pacjentów z przewlek³¹
niewydolno�ci¹ nerek, leczonych powtarzanymi
hemodializami� (1994), �Losy dzieci z przewle-
k³¹ niewydolno�ci¹ nerek w przebiegu wad uk³a-
du moczowego (1994), �Ocena stanu uk³adu mo-
czowego u dzieci z agnezj¹ nerki� (1994), �Finan-
sowanie opieki zdrowotnej w Polsce� rozdzia³
podrêcznika �Kontraktowanie �wiadczeñ zdrowot-
nych� (1996); wspó³autor monografii �Wprowa-
dzenie procesów poprawy jako�ci w medycynie
rodzinnej� (1996), �Nauczanie w praktyce leka-
rza rodzinnego� (1996); 5 krajowych i 6 zagra-
nicznych doniesieñ zjazdowych.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Stronnictwo Konserwa-
tywno-Ludowe (od 1997), cz³onek. Inne organi-
zacje spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (od 1981),
cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: brak. Sympatie polityczne: centroprawi-
ca; antypatia do komunizmu, faszyzmu, wszelkich
form dyktatury. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 55 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Podgórze, od 1998. Samochód: opel astra, rok
prod. 1996. Podatek dochodowy: 1997 �  II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: podnoszenie jako�ci wszystkiego, czyta-
nie ksi¹¿ek. Urlop: najlepiej czynny, nad wod¹,
windsurfing. Ulubione dzie³a: �Nowele dla Marii
Leonardy� L. de Vegi. Maksyma ¿yciowa: Nie rób
nic tylko dlatego, ¿e uwa¿asz, i¿ nie mo¿esz nic
zrobiæ. Rób, co mo¿esz.                   aktual.: 9.XI.1998

KRUKOWSKA Danuta Józefa
sprzedawca precli spod �Hawe³ki�
(z domu: Kozak). Ur. 10 sierpnia 1932 w Krako-
wie; wdowa; wykszt. podstawowe; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: Jan, wyuczony malarz. Mat-
ka: Józefa (z d. D¹browska), wykszt. � brak, sprze-
dawca. Rodzeñstwo: Józef (ur. 1934), Tadeusz (ur.
1939). M¹¿: Jan, wykszt. � brak, kierowca. Dzie-
ci: Andrzej (ur. 1951), Roman (ur. 1954), Ma³go-
rzata (ur. 1958).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Dêbnikach (7 klas).
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  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Pomoc kuchenna l Fabryka tytoniu w Krakowie,
praca fizyczna l Fabryka Okuæ Budowlanych w
Ronanowie, praca fizyczna l Sprzeda¿ precli w
Krakowie (od 1953). Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: brak.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Sympatie polityczne: szacu-
nek dla prezydenta Krakowa Józefa Lassoty. Od-
znaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 41 m kw., lokatorskie, Nowa Huta,
od 1976. Samochód: brak. Podatek dochodowy:
1997 � I próg.

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: opieka nad Lulusiem, pieskiem. Urlop: w
domu, w Krakowie. Ulubione dzie³a: brak. Mak-
syma ¿yciowa: ¯yæ zgodnie z sumieniem.
Dodatkowe uwagi: nienawi�æ do k³amstwa i z³o-
dziejstwa (na wszelki wypadek ma w pogotowiu
4 laski i 3 kamienie); apeluje do wszystkich, aby
zaj¹æ siê lumpiarstwem i ba³aganem na rynku; nie
zgadza siê z krakowskim s¹downictwem.

aktual.: 25.X.1998

KRUPA Leszek Mieczys³aw
in¿ynier metalurg, radny miejski
Ur. 10 wrze�nia 1949 w Krakowie; ¿onaty (od
1977); wykszt. wy¿sze; doktor nauk technicznych,
magister in¿ynier metalurgii; wyznanie rzymsko-
kat. Ojciec: Benedykt, wykszt. �rednie, urzêdnik
administracji pañstwowej (dyrekcja Okrêgowej
Kolei Pañstwowej). Matka: Aniela (z d. Malik),
wykszt. �rednie. Rodzeñstwo: Bogdan (ur. 1945),
Tomasz (ur. 1960). ¯ona: Ewa (z d. Tynek), wy-
kszt. wy¿sze, magister biologii. Dzieci: Sylwia (ur.
1978), Klaudia (ur. 1980). Tradycje rodzinne: ro-
dzina zwi¹zana z Krakowem i Krowodrz¹; rodzi-
na ¿ony pochodzi z kresów � ze Lwowa.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 33 w Krakowie l II Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana III Sobieskiego
w Krakowie (matura 1967) l Akademia Górni-
czo-Hutnicza w Krakowie, metalurgia (dyplom
1973) l Ma³a Akademia Filmowa � KDK �Pa³ac
pod Baranami� w Krakowie (1972-73) l egzamin
na cz³onka rad nadzorczych jednoosobowych spó³-
ek Skarbu Pañstwa (1999).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Instytut Odlewnictwa w Krakowie (1973-90), in-
¿ynier, asystent, starszy asystent, adiunkt (1975-
90) l Biuletyn �Odlewnictwo � Przegl¹d Tech-
nicznej Literatury Zagranicznej� w Krakowie
(1983-87), redaktor naczelny l O�rodek Technicz-
ny w Trypolisie (1988-93), szef wydzia³u wyta-
pialni, zastêpca kierownika odlewni l Krakow-
skie Przedsiêbiorstwo Eksportu Us³ug i Budow-
nictwa Komunalnego �Komex� (1990-92), specja-

lista l Spó³ka z o.o. �Tandeta� (1995-96), wice-
prezes zarz¹du l Przedsiêbiorstwo Handlowe w
Krakowie (od 1995), wspó³w³a�ciciel. Ponadto:
przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Miejskich Za-
k³adów Naprawy Tramwajów sp. z o.o. (od
IV.1999). Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: sta¿e naukowe, konferencje oraz kon-
trakty zagraniczne i wyjazdy s³u¿bowe (Europa,
Afryka, Azja). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Wp³yw
zawarto�ci wêgla na przebieg powstawania grafi-
tu kulkowego w technicznych stopach Fe-C-Si�
(doktorat 1981); �Wp³yw zawarto�ci wêgla oraz
ilo�ci i kszta³tu grafitu na zmianê oporno�ci elek-
trycznej podczas krzepniêcia i stygniêcia stopów
Fe-C-Si� (habilitacja � po opublikowaniu I czê�ci
w 1982 roku i przy zaawansowaniu ok. 90% pra-
ca przerwana w zwi¹zku z kontraktem zagranicz-
nym i niedokoñczona); w ci¹gu ponad 14 lat pra-
cy ponad 40 wydanych prac naukowo-badaw-
czych, oko³o 30 wniosków wynalazczych, norm,
publikacji w czasopismach technicznych, udzia³
w konferencjach krajowych i zagranicznych, ob-
s³uga kursów szkoleniowych United Nation Indu-
strial Development Organization z zakresu odlew-
nictwa dla krajów trzeciego �wiata.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA I SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Ruch Spo³eczny AWS
(od 1998), cz³onek zarz¹du miejskiego w Krako-
wie (od X.1999). Inne organizacje spo³eczne:
Klub Techniki i Realizacji przy Instytucie Od-
lewnictwa w Krakowie (1977-87) l Stowarzy-
szenie Techniczne Odlewników Polskich (1978-
80), cz³onek zarz¹du oddzia³u krakowskiego l
NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980), cz³onek l Sto-
warzyszenie Techniczne Odlewników Polskich,
Zespó³ Rzeczoznawców przy Zarz¹dzie G³ów-
nym (po³. lat 80.), rzeczoznawca. Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: radny Rady
Miasta Krakowa, kaden. 1998-2002, lista wybor-
cza Akcji Wyborczej �Solidarno�æ� � Ruch Sa-
morz¹dowy na rzecz AWS, klub radnych AWS.
Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 80 m kw., w³asno�ciowe, Podgórze,
od 1995. Samochód: volkswagen passat, rok prod.
1998. Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: narty, tenis, p³ywanie, nurkowanie � po-
lowania podwodne, podró¿e, filmy, literatura fak-
tu, kolekcjonerstwo malarstwa. Urlop: zim¹ nar-
ty, latem ciep³e morza oraz poznawanie nie zna-
nych jeszcze miejsc w Polsce i na �wiecie. Ulu-
bione dzie³a: ksi¹¿ki � �Pan Tadeusz� A. Mickie-
wicza, �Ksiêga z San Michele� A. Munthe�a, �Po-
wiedzmy Gantenbein� M. Frischa; filmy � �Oby-
watel Kane� O. Wellesa; �Ogród rozkoszy� H.
Boscha oraz ca³e malarstwo prze³omu XIX i XX
w. (szczególnie impresjonizm); jazz wspó³czesny,
pop. Maksyma ¿yciowa: Nie si³a, lecz wytrwa³o�æ
czyni wielkie rzeczy.                              aktual.: X.1999
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KRUPIARZ Witold
in¿ynier budownictwa,
pracownik samorz¹dowy
Ur. 28 lipca 1959 w Krakowie; ¿onaty (od 1985);
wykszt. wy¿sze, magister in¿ynier budownictwa
wodnego; stra¿nik miejski; wyznanie rzymskokat.
Ojciec: W³adys³aw, wykszt. wy¿sze, in¿ynier bu-
downictwa wodnego. Matka: Bogumi³a (z d. Paw-
laczek), wykszt. wy¿sze, biolog. Rodzeñstwo: To-
masz (ur. 1968). ¯ona: Iwona (z d. Sobczyk), wy-
kszt. wy¿sze, lekarz. Dzieci: Anna (ur. 1987),
Magdalena (ur. 1991).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 38 w Krakowie l XIII Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Bohaterów Wester-
platte w Krakowie (matura 1978) l Politechnika
Krakowska, budownictwo wodne (dyplom 1987)
l studia podypl.: Uniwersytet �l¹ski w Katowi-
cach, Studium Samorz¹du Terytorialnego (dyplom
1995); Uniwersytet Jagielloñski, Studium Admi-
nistracji Publicznej (dyplom 1995); Uniwersytet
�l¹ski w Katowicach, Podyplomowe Studia Or-
ganów Porz¹dku Publicznego (dyplom 1996);
Uniwersytet Jagielloñski, Wydzia³ Zarz¹dzania i
Komunikacji Spo³ecznej, podyplomowe studia
kierowania i wspó³pracy pomiêdzy s³u¿bami za-
rz¹dzania i komunikacji spo³ecznej.

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Oddzia³ Budynków Po³udniowej Dyrekcji Okrê-
gowej Kolei Pañstwowych (1990-91), referendarz
l Urz¹d Miasta Krakowa (od 1991), zastêpca ko-
mendanta Stra¿y Miejskiej (1991-93), komendant
Stra¿y Miejskiej (od 1993). Ponadto: prefekt Kra-
jowej Rady Komendantów Stra¿y Miejskich
(1993-94). Wyjazdy zagraniczne o charakterze
zawodowym: 6-tygodniowy pobyt w Departamen-
cie Policji Milwaukee w stanie Wisconsin w USA
(1995), dwutygodniowy sta¿ w Oxfordzie (1997);
dwukrotny wyjazd do Mechlen w ramach progra-
mu Tempus � wspó³praca UJ z uniwersytetami w
Loeven, Hale i Oxford (1996, 1997). Wa¿niejsze
osi¹gniêcia: udzia³ w pracach nad projektem usta-
wy o stra¿y gminnej i opracowanie systemu szko-
lenia stra¿y miejskich.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (1990-95), cz³o-
nek. Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 68 m kw., w³asno�ciowe, �ródmie�cie,
od 1985. Samochód: opel vectra, rok prod. 1994.
Podatek dochodowy: 1994 � II próg, 1995 � II próg,
1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka górska, stolarstwo. Urlop: wy-
cieczki górskie z rodzin¹. Ulubione dzie³a: twór-
czo�æ ks. Edwarda Stañka; film �Aquire, gniew
Bo¿y� Herzoga; twórczo�æ Salvadore Dali. Mak-

syma ¿yciowa: Postêpowaæ tak, by przy porannym
goleniu móc popatrzeæ w lustro.

aktual.: 18.X.1999

KRZOWSKI Kazimierz W³adys³aw
oficer po¿arnictwa, komendant wojewódzki
Ur. 14 pa�dziernika 1953 w Tuszowie, woj. lubel-
skie; ¿onaty (od 1978); wykszt. wy¿sze; in¿ynier
po¿arnictwa; wyznanie rzymskokat. Ojciec: W³a-
dys³aw, wykszt. podstawowe, rolnik. Matka: Jó-
zefa (z d. Pa�dzior), wykszt. podstawowe, rolnik.
Rodzeñstwo: Maria (ur. 1948), Stefania (ur. 1951).
¯ona: Bogumi³a (z d. Walczak), wykszt. �rednie,
pielêgniarka. Dzieci: Marcin (ur. 1979), Krystian
(ur. 1983), Karolina (ur. 1983).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Tuszowie l Technikum
Samochodowe w Lublinie (matura 1973) l Wy-
¿sza Oficerska Szko³a Po¿arnicza w Warszawie,
specjalno�æ taktyczna (dyplom 1977) l studia
podypl.:  Akademia Górniczo-Hutnicza, zarz¹dza-
nie i marketing (1995-97); Szko³a G³ówna S³u¿by
Po¿arniczej w Warszawie (od X.1999).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Komenda Wojewódzka Stra¿y Po¿arnych w No-
wym S¹czu (1977-78), starszy inspektor l Komen-
da Rejonowa Stra¿y Po¿arnych w Gorlicach (1979-
85), starszy inspektor (1979-81), komendant rejo-
nowy (1981-85) l Komenda Wojewódzka Stra¿y
Po¿arnych w Krakowie (od 1985), starszy wyk³a-
dowca (1985-89), komendant rejonowy (1989-90),
zastêpca komendanta (1990-92), dowódca jednost-
ki ratowniczo-ga�niczej nr 1 w Krakowie (1992-
99), ma³opolski komendant wojewódzki (od
22.II.1999). Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: wymiana zawodowa w Melun we Fran-
cji (1991); wymiana do�wiadczeñ, wyjazd szko-
leniowy do Revinge w Szwecji (1995).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Polski Czerwony Krzy¿ (od 1972), cz³o-
nek l Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników
Po¿arnictwa (od 1984), cz³onek. Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: brak. Odznacze-
nia: Medal �Za Ofiarno�æ i Odwagê� (1997), Br¹-
zowy Krzy¿ Zas³ugi (1997).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 74 m kw., kwaterunkowe, Podgórze,
od 1986. Samochód: seat cordoba, rok prod. 1994.
Podatek dochodowy: 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: dzia³ka. Urlop: z rodzin¹ w górach lub nad
jeziorem. Ulubione dzie³a: ksi¹¿ki Henryka Sien-
kiewicza. Maksyma ¿yciowa: Nie daæ siê zwario-
waæ.                                                        aktual.: 8.XII.1999

KUBAS Andrzej Jacek
prawnik, adwokat
Ur. 7 marca 1941 w Krakowie; ¿onaty (od 1969);
wykszt. wy¿sze; doktor habilitowany prawa; wy-
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znanie rzymskokat. Ojciec: Tadeusz, wykszt. wy-
¿sze, adwokat. Matka: Zofia (z d. Rolanowska),
wykszt. �rednie muzyczne, muzyk. Rodzeñstwo:
brak. ¯ona: El¿bieta Warcholik-Kubas, wykszt.
wy¿sze, adwokat. Dzieci: Agata (ur. 1967). Miej-
sca zamieszkiwania: w Skawinie w latach 1944-
65, od 1965 w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Skawinie l Liceum ogól-
nokszta³c¹ce w Skawinie (matura 1958) l Uni-
wersytet Jagielloñski, prawo (dyplom 1963).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
S¹d Wojewódzki w Krakowie (1963-65), aplikant
sêdziowski l Uniwersytet Jagielloñski (1964-76),
asystent, starszy asystent, adiunkt l Wolny zawód
� adwokat (od 1978). Ponadto: wicedziekan Okrê-
gowej Rady Adwokackiej w Krakowie (1980-98),
wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej (od
1998). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym:  stypendium Fundacji Humboldta w In-
stytucie Maxa-Planca we Freiburgu � RFN oraz
w Instytucie Prawa Cywilnego i Miêdzynarodo-
wego Prywatnego Uniwersytetu we Freiburgu
(1976-78). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Budowa na
cudzym gruncie� (doktorat 1969); �Umowa o
�wiadczenie na rzecz osoby trzeciej� (habilitacja
1976); oko³o 45 publikacji w jêzyku polskim i nie-
mieckim, publikowanych w Polsce i w RFN.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Stronnictwo Demokra-
tyczne (1980-81), wiceprezes Zarz¹du Wojewódz-
kiego w Krakowie. Organizacje spo³eczne: brak.
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
brak. Sympatie polityczne: do libera³ów, idole po-
lityczni to Margaret Thatcher i Leszek Balcero-
wicz. Odznaczenia: Adwokatura Zas³u¿onym
(1990, 1994), Adwokatura RP (1999).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: w³asny dom jednorodzinny, Krowo-
drza, od 1985. Samochód: nissan maxima, rok
prod. � brak odp. Podatek dochodowy: 1998 � III
próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: tenis, narty, literatura historyczna i pamiêt-
nikarska. Urlop: w lecie u siebie na wsi na Podbe-
skidziu, w jesieni i zimie w górach na nartach.
Ulubione dzie³a: muzyka Mozatra i muzyka co-
untry. Maksyma ¿yciowa: Tylko spokojnie.

aktual.: 2.II.2000

KUBIAK Hieronim Eugeniusz
rusycysta, socjolog, profesor UJ
Ur. 30 wrze�nia 1934 w £odzi; ¿onaty po raz trze-
ci (od 1955); wykszt. wy¿sze; profesor zwyczaj-
ny socjologii; wyznanie � brak. Ojciec: Marian,
wykszt. zawodowe, technik narzêdziowiec, robot-
nik kwalifikowany. Matka: Genowefa (z d.
Szmich), wykszt. zawodowe, rzemie�lnik czapnik.
Rodzeñstwo: Józef (ur. 1935), Lubomira (ur. 1942).
¯ona: Alicja (z d. Bogusz), wykszt. wy¿sze, ku-

stosz. Dzieci: Katarzyna (ur. 1955), Szymon (ur.
1977). Tradycje rodzinne: brat Józef, obecnie na
emeryturze, pracowa³ jako technik dziewiarz w
jednym z wielkich ³ódzkich zak³adów przemys³o-
wych; siostra Lubomira jest otolaryngologiem w
jednym z ³ódzkich szpitali. ¯yciowe autorytety:
my�liciele i pisarze � Kazimierz Dobrowolski,
Robert K. Merton, Paul F. Lazarsfeld, Gerard La-
buda, Jan Szczepañski, Tadeusz Kotarbiñski. Miej-
sca zamieszkiwania: w latach 1934-52 w £odzi, w
Krakowie od 1952, czyli od rozpoczêcia studiów.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 126 w £odzi l XX Gim-
nazjum i VIII Liceum w £odzi (matura 1952) l
Uniwersytet Jagielloñski, filologia rosyjska (dy-
plom 1956), socjologia (dyplom 1964) l studia
podypl.: stypendium The United States National
Student Association w The University of Chicago
i Columbia University (1964-65).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Gimnazjum Ksiê¿y Pijarów w Krakowie (1956-59),
nauczyciel jêzyka rosyjskiego l Komitet Krakow-
ski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1957-
61), lektor l Rada Okrêgowa ZSP w Krakowie
(1961-64), etatowy przewodnicz¹cy l Uniwersy-
tet Jagielloñski, Instytut Socjologii (od 1961), asy-
stent, starszy asystent, adiunkt, profesor nadzwy-
czajny (1978), profesor zwyczajny (1990), sekre-
tarz naukowy instytutu (1970), wicedyrektor insty-
tutu (1971-72); Instytut Badañ Polonijnych UJ i
Kolegium Polonijne w Krakowie Przegorza³ach
(1972-94), organizator, dyrektor, przewodnicz¹cy
Rady Naukowej l Rada Ministrów w Warszawie
(1971-72), doradca wicepremiera l Komitet Cen-
tralny PZPR w Warszawie (1981-82), sekretarz KC.
Ponadto: sekretarz naukowy Komitetu Badania
Polonii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
(1972-80), twórca i redaktor naczelny kwartalnika
naukowego PAN �Przegl¹d Polonijny� (1975-94),
twórca i redaktor serii wydawniczej Biblioteki Po-
lonijnej PAN (wyd. 30 tomów, 1976-95), twórca i
redaktor serii wydawniczej UJ �Prace Polonijne�
(wyd. 19 tomów, 1975-95), cz³onek Komitetu Nauk
Socjologicznych PAN (1990-99), udzia³ w pracach
Politycznego Komitetu Doradczego MSW z nomi-
nacji premiera Tadeusza Mazowieckiego (1990-92).
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: ba-
dania naukowe � British Council Grant w Londy-
nie (1974); badania naukowe � Fulbright-Hays
Grant w Chicago i Nowym Jorku (1976-77). Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: �Polski narodowy Ko�ció³ ka-
tolicki w Stanach Zjednoczonych Ameryki w la-
tach 1897-1965� (doktorat 1968, UJ); �Religijno�æ
a �rodowisko spo³eczne. Studium zmian pod wp³y-
wem ruchów migracyjnych ze wsi do miast� (habi-
litacja 1972, UJ); autor ponad 160 opublikowanych
prac, w tym 6 ksi¹¿ek � �Polski Narodowy Ko�ció³
katolicki� (1970), �Religijno�æ a �rodowisko spo-
³eczne� (1972), �Rodowód narodu amerykañskie-
go� (1975), �Polish National Catholic Church in the
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USA� (1982), �Zanikaj¹ce pokrewieñstwo� (1987),
wspó³autor 10 ksi¹¿ek, m.in. �Za³o¿enia teorii asy-
milacji� (1980), �Polonia amerykañska� (1988),
�Mniejszo�ci polskie i Polonia w ZSRR� (1992)
oraz 120 rozdzia³ów i artyku³ów opublikowanych
w wydawnictwach zbiorowych i czasopismach w
kraju i za granic¹; w latach 60. wspó³autorstwo idei
Miasteczka Studenckiego w Krakowie i doprowa-
dzenie do jej realizacji; wspó³udzia³ w tworzeniu
Instytutu Socjologii UJ (1970-72); wspó³twórca no-
woczesnych badañ polonijnych w Polsce; organi-
zator trzech kongresów uczonych polskiego pocho-
dzenia (1973, 1975, 1979) oraz wielu konferencji
naukowych po�wiêconych teorii i metodologii ba-
dañ etnicznych; udzia³ w miêdzynarodowym zespo-
le autorskim pracuj¹cym nad syntez¹ tendencji roz-
wojowych socjologii polityki (wyniki prac zespo³u
opublikowano w �Current Sociology�, London,
SAGE publication, 1996); raport z badañ przepro-
wadzonych przez komisjê dla wyja�nienia okolicz-
no�ci, faktów i przyczyn konfliktów spo³ecznych
w dziejach PRL (1981-83); udzia³ w miêdzynaro-
dowym zespole badawczym prowadz¹cym studia
porównawcze nad rozwojem partii politycznych i
systemów partyjnych w krajach Europy �rodkowej
po 1989 roku (pierwsze wyniki og³oszono w ksi¹¿-
ce Kay Lawson, A. Römmele i G. Karasimeonov
�Cleavages, Parties and Voters�, Westport, Conn,
London, 1999); udzia³ w pracach ekspertyzalnych
wykonanych na zlecenie ONZ, Rady Europy oraz
Unii Miêdzyparlamentarnej (1986-98); udzia³ w
miêdzynarodowym zespole autorskim przygotowu-
j¹cym projekt �Universal declaration on democra-
cy�, przyjêtej przez przedstawicieli 128 parlamen-
tów �wiata na 161st session of the Inter-Parliamen-
tary Council w Kairze (16.IX.1997), og³oszonej dru-
kiem w Genewie (1998). Nagrody i wyró¿nienia: w
latach 1972-94 nagrody indywidualne i zespo³owe
I, II, III stopnia nadane przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wy¿szego za ksi¹¿ki, dzia³alno�æ dy-
daktyczn¹ i organizatorsk¹ (kilkakrotnie), nagroda
indywidualna miasta Krakowa za rozwijanie badañ
naukowych nad problemami kultury w Krakowie
(1976), nagroda Peace Messenger przyznana przez
sekretarza generalnego ONZ (1989).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1953-90), sekretarz KC PZPR
(1981-82), cz³onek Biura Politycznego KC (1981-
86). Inne organizacje spo³eczne: Zwi¹zek Har-
cerstwa Polskiego (1945-52), dru¿ynowy l Zwi¹-
zek M³odzie¿y Polskiej (1952-56), cz³onek l
Zrzeszenie Studentów Polskich (1952-66), prze-
wodnicz¹cy Rady Okrêgowej w Krakowie (1961-
64) l Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego (od
1961), cz³onek l International Sociological As-
sociation (od 1972), cz³onek, wiceprezydent The
Research Committee on Migration (1974-79) l
Komitet Badañ i Prognoz �Polska 2000� (1972-
80), cz³onek l Towarzystwo �Polonia� (1972-89),

cz³onek rady naczelnej (1972-89) l Polska Ko-
alicja Pokoju (1985-90), przewodnicz¹cy (1986-
90) l Fundacja Kultury Polskiej w Warszawie
(od 1987), wspó³za³o¿yciel l Stowarzyszenie
�Ku�nica� w Krakowie (od 1976), przewodnicz¹-
cy (1989-93) l Polska Rada Badañ Pokoju (od
1986), przewodnicz¹cy (od 1990) l Fundacja
�Semper Polonia� w Warszawie (od 1998), cz³o-
nek Rady Programowej. Udzia³ w przedstawiciel-
skich organach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿ycio-
rysu polit.: udzia³  w obradach �okr¹g³ego sto³u�
po stronie rz¹dowej w zespole ds. reform poli-
tycznych (1989), kierowanie pracami komisji
powo³anej przez KC PZPR dla wyja�nienia oko-
liczno�ci, faktów i przyczyn konfliktów spo³ecz-
nych w dziejach PRL (1981-83); udzia³ w pra-
cach Politycznego Komitetu Doradczego MSW
z nominacji premiera T. Mazowieckiego (1990-
92). Sympatie polityczne: po stronie nowej lewi-
cy i ludzi typu Lionel Jospin. Odznaczenia: Me-
dal Komisji Edukacji Narodowej (1978), Krzy¿
Komandorski Polonia Restituta (1984), cz³onek
honorowy ZSP (1976).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 110 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Krowodrza, od 1952. Samochód: opel astra,
rok prod. 1996. Podatek dochodowy: 1998 � II
próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: wêdkarstwo spinningowe. Urlop: wyko-
rzystywany na pisanie, w tym odrabianie zaleg³ych
zobowi¹zañ. Ulubione dzie³a: �Traktat o dobrej
robocie� T. Kotarbiñskiego, �Dzienniki� W. Gom-
browicza; John Dos Passos. Maksyma ¿yciowa:
Sapere aude, incipe!                           aktual.: 9.III.2000

KUBI� Adam
duchowny rzymskokat., profesor PAT
Ur. 15 listopada 1928 w Bukowie k. Krakowa;
wykszt. wy¿sze, profesor doktor habilitowany teo-
logii fundamentalnej. Ojciec: Jakub, wykszt. pod-
stawowe, rolnik. Matka: Zofia (z d. O¿óg), wy-
kszt. podstawowe, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Sta-
nis³aw (ur. 1925), Józef (ur. 1931), Zofia (ur. 1939).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Bukowie i Skawinie, woj.
krakowskie l Handelsschule w Krakowie (1943-
44) l Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. B. Nowo-
dworskiego w Krakowie; Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce im. Jana Kochanowskiego w Krakowie (ma-
tura 1947) l Uniwersytet Jagielloñski, Wydzia³
Matematyczno-Przyrodniczy (1947-48), Wydzia³
Teologiczny (1948-53) l studia doktoranckie na
Papieskim Uniwersytecie Gregoriañskim w Rzy-
mie (dyplom 1967).

  �WIÊCENIA I GODNO�CI KO�CIELNE
Diakonat (Kraków 1953) l prezbiterat (Kraków
1953) l kapelan Ojca �w. (od 1978) l Kapitu³a
Metropolitalna w Krakowie, kanonik gremialny
(od 1979) l pra³at honorowy (od 1996).
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  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Parafia pod wezwaniem �w. Klemensa w Trze-
me�ni, woj. krakowskie (1953-57), wikariusz l
Parafia pod wezwaniem Ofiarowania Naj�wiêt-
szej Marii Panny w Wadowicach (1957-60), wi-
kariusz l Parafia pod wezwaniem Wniebowziê-
cia Naj�wiêtszej Marii Panny w O�wiêcimiu
(1960-62), wikariusz l  Wy¿sze Seminarium
Duchowne w Krakowie, prefekt (1962-63 i 1968-
70) l �Analecta Cracoviensia�, sekretarz redak-
cji (1969-80), redaktor naczelny (1980-93), prze-
wodnicz¹cy zespo³u redakcyjnego serii �Studia
do dziejów Wydzia³u Teologicznego UJ� (od
1991) l Papieski Wydzia³ Teologiczny � obec-
nie Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
(od 1968), wyk³ady zlecone (1968-70), doktor
habilitowany, docent (od 1978), profesor nadzwy-
czajny (1986), prorektor (1982-91), rektor (1992-
98) l Komisja ds. Nauki Katolickiej Konferen-
cji Episkopatu Polski (1972-94), sekretarz, kon-
sultor l Rada Naukowa Episkopatu Polski (1973-
89), sekretarz l Rada Episkopatu Polski ds. na-
uczania i wiary katolickiej (od 1996). Ponadto:
doctor honoris causa Ruhr-Universität w Bo-
chum. Wyjazdy zagraniczne o charakterze dusz-
pasterskim: studia doktoranckie w Rzymie (1963-
67); stypendium habilitacyjne jako chercheur li-
bre w Lovanium w Belgii (1967-68); ponadto
wyjazdy zwi¹zane z pe³nieniem funkcji prorek-
tora i rektora; udzia³ w licznych sympozjach,
wyk³ady go�cinne na niemieckich uniwersyte-
tach. Wa¿niejsze dzie³a: �La théologie du marty-
re au vingtiéme siécle� (doktorat 1967); �Ko�ció³
jako sakrament w nauczaniu Vaticanum II. Roz-
wój doktryny� (habilitacja 1978); 250 pozycji
ksi¹¿kowych i artyku³ów.

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ do organizacji spo³ecznych: Polskie
Towarzystwo Teologiczne (od 1968), sekretarz
(1970-83) l Fundacja im. �wiêtej Jadwigi (od
1990), cz³onek. Inne fakty z ¿yciorysu: dyscypli-
narne zwolnienie z funkcji katechety w Szkole
Mêskiej nr 1 w Wadowicach i proces karny w 1960
roku zakoñczony umorzeniem sprawy, w latach
1960-62 proces cywilny rehabilituj¹cy z zarzutów
stawianych w procesie karnym z 1960 roku (oba
procesy odby³y siê w Wadowicach). Odznaczenia
ko�cielne i �wieckie: Nagroda Naukowa im. W³o-
dzimierza Pietrzaka (1999).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 47 m kw., budynek Kapitu³y Metro-
politalnej w Krakowie, �ródmie�cie, od 1989. Sa-
mochód: brak. Podatek dochodowy: 1998 � brak.

  ROZRYWKI  I   UPODOBANIA
Hobby: turystyka wysokogórska, Tatry polskie i
s³owackie oraz Beskidy. Urlop: odpoczynek (od
1989 sanatoria w Busku Zdroju). Ulubione dzie-
³a: klasyczna literatura polska. Maksyma ¿yciowa:
Testis Christi � �wiadek Chrystusa.

aktual.: 7.XII.1999

KUCHARSKI Mieczys³aw
hutnik, dzia³acz zwi¹zkowy
Ur. 27 lutego 1954 w Opatowie Kieleckim, woj.
kieleckie; ¿onaty (od 1980); wykszt. �rednie; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Jan, wykszt. �rednie.
Matka: Maria (z d. Tkaczyk), wykszt. podstawo-
we. Rodzeñstwo: Barbara (ur. 1958), Adam (ur.
1958). ¯ona: Bo¿ena (z d. Grabiec), wykszt. �red-
nie, pielêgniarka. Dzieci: Joanna (ur. 1982), Karo-
lina (ur. 1994). Tradycje rodzinne: dziadek Józef
Tkaczyk by³ ¿o³nierzem Legionów marsza³ka Jó-
zefa Pi³sudskiego, dzia³a³ w konspiracji podczas
II wojny �wiatowej; ojciec ¿ony Stefan Grabiec
oraz jego bracia byli cz³onkami oddzia³ów party-
zanckich (Bataliony Ch³opskie) dzia³aj¹cych w
okolicach Jêdrzejowa.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 3 w Opatowie Kieleckim
l Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Bartosza G³owac-
kiego w Opatowie Kieleckim (matura 1975).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Huta Katowice w D¹browie Górniczej (1978-79),
wytapiacz stali, rozlewacz stali l Huta im. Leni-
na � obecnie im. T. Sendzimira w Krakowie (od
1979), operator (1979-80), wytapiacz (1980-86),
I wytapiacz brygadzista (od 1987). Wyjazdy za-
graniczne o charakterze zawodowym: kursy zawo-
dowe w Niemczech (1994), Holandii i Belgii
(1994) oraz Anglii (1995).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Klub Honorowych Dawców Krwi (od
1977), cz³onek l NSZZ �Solidarno�æ� (1980-90),
wiceprzewodnicz¹cy komisji wydzia³owej (1988-
90) l NSZZ �Solidarno�æ �80� (od 1990), prze-
wodnicz¹cy komisji zak³adowej Huty im. T. Sen-
dzimira (od 1991), cz³onek prezydium Komisji
Krajowej (od 1992), wiceprzewodnicz¹cy zarz¹-
du Regionu Ma³opolska (od 1992) l Polski Zwi¹-
zek Wêdkarski (od 1990), cz³onek l Komitet
Obrony Krzy¿a na ̄ wirowisku w O�wiêcimiu (od
1998), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Osi¹gniêcia w dzia³alno�ci
publicznej: od 1980 roku poprzez udzia³ w straj-
kach, strajkach g³odowych (1991, 1992, 1999)
manifestacjach i wiecach czynna walka o moder-
nizacjê oraz istnienie Huty im. T. Sendzimira i za-
chowanie w niej pe³nego cyklu produkcyjnego;
walka o miejsce pracy i prawa pracownicze ludzi
pracy. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: po 13 grudnia
1981 roku starania o zniesienie stanu wojennego
oraz przywrócenie NSZZ �Solidarno�æ�, od 1982
roku udzia³ w licznych manifestacjach i walkach
ulicznych z ZOMO w Krakowie, a nastêpnie w
Nowej Hucie, w latach 1982-89 rozdawanie, kle-
jenie ulotek oraz malowanie napisów. Sympatie po-
lityczne: do partii charakteryzuj¹cych siê patrio-
tycznym, propracowniczym i propolskim progra-
mem oraz do tych, które chc¹ budowaæ suweren-
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n¹ Polskê, niezale¿n¹ politycznie i gospodarczo;
antypatia do partii antypolskich, antypracowni-
czych i kosmopolitycznych, takich jak Unia Wol-
no�ci, AWS i SLD. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 44 m kw., kwaterunkowe, Nowa Huta,
od 1987. Samochód: wartburg, rok prod. 1990.
Podatek dochodowy: 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: sport, turystyka, jazda samochodem, wêd-
karstwo, lektura. Urlop: najchêtniej nad wod¹, nad
morzem z w³asnym sprzêtem pod namiotem. Ulu-
bione dzie³a: Trylogia H. Sienkiewicza (zw³asz-
cza �Potop�), �Wesele� S. Wyspiañskiego; filmy
�Ojciec chrzestny�, �Seksmisja�. Maksyma ¿ycio-
wa: Nie rób drugiemu, co tobie niemi³o. B¹d� sob¹
i walcz, bo ¿ycie to nieustanna walka i pomoc in-
nym ludziom.                                   aktual.: 17.VIII.1999

KUDYK Jan Józef
geograf, muzyk jazzowy, bioenergoterapeuta
Ur. 10 maja 1942 w Krakowie; ¿onaty (od 1969);
wykszt. wy¿sze; magister geografii ekonomicznej
i magister sztuki; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Józef, wykszt. �rednie, muzyk. Matka: Anna (z d.
Bañdo), wykszt. �rednie zawodowe, bieli�niarka.
Rodzeñstwo: brak. ¯ona: El¿bieta (z d. Vogel),
wykszt. �rednie, przy mê¿u. Dzieci: Adam (ur.
1971), Anna (ur. 1976), Tomasz (ur. 1976). Tra-
dycje rodzinne: ojciec, wspó³za³o¿yciel chóru
�Echo� w Krakowie w 1922 roku, zgin¹³ w O�wiê-
cimiu w kwietniu 1942; syn Tomasz od 14 roku
¿ycia gra na tr¹bce, w 2000 roku skoñczy krakow-
sk¹ Akademiê Muzyczn¹ w klasie tr¹bki, kompo-
nuje utwory jazzowe dla zespo³u New Bone, w
którym gra od 1997 (w sk³adzie zespo³u absolwen-
ci AM), czêsto anga¿owany jest do orkiestry sym-
fonicznej Krzysztofa Pendereckiego (w roku 1999
udzia³ w wykonaniu �Siedmiu bram Jerozolimy�),
wspó³pracownik krakowskiej orkiestry Polskiego
Radia, krakowskiej Opery i Operetki, wspó³pra-
cuje z pianist¹ Leszkiem Ku³akowskim (od 1997)
i Jaros³awem �mietan¹ (od 1999). ¯yciowe auto-
rytety: S. Kisielewski, który fascynuje jako postaæ,
Lutos³awski i Górecki to doskona³o�ci artystycz-
ne, L. Armstrong.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 21 im. gen. Roli-¯ymir-
skiego w Krakowie l Pañstwowa �rednia Szko³a
Muzyczna w Krakowie (1962); II Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce im. Jana Sobieskiego w Krakowie
(matura 1960) l Uniwersytet Jagielloñski, geo-
grafia ekonomiczna (dyplom 1966) l Akademia
Muzyczna w Krakowie, tr¹bka (dyplom 1971).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Zespó³ Jazz Band Ball Orchestra w Krakowie (od
1962), wspó³za³o¿yciel z Janem Bob¹, trêbacz i
lider zespo³u (od 1986). Ponadto: Ma³opolski Cech
Bioenergoterapii przy Izbie Rzemie�lniczej w Kra-
kowie (od 1996), za³o¿yciel i starszy cechu (1996-

98). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodo-
wym: od pocz¹tku lat 60. wyjazdy do wszystkich
krajów europejskich oprócz Portugalii oraz do
Kanady i USA, udzia³ w festiwalach, m.in. Ost-
West Festiwal w Norymberdze, Jazz Tage w Han-
noverze, North-Sea Jazz Festival w Hadze, Gu-
iness Jazz Festival w Covk, Jazz Festival w Edyn-
burgu, New Orlean w Lugano, Philips Jazz Festi-
val w Eindhoven i Mariac, a tak¿e Sacramento,
Dixieland Jubilee w Kalifornii, Tampa Jazz Festi-
wal (Floryda, 1986), Vancouver Jazz Festival
(1989). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: w latach 1965-99
dwadzie�cia p³yt analogowych zespo³u, 12 p³yt
CD, m.in. �Flying home�, �What,s New�, �High-
lights and News�. Nagrody i wyró¿nienia: klucze
do Sacramento w Kalifornii (1989) na festiwalu
jazzu tradycyjnego Sacramento Dixieland Jubilee,
I miejsce dla zespo³u na festiwalu Jazz nad Odr¹
(1964), Srebrna Gwiazda Helikonu za dzia³alno�æ
artystyczn¹ przyznana przez krakowski Jazz Klub
(1974), list gratulacyjny z okazji 25-lecia istnie-
nia zespo³u od prezydenta R. Reagana (1978), Z³o-
ta Tr¹bka na festiwalu im. Davisa w Krakowie
(1994), Z³ota Tarka  na festiwalu w I³awie (1997),
w ankiecie pisma �Jazz Forum� zespó³ uznany za
najlepszy w Polsce (1998 i 1999).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Polskich Artystów
Muzyków (od 1968), cz³onek l Zwi¹zek Auto-
rów i Kompozytorów Scenicznych (1970-99),
cz³onek Polskie Stowarzyszenie Jazzowe (od
1976), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Sympatie polityczne: do partii
centrowych w rozumieniu europejskim; antypatia
do J. Urbana i M. Jurka. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
� brak odp.

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: wêdkarstwo, spacery turystyczne. Urlop:
pobyt nad morzem lub nad Dunajcem. Ulubione
dzie³a: �Kubu� Puchatek�; �Koncert brandenbur-
ski� Bacha. Maksyma ¿yciowa: Du¿a aktywno�æ
w pracy dla rodziny i przyjació³.

aktual.: 3.IV.2000

KUKURBA Jacek Andrzej
technik radiolog, dyrektor kasy chorych
Ur. 24 lipca 1947 w Krakowie; kawaler; wykszt.
pó³wy¿sze; technik radiolog; wyznanie rzymsko-
kat. Ojciec: Jerzy, wykszt. �rednie, ekonomista.
Matka: Aleksandra (z d. Wiatr), wykszt. �rednie,
ekonomista. Rodzeñstwo: Anna, Maria. Dzieci:
brak.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa w Krakowie l matura eks-
ternistyczna w Poznaniu (1977) l 2-letnie Medycz-
ne Studium Zawodowe w Krakowie, Wydzia³
Elektroradiologii (dyplom 1983) l Uniwersytet Ja-
gielloñski, Wydzia³ Prawa i Administracji, studia
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licencjackie � administracja samorz¹dowa, indy-
widualny tok studiów (od 1998) l szkolenia zwi¹z-
kowe w zakresie negocjacji, praw pracowniczych
oraz zarz¹dzania zespo³ami ludzkimi organizowa-
ne w Polsce przez amerykañsk¹ centralê zwi¹zko-
w¹ AFL-CIO oraz centrale zwi¹zkowe z Holan-
dii, Niemczech i Anglii (1992-96); 6-miesiêczny
kurs i szkolenie w zakresie organizacji kas cho-
rych organizowane przez pe³nomocnika rz¹du ds.
wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia zdro-
wotnego w Warszawie (1998).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Zak³ad Obrazowania Szpitala im. J. Dietla w Kra-
kowie (1984-97), technik radiologii, kierownik ze-
spo³u techników medycznych l Sekretariat Ochro-
ny Zdrowia Regionu Ma³opolska NSZZ �Solidar-
no�æ� (1996-98), etatowy przewodnicz¹cy l Pe³-
nomocnik regionalny ds. wprowadzania po-
wszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w woje-
wództwie ma³opolskim mianowany przez pe³no-
mocnika rz¹du (II-XII.1998) l Ma³opolska Re-
gionalna Kasa Chorych (od I.1999), dyrektor. Po-
nadto: przedstawiciel NSZZ �Solidarno�æ� ds.
spo³eczno-gospodarczych w Komisji Trójstronnej
rz¹du i konfederacji pracodawców i zwi¹zków
zawodowych (1994-96), przedstawiciel �wiatowej
Konfederacji Niezale¿nych Zwi¹zków Zawodo-
wych oraz �wiatowego Zwi¹zku Pracowników
S³u¿b Publicznych w rozmowach z Bankiem �wia-
towym przy Okr¹g³ym Stole w Bu³garii (1997),
cz³onek rady nadzorczej Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych Oddzia³ w Krakowie (1997-98), ne-
gocjator bran¿owego uk³adu zbiorowego pracy dla
pracowników s³u¿by zdrowia z ramienia Zwi¹zku
Zawodowego NSZZ �Solidarno�æ� (1996-98).
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
w latach 1992-96 szkolenia w zakresie zarz¹dza-
nia i organizacji w s³u¿bie zdrowia oraz w zakre-
sie ubezpieczeñ spo³ecznych i systemów ubezpie-
czeniowych w Anglii, Holandii i Niemczech; Uni-
wersytet w Kolonii, Instytut Higieny, przeszkole-
nie w zakresie zarz¹dzania i organizacji higieny
szpitalnej w niemieckim systemie zdrowotnym, in-
stytucie i klinice uniwersyteckiej.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (od 1981), wice-
przewodnicz¹cy Sekretariatu Ochrony Zdrowia
Komisji Krajowej (1992-98), przewodnicz¹cy Se-
kretariatu Ochrony Zdrowia Regionu Ma³opolska
(1996-98) l Ruch Spo³eczny AWS (od 1998),
przewodnicz¹cy zespo³u ds. ochrony zdrowia dzia-
³aj¹cego w strukturach regionalnych RS AWS w
Ma³opolsce. Udzia³ w przedstawicielskich orga-
nach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.:
wspó³autor programu AWS w zakresie ochrony
zdrowia w Regionie Ma³opolska oraz przewodni-
cz¹cy tego zespo³u przed wyborami parlamentar-
nymi w 1997 roku z ramienia Sekretariatu Ochro-
ny Zdrowia Komisji Krajowej �Solidarno�ci�;

cz³onek zespo³u negocjuj¹cego umowê koalicyj-
n¹ AWS i Unii Wolno�ci po wyborach parlamen-
tarnych w 1997 roku w zakresie programu ochro-
ny zdrowia. Sympatie polityczne: historycznie �
Józef Pi³sudski, wspó³cze�nie premier Jerzy Bu-
zek; antypatia do wszystkich polityków o zaciê-
ciu fundamentalnym. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 26 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, �ródmie�cie, od 1980. Samochód: brak. Po-
datek dochodowy: 1997 � I próg, 1998 � II próg.

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: turystyka i historia sztuki. Urlop: czynny,
turystyka, podróze. Ulubione dzie³a: malarstwo �
Goya, Rodakowski, Siemiradzki, malarstwo histo-
ryczne; literatura � Brandstaetter, Heller, Kurt Vor-
twanger. Maksyma ¿yciowa: Plus ratio quam vis.

aktual.: 9.VII.1999

KULAWIK Tomasz
magister wf., pi³karz
Ur. 4 maja 1969 w Olkuszu, woj. katowickie; ¿o-
naty (od 1991); wykszt. wy¿sze; magister wycho-
wania fizycznego; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Zbigniew, wykszt. �rednie, technik górnik. Mat-
ka: Teresa (z d. Wdowik), wykszt. �rednie, pielê-
gniarka. Rodzeñstwo: Sylwester (ur. 1970), Karo-
lina (ur. 1976). ¯ona: Agata (z d. Wcis³o), wy-
kszt. wy¿sze, prawnik. Dzieci: Szymon (ur. 1991),
Kacper (ur. 1995).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 3 w Olkuszu l I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Króla Kazimierza Wielkie-
go w Olkuszu (matura 1988) l Akademia Wycho-
wania Fizycznego w Krakowie, kierunek nauczy-
cielski trenerski (dyplom 1997).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
GKS �Zag³êbie� w Sosnowcu (1989-90), pi³karz
l TS �Wis³a� w Krakowie (od 1991), pi³karz, ka-
pitan zespo³u. Wyjazdy zagraniczne o charakterze
zawodowym: obozy sportowe w Narbon we Fran-
cji (1990) i w Bangkoku (1993). Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: jako pi³karz �Zag³êbia� Sosnowiec awans
z II do I ligi (sezon 1988-89), jako pi³karz kra-
kowskiej �Wis³y� awans z II do I ligi (1995) oraz
trzecie miejsce w I lidze (sezon 1990-91), mistrzo-
stwo Polski w I lidze (sezon 1998-99); gra w pu-
charach UEFA z AC Parma, Trabzonsport (sezon
1998-99).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 48 m kw., wolny najem, Olkusz, od
1993. Samochód: ford mondeo, rok prod. 1996.
Podatek dochodowy: 1997 �  II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: akwarystyka. Urlop: wczasy z rodzin¹ �
latem nad morzem, a zim¹ w górach. Ulubione
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dzie³a: Trylogia; sensacyjne filmy polskie. Mak-
syma ¿yciowa: Praca jest czêsto ojcem przyjem-
no�ci (Wolter).                                 aktual.: 15.VIII.1999

KULCZYCKI Marek Waldemar
ekonomista, bankowiec
Ur. 27 listopada 1948 w Lublinie; ¿onaty (od
1974); wykszt. wy¿sze; doktor nauk ekonomicz-
nych; bez wyznania. Ojciec: W³adys³aw, wykszt.
ekonomiczne, g³ówny ksiêgowy. Matka: Teodo-
zja (z d. Zdunek), wykszt. podstawowe, przy mê¿u.
Rodzeñstwo: Lidia (ur. 1952), Jacek (ur. 1958).
¯ona: Daria (z d. Wróblewska), wykszt. wy¿sze
ekonomiczne, konsultant. Dzieci: Katarzyna (ur.
1983).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 18 w Lublinie l Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. J. Zamoyskiego w Lublinie
(matura 1966) l Szko³a G³ówna Planowania i Sta-
tystyki w Warszawie, handel zagraniczny (dyplom
1971) l studia doktoranckie: SGPiS, przewód
doktorski w trakcie asystentury (dyplom 1976).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Szko³a G³ówna Planowania i Statystyki w War-
szawie (1971-80), asystent, starszy asystent (1971-
76), adiunkt (1976-80) l Organizacja Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemys³owego
UNIDO w Wiedniu (1980-86), specjalista ds. roz-
woju l Ministerstwo Handlu Zagranicznego w
Warszawie (1987-91), dyrektor departamentu l
Ministerstwo Przemys³u i Handlu w Warszawie
(1991-92), podsekretarz stanu (1991) l Polsko-
Amerykañski Fundusz Przedsiêbiorczo�ci w War-
szawie (1992-95), wiceprezes l Pierwszy Polsko-
Amerykañski Bank w Krakowie (od 1995), pre-
zes. Ponadto: przewodnicz¹cy Komisji Rewizyj-
nej Polskiej Rady Biznesu (od 1996). Wyjazdy za-
graniczne o charakterze zawodowym: kurs zawo-
dowy w USA (1996). Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
�Kurs walutowy w systemie zarz¹dzania� (dokto-
rat 1976); dwie ksi¹¿ki o tematyce ekonomicznej
w Pañstwowym Wydawnictwie Ekonomicznym,
oko³o 100 artyku³ów w prasie fachowej, skrypty
akademickie, opracowania naukowo-badawcze;
bieg³a znajomo�æ jêzyka angielskiego, francuskie-
go, rosyjskiego, bierna hiszpañskiego i niemiec-
kiego.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1968-80), sekretarz Komitetu
Uczelnianego SGPiS (1978-80). Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Sympatie polityczne: Unia
Wolno�ci. Odznaczenia: Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi
(1973).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie s³u¿bowe: 80 m kw., wolny najem,
�ródmie�cie, od 1995. Mieszkanie prywatne: 250
m kw., domek jednorodzinny, Warszawa, od 1987.
Samochód: prywatny � toyota, rok prod. 1998,

s³u¿bowy � volvo, rok prod. 1997. Podatek do-
chodowy: 1997 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: tenis, narciarstwo, ¿eglarstwo, pilota¿ sa-
molotów turystycznych, dzia³ka � ogrodnictwo,
muzyka jazzowa. Urlop: ¿eglarstwo, narciarstwo.
Ulubione dzie³a: �Kubu� Fatalista� . Maksyma ¿y-
ciowa: �If you don�t make dust � you eat dust�.

aktual.: 9.IX.1998

KULIG Andrzej Adam
prawnik, dyrektor izby rzemie�lniczej
Ur. 4 marca 1963 w Krakowie; ¿onaty (od 1988);
wykszt. wy¿sze, magister nauk prawnych; wyzna-
nie rzymskokat. Ojciec: Andrzej, wykszt. wy¿sze,
lekarz. Matka: Zofia (z d. Ziemba), wykszt. wy-
¿sze, lekarz. Rodzeñstwo: Maciej (ur. 1972), Bar-
tosz (ur. 1977). ¯ona: Joanna (z d. Wartak), wy-
kszt. wy¿sze, dziennikarz. Dzieci: Anna Zofia (ur.
1989), Agata Anna (ur. 1996).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 7 w Krakowie l Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Komisji Edukacji Narodo-
wej w Krakowie (matura 1982) l Uniwersytet
Jagielloñski, Wydzia³ Prawa i Administracji (dy-
plom 1987).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski, Katedra Prawa Konsty-
tucyjnego (od 1987), wyk³adowca, cz³onek Rady
Wydzia³u Prawa UJ (od 1993), cz³onek Rady In-
stytutu Nauk Politycznych UJ (1993-96) l Urz¹d
Wojewódzki w Krakowie (1996-97), dyrektor
Gabinetu Wojewody l Izba Rzemie�lnicza w Kra-
kowie (od 1998), dyrektor. Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: Uniwersytet Leiden w
Holandii (1991). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: autor kil-
kunastu prac z zakresu prawa konstytucyjnego,
samorz¹du terytorialnego i nauk politycznych.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Prawa Konstytucyjne-
go (od 1992), cz³onek. Udzia³ w przedstawiciel-
skich organach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 56 m kw., w³asno�ciowe, Krowodrza
(od 1976). Samochód: brak. Podatek dochodowy:
1994 � I próg, 1995 � I próg, 1996 � I próg, 1997
� I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: pasjans, historia ustroju. Urlop: wyciecz-
ki górskie. Ulubione dzie³a: �Mistrz i Ma³gorza-
ta� M. Bu³hakowa; malarstwo van Gogha.

aktual.: 28.IV.1999

KU£AKOWSKA-BOJÊ� Ewa Teresa
architekt, wiceprezydent Krakowa
Ur. 1 lipca 1939 w Warszawie; zamê¿na (od 1963);
wykszt. wy¿sze, doktor in¿ynier architekt; wyzna-
nie rzymskokat. Ojciec: Andrzej, wykszt. wy¿sze,
prawnik. Matka: Wanda (z d. Jadachowska), wy-
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kszt. wy¿sze, prawnik. Rodzeñstwo: brak. M¹¿:
Andrzej Bojê�, wykszt. wy¿sze, doktor in¿ynier
architekt, specjalista od konstrukcji z aluminium
w budownictwie. Dzieci: Agata (ur. 1964), Anna
(ur. 1966), Aleksandra (ur. 1969). Tradycje rodzin-
ne: ojciec zgin¹³ w czasie wojny jako pilot RAF-
u, dziadek Henryk Ku³akowski by³ przed wojn¹
prezesem spó³ki �Solvay�, zamordowany przez
Sowietów w 1945 roku, stryj Adam Ku³akowski
sekretarz gen. W³adys³awa Sikorskiego zgin¹³ z
nim w 1942 roku w katastrofie lotniczej w Gibral-
tarze.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 13 w Krakowie l IX Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce w Krakowie (matura
1956) l Politechnika Krakowska, Wydzia³ Archi-
tektury (dyplom 1962).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Politechnika Krakowska (od 1962), asystent (1962-
63), starszy asystent (1963-72), adiunkt (od 1972)
l L�Universite de Madagascar (1979-83), profe-
sor l Ecole Nationale des Ingenieurs de Gabes w
Tunezji (1986-89), docent l Urz¹d Miasta Kra-
kowa (od 1992), wicedyrektor Wydzia³u Archi-
tektury (1992-93), dyrektor Wydzia³u Nadzoru
Budowlanego (1993-95), wicedyrektor Wydzia³u
Architektury (1996-XI.98) l Gmina Kraków (od
XI.1998), cz³onkini Zarz¹du Miasta Krakowa,
wiceprezydent miasta Krakowa (od VI.1999) l
Praca na w³asny rachunek � wolny zawód (1962-
92). Ponadto: delegat do Rady Wydzia³u Archi-
tektury Politechniki Krakowskiej (1983-86). Wy-
jazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: sta¿
w biurze projektów Groupe Struktures w Brukse-
li. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Elementy wielkoprze-
strzenne w budownictwie mieszkaniowym� (dok-
torat 1972); ponad 100 zrealizowanych projektów
architektonicznych, m.in.: domy mieszkalne w
okolicach Wadowic, Kalwarii i Andrychowa, bi-
blioteka miejska i zachodnie skrzyd³o pa³acu w
Andrychowie, czê�æ wej�ciowa Muzeum Arche-
ologicznego w Krakowie, czê�æ wej�ciowa Kra-
kowskich Zak³adów Piwowarskich przy ul. Lubicz,
rozbudowa Politechniki Krakowskiej od strony ul.
Warszawskiej, ko�ció³ Ranomafana w Sud Mada-
gascar oraz dwa seminaria duchowne (Fianaront-
soa i Autannarivo) na Madagaskarze.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Architektów Polskich
(1962-72 i od 1999), cz³onek l NSZZ �Solidar-
no�æ� (od 1983), cz³onek Komisji Zak³adowej Po-
litechniki Krakowskiej (1991-93) l Komitet Oby-
watelski Miasta Krakowa (od 1990), cz³onek Za-
rz¹du. Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: radna Dzielnicy VII (1992-94). Inne fakty z
¿yciorysu polit.: udzia³ w kampaniach prezydenc-
kich Lecha Wa³êsy w 1990 i 1995 roku jako m¹¿
zaufania �Solidarno�ci�; udzia³ we wszystkich ak-
cjach wyborczych Osiedlowego Komitetu Obywa-

telskiego �Zwierzyniec�; kandydatka na prezyden-
ta Krakowa w 1992 roku; kandydatka do Sejmiku
Województwa Ma³opolskiego w 1998 roku z kra-
kowskiej listy AWS, cz³onkini Zarz¹du Miasta
Krakowa na wniosek prezydenta A. Go³asia. Sym-
patie polityczne: Ojciec �w., premier J. Buzek;
antypatia do Jaskierni i Siemi¹tkowskiego z SLD.
Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 150 m kw., w³asny dom 3-rodzinny
(z córkami i wnukami), Krowodrza, od 1939 z
przerwami z powodu wysiedleñ. Samochód: alfa
romeo, rok prod. 1997. Podatek dochodowy: 1994
� II próg, 1995 � III próg, 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: zwiedzanie �wiata, konie, p³ywanie, wêd-
karstwo, bryd¿, fotografia, narty i wiele innych,
na które brak czasu. Urlop: nad morzem, z mê-
¿em wolnym od zajêæ (utopia od wielu lat nie zre-
alizowana). Ulubione dzie³a: �Mój przyjaciel Me-
aulnes� A. Fourniera. Maksyma ¿yciowa: Nie rób
drugiemu, co tobie niemi³o.
Dodatkowe uwagi: marzy o tym, aby w Polsce za-
istnia³y mechanizmy spo³eczne, promuj¹ce ludzi
uczciwych, prawych, kompetentnych, kultural-
nych; aby istnia³a odpowiedzialno�æ za s³owo i aby
ci wy¿ej postawieni dawali dobry przyk³ad swo-
imi postawami i czynami.               aktual.: 31.III.1999

KUNCE Piotr Jerzy
artysta grafik, profesor ASP
Ur. 6 lutego 1947 w Krakowie; stan cywilny � brak
odp.; wykszt. wy¿sze; profesor nadzwyczajny gra-
fiki; wyznanie � brak odp. Ojciec: W³adys³aw,
wykszt. wy¿sze, biznesmen. Matka: Maria (z d.
Filipkiewicz), wykszt. wy¿sze, historyk sztuki.
Rodzeñstwo: Hanna (ur. 1937). Dzieci: Konrad (ur.
1972), Gaja (ur. 1982). Tradycje rodzinne: w pe³-
ni artystyczne, rodzina typowo inteligencka; Ste-
fan Filipkiewicz � dziadek ze strony matki, arty-
sta malarz, uczeñ Stanis³awskiego, profesor Aka-
demii Sztuk Piêknych w Krakowie; bracia dziad-
ka to malarz i architekt oraz lekarz; siostra dziad-
ka ukoñczy³a konserwatorium; matka � historyk
sztuki; siostra Hanna ukoñczy³a grafikê na ASP.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 2 w Krakowie l II Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Jana III Sobieskiego w Kra-
kowie (matura 1965) l Akademia Sztuk Piêknych
w Krakowie, grafika (dyplom 1973).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Sztuk Piêknych w Krakowie (od 1973),
asystent, starszy asystent (1973-80), adiunkt
(1980-86), docent (1986-92), profesor (1992), pro-
rektor (1996-99) l Studio projektowania graficz-
nego dla potrzeb reklamy i identyfikacji wizual-
nej �Atman Studio� w Krakowie (od 1996), w³a-
�ciciel. Ponadto: rzeczoznawca Ministerstwa Kul-
tury i Sztuki w grafice projektowej; cz³onek Rady
Programowej Festiwalu �Kraków 2000�. Wyjazdy



175KTO jest KIM w Krakowie 1999

zagraniczne o charakterze zawodowym: visiting
professor na uniwersytecie stanu Connecticut w
Storrs w USA (1990-91); kursy projektowania gra-
ficznego i plakatu w Helsinkach (1989-99), Mek-
syku (1994), Kurytybie � Brazylia (1998). Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: �Nurt nostalgiczny w plaka-
cie  i grafice reklamowej� ³¹cznie z wystaw¹ pla-
katów i grafik (habilitacja 1986); informator iden-
tyfikacji wizualnej Banku Przemys³owo-Handlo-
wego SA (w tym zasada identyfikacji wizualnej
wnêtrz banku i budynków), podobny informator
Banku Wspó³pracy Regionalnej, projekty znaków
graficznych � logo, projekty plakatów, znaków
graficznych; wystawy indywidualne, udzia³ w
wystawach zbiorowych.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Polskich Artystów Plastyków,
cz³onek l NSZZ �Solidarno�æ� (1980-91), cz³o-
nek l Stowarzyszenie Polskich Grafików Projek-
tantów (od 1993), wiceprezes (od 1995). Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Inne
fakty z ¿yciorysu polit.: po 13 grudnia 1981 pierw-
szym okresie stanu wojennego skromna dzia³al-
no�æ opozycyjna, opracowanie instrukcji druku
sitowego dla podziemnego ruchu wydawniczego,
druk ulotek i znaczków podziemia. Sympatie po-
lityczne: laickie skrzyd³o Unii Wolno�ci; antypa-
tia do wszelkich formacji nacjonalistycznych, ul-
trakatolickich, do tego, co w Polsce nazywa siê
prawicowe. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 83 m kw., kwaterunkowe w prywat-
nej kamienicy czynszowej, �ródmie�cie, od 1947.
Samochód: fiat brava 1.6, rok prod. 1997. Poda-
tek dochodowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: praca, projektowanie plakatu, ogl¹danie
albumów z tej bran¿y; s³uchanie III Programu Pol-
skiego Radia; s³uchanie bluesa, klasycznego rock
and rolla, obserwowanie polityki, czytywanie �Ga-
zety Wyborczej�. Urlop: bez regu³y, czasem pod-
ró¿, ale te¿ przebywanie z blisk¹ osob¹. Ulubione
dzie³a: poezja lub proza absurdalna, np. �Alicja w
Krainie Czarów�, �Fioletowa krowa�, ksi¹¿ki B.
Cendrarsa; film �Kabaret�, �Rzym�, �Amarcord�,
�Poci¹gi pod specjalnym nadzorem�. Maksyma
¿yciowa: Mówiæ otwarcie, co siê my�li, i�æ do przo-
du. Nie wystarczy byæ dobrym, je�li siê marzy, aby
byæ wielkim.                                        aktual.: 23.IV.1999

KUNZ W³odzimierz
artysta malarz, grafik, profesor ASP
Ur. 25 lipca 1926 w D¹browie Tarnowskiej; ¿ona-
ty (od 1953); wykszt. wy¿sze; magister sztuki;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Henryk, wykszt. �
brak odp., nauczyciel muzyki. Matka: Stefania (z
d. G¹dek), wykszt. � brak odp., przy mê¿u. Ro-
dzeñstwo: Krystyna (ur. 1928), Halina (ur. 1930),
Romuald (ur. 1938). ¯ona: Maria  (z d. Stec), wy-

kszt. � brak odp., zawód � brak odp. Dzieci: Al-
bert (ur. 1956). Tradycje rodzinne: kilkupokole-
niowa tradycja muzyczna.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Gorlicach, woj. nowos¹dec-
kie l Gimnazjum i Liceum im. M. Kromera w
Gorlicach (matura 1948) l Akademia Sztuk Piêk-
nych w Krakowie, malarstwo (dyplom 1954).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Sztuk Piêknych w Krakowie (1953-96),
asystent, adiunkt, docent, profesor nadzwyczajny
(1980), profesor zwyczajny (1986), kierownik
Katedry Grafiki Artystycznej (1968-72), kierow-
nik pracowni malarstwa I Katedry (1986-96), dzie-
kan Wydzia³u Grafiki (1972-80), rektor (1980-87
i 1993-96). Ponadto: pedagog w dziedzinie ma-
larstwa i grafiki artystycznej, przewodnicz¹cy sek-
cji plastyki w Radzie Szkolnictwa Artystycznego
(1986-93) i cz³onek Rady G³ównej Szkolnictwa
Wy¿szego, przewodnicz¹cy Komisji Nagród Mi-
nisterstwa Kultury i Sztuki, cz³onek czynny Pol-
skiej Akademii Umiejêtno�ci (od VI.1998). Wy-
jazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: sty-
pendium ministra kultury i sztuki w Pary¿u (1964),
stypendium rz¹du holenderskiego w Amsterdamie
(1969). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Litografia � re-
trospektywa� (doktorat 1962); �Litografia � aktu-
alne tendencje� (habilitacja 1967); wystawy indy-
widualne w kraju (Warszawa, Kraków, Rzeszów,
Wroc³aw, Zakopane, Nowy S¹cz, Gorlice) oraz za
granic¹ (Bruksela, Frechen, Veszprem, Chicago,
Norymberga, Hervord, Bratys³awa, Bielefeld);
udzia³ w zbiorowych wystawach malarstwa i gra-
fiki (Tokio, Pary¿, Liege, Florencja, Lublana, Sao
Paulo, San Marino, Bonn, Dortmund, Bradford,
Londyn, Helsinki, Heidelberg, Darmstadt, Ham-
burg, Madryt), udzia³ w miêdzynarodowych ple-
nerach w Jugos³awii, we Francji, W³oszech i w
Niemczech; polichromie i malarstwo �cienne wy-
konane w obiektach zabytkowych w ramach ple-
neru malarskiego w Düsseldorfie (1975), malar-
stwo �cienne w Düsseldorfie oraz w kraju, g³ów-
nie wykonane w obiektach zabytkowych. Nagro-
dy i wyró¿nienia: laureat licznych nagród, m.in. I
nagroda na Miêdzynarodowym Biennale Sztuki w
Madrycie (1969), II nagroda na Miêdzynarodo-
wym Biennale Grafiki we Frechen (1972), z³oty
medal na II Miêdzynarodowym Biennale Grafiki
w Frederiksstadt w Norwegii (1978), Nagroda
Miasta Krakowa (1980), Nagroda Indywidualna
Ministra Kultury i Sztuki I stopnia (1981), nagro-
dy resortowe I i II stopnia Ministerstwa Kultury i
Sztuki; udzia³ w wystawach sztuki polskiej w kra-
jach Europy, Azji, Afryki, Ameryki Pó³nocnej i
Po³udniowej.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego
(1953-80), wiceprzewodnicz¹cy na ASP (1954-56)
l  Zwi¹zek Polskich Artystów Plastyków (od
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1954), sekretarz sekcji malarstwa. Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: brak. Odznacze-
nia: Odznaka �Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury�
(1974), Z³ota Odznaka �Za Pracê Spo³eczn¹ dla
Miasta Krakowa� (1978), Z³oty Krzy¿ Zas³ugi,
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
Krzy¿ Komandorski Polonia Restituta (1997).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 106 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1959. Samochód: skoda favo-
rit, rok prod. 1991. Podatek dochodowy: 1997 � I
próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: muzykowanie, sport, p³ywanie. Urlop:
zawodowa dzia³alno�æ artystyczna (malarstwo,
grafika). Ulubione dzie³a: Homer i ka¿de dobre
dzie³o sztuki. Maksyma ¿yciowa: brak odp.

aktual.: 28.V.1999

KURDZIEL Dominika Sylwia
muzyk perkusista, piosenkarka
Ur. 25 wrze�nia 1977 w Krakowie; panna; wykszt.
�rednie zawodowe; muzyk instrumentalista � per-
kusista; wyznanie � wierz¹ca w Boga. Ojciec: Ta-
deusz, wykszt. wy¿sze, prawnik, wiceprezes Kra-
kowskiego Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej.
Matka: El¿bieta (z d. Gruszczak), wykszt. wy¿sze,
oficer policji. Rodzeñstwo: Jaros³aw (ur. 1968).
Dzieci: brak.

  EDUKACJA
Pañstwowa Podstawowa Szko³a Muzyczna im. I.
Paderewskiego w Krakowie l Pañstwowe Liceum
Muzyczne im. F. Chopina w Krakowie (matura
1997).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wolny zawód � muzyk, aktorka (od 1996). Wyjaz-
dy zagraniczne o charakterze zawodowym: kon-
certy w Norymberdze w Niemczech (1998). Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: nadworna perkusistka w �Wie-
czorze z wampirem� � programie rozrywkowym
telewizji RTL 7 w Warszawie, prowadzonym przez
Wojciecha Jagielskiego (1998-99), aktorka w se-
rialu komediowym ��wiat wed³ug Kiepskich� we
Wroc³awiu (od 1999); zaproszenie od Piotra Skrzy-
neckiego na wystêpy w �Piwnicy pod Baranami�
(w latach 1993-96); sta³a wspó³praca z o�rodkiem
�U Siemachy� (spotkania z m³odzie¿¹ w celach
resocjalizacji kulturalnej) i Stowarzyszeniem na
rzecz Dzieci i M³odzie¿y �Nasz �wiat�, udzia³ w
licznych koncertach charytatywnych, m.in. na
rzecz bezdomnych zwierz¹t. Nagrody i wyró¿nie-
nia: wyró¿nienie na Festiwalu Piosenki Studenc-
kiej w Krakowie (1995), nagroda specjalna za in-
dywidualno�æ artystyczn¹ na Festiwalu Artystycz-
nym M³odzie¿y Akademickiej FAMA w �wino-
uj�ciu (1995), Grand Prix na festiwalu �piewaj-
my Poezjê w Olsztynie przyznane po raz pierw-
szy od czterech lat (1996), Grand Prix na festiwa-
lu w Siedlcach, na którym oceniane s¹ ca³e kon-
certy (1997), Karolinka � I nagroda (i jedyna) przy-

znana dla najlepszego debiutu podczas Krajowe-
go Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu (1997),
nagroda Indywidualno�æ Roku przyznana przez
Telewizjê Polsk¹ (1997).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Antypatie polityczne: zarów-
no do tych z lewej, jak i prawej strony. Odznacze-
nia: brak.

  STATUS MATERIALNY
� brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: film, kino, w wolnych chwilach nadra-
bianie filmowych zaleg³o�ci. Urlop: z dala od
miasta, ha³asu i ludzi. Ulubione dzie³a: ksi¹¿ka
�Sma¿one, zielone pomidory� Fannie Flagg; film
�Siedem� Davida Fichera, �Wszystko o mojej
matce� Pedro Almodovara. Maksyma ¿yciowa:
Je¿eli chcesz byæ kochanym, kochaj.

aktual.: 20.III.2000

KURTYKA Wojciech Henryk
elektronik, himalaista, handlowiec
Ur. 20 wrze�nia 1947 w Skrzynce, woj. wroc³aw-
skie; ¿onaty po raz drugi (od 1988); wykszt. wy-
¿sze; magister in¿ynier elektronik; wyznanie �
sk³onno�æ do buddyzmu. Ojciec: Tadeusz, wykszt.
�rednie, literat (pseudonim literacki Henryk Wor-
cell). Matka: Antonina (z d. Moszkowska), wy-
kszt. �rednie, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Jan (ur.
1950), Andrzej (ur. 1953). ¯ony: Halina (z d. Sie-
kaj), wykszt. wy¿sze, handlowiec; Ewa Waldech-
Kurtyka, wykszt. wyzsze, filolog i psycholog.
Dzieci: Aleksander (ur. 1989), Agnieszka (ur.
1991). Tradycje rodzinne: literackie ze wzglêdu
na ojca.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa we Wroc³awiu l II Liceum
Ogólnokszta³c¹ce we Wroc³awiu (matura 1965) l
Politechnika Wroc³awska, elektronika (dyplom
1970).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (1971-
73), asystent l Elektromonta¿ Kraków (1974-77),
in¿ynier rozruchu l bez etatowego zatrudnienia
(1978-89) l Orient Express � hurtownia artyku-
³ów orientalnych (od 1989), w³a�ciciel. Wyjazdy
zagraniczne o charakterze zawodowym: liczne
wyjazdy na wspinaczki wysokogórskie traktowa-
ne jako ¿yciowa pasja i drugi zawód. Wa¿niejsze
osi¹gniêcia: wspó³twórca stylu alpejskiego w hi-
malaizmie polskim i �wiatowym � zak³adaj¹cego
wysokogórskie przej�cie o charakterze sportowym
podejmowane jako pojedyncza, ci¹g³a próba bez
zak³adania obozów i lin porêczowych, wykonane
po raz pierwszy w Himalajach � Hindukusz (1972
i 1977); inicjator oko³o 13 wielko�cianowych,
pierwszych przej�æ w stylu alpejskim, w tym na 6
szczytów 8-tysiêcznych, czê�æ tych przej�æ uwa-
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¿ana jest za najtrudniejsze we wspó³czesnym hi-
malaizmie, jak trawers 3 szczytów masywu Bro-
ad Peack � 8048 m n.p.m. (1984), zachodnia �cia-
na Gashenbruma IV � 7925 m n.p.m. (1985),
wschodnia �ciana iglicy skalnej � Trango Tower
oko³o 6800 m n.p.m. (1988); po raz pierwszy na
�wiecie przej�cie dwiema nowymi drogami na
szczyty 8-tysiêczne w ci¹gu jednej doby bez prze-
rwy � zachodnia �ciana Cho-oyn ok. 8200 m n.m.p.
(1991), po³udniowa �ciana Shishapangma 8035 m
n.m.p. (1991); partner najwybitniejszych wspó³-
czesnych himalaistów � Alexa Mac Intyre w przej-
�ciu po³udniow¹ �cian¹ Changabang � ok. 6800 m
n.m.p. (1978), wschodni¹ �cian¹ Kohe Baudaki �
ok. 6800 m n.m.p. (1977), wschodni¹ �cian¹ Dhau-
lagiri � 8125 m n.m.p. (1981); w latach 1981-84
partner Jerzego Kukuczki � przej�cie nowymi dro-
gami na Gashenbrum oraz trawers Broad Peacków
I i II (1984) oraz Donga Scotta w nieudanym wej-
�ciu na Nanga Parbat (1993); Szwajacara Erhold-
ta Loretana na Cho-oyn, Shishapangma i Trango
Tower (1988), W³ocha Reinholda Messnera w nie-
udanej próbie zimowego wej�cia na Cho-oyn
(1982); od 1968 liczne pierwsze przej�cia letnie i
zimowe w Tatrach, Alpach i Norwegii, z czego
najwa¿niejsze to 13-dniowe pierwsze przej�cie
zimowe pó³nocnej �ciany Trollveggenu w Norwe-
gii (1974), a od 1974 w Hindukushu i Himalajach;
mimo wybitnie sportowego charakteru wypraw
uwa¿any za przedstawiciela trendu antysportowe-
go w himalaizmie z uwagi na traktowanie alpini-
zmu jako swego rodzaju sztuki, w której liczy siê
przede wszystkim aspekt estetyczny i mistyczny;
publikacje i opowiadania na temat wspinaczek i
nowych przej�æ, m.in. �Trango Tower�, �£ama-
niec�, �Losar� � publikowane w polskich i zagra-
nicznych pismach alpinistycznych w kilku jêzy-
kach (angielski, francuski, japoñski).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Klub Wysokogórski we Wroc³awiu
(1968-73), cz³onek l Klub Wysokogórski w Kra-
kowie (od 1974), wiceprezes (lata 80.), cz³onek
honorowy. Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: brak. Sympatie polityczne: akceptacja po-
lityki Leszka Balcerowicza z powodu braku szans
we wspó³czesnym �wiecie dla pañstwa nadopie-
kuñczego; antypatia do polityków w ogóle, co nie
pozwala wypowiedzieæ siê zdecydowanie za ja-
kim� konkretnym ugrupowaniem lub przeciwko
niemu. Odznaczenia: cztery z³ote medale za wy-
bitne osi¹gniêcia sportowe w latach 80.

  STATUS MATERIALNY
brak odp. (w³amanie i rabunek w hurtowni oraz w
mieszkaniu, kradzie¿ 2 samochodów przy pe³nym
pob³a¿aniu policji dla z³odziei).

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: literatura piêkna, filozofia buddyjska, we-
getarianizm, forsowny trening fizyczny, wspinacz-
ka wysokogórska. Urlop: fotografia, ogród wokó³

domu, góry, je�li jest wolna chwila. Ulubione dzie-
³a: dawniej Dostojewski i Herman Hesse, obecnie
bardzo trudno o jednoznaczne wskazanie; jazz.
Maksyma ¿yciowa: kreatywno�æ, twórczo�æ jako
jedyne �ród³o satysfakcji ¿yciowej, przestrzega-
nie etycznej postawy wobec ¿ycia i ludzi � zgod-
nie z nauk¹ buddyzmu, której kwintesencj¹ jest
Karma, czyli suma ca³ego ¿ycia cz³owieka i jego
postêpowania.                                   aktual.: 13.XII.1999

KU�MA Andrzej Stanis³aw
ekonomista, mened¿er
Ur. 22 wrze�nia 1961 w Krakowie; ¿onaty (od
1984); wykszt. wy¿sze; magister ekonomii; wy-
znanie � brak odp. Ojciec: Józef, wykszt. wy¿sze,
profesor Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Kra-
kowie. Matka: Halina (z d. � brak odp.), wykszt.
wy¿sze. Rodzeñstwo: brak. ̄ ona: Anna (z d. � brak
odp.), wykszt. wy¿sze, nauczyciel. Dzieci: Dariusz
(ur. 1985), Joanna (ur. 1991).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 106 w Krakowie l II Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Sobieskiego w
Krakowie (matura 1980) l Akademia Ekonomicz-
na w Krakowie, ekonomia i organizacja obrotu i
us³ug (dyplom 1985) l studia podypl.: AE (dy-
plom 1990).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Przedsiêbiorstwo Pañstwowe �Desa� w Krakowie
(1985-87), samodzielny referent l Fabryka Ko-
smetyków �Pollena-Miraculum� w Krakowie (od
1987), prezes zarz¹du, dyrektor generalny. Wyjaz-
dy zagraniczne o charakterze zawodowym: brak
odp.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
� brak odp. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 128 m kw., budownictwo wielorodzin-
ne, �ródmie�cie, od 1994. Samochód: rover, rok
prod. 1994. Podatek dochodowy: 1997 �  III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
� brak odp.                                             aktual.: 13.X.1998

KU�NIAK Brygida Justyna
prawnik, muzyk, radna miejska
Ur. 26 wrze�nia 1966 w Krakowie; mê¿atka (od
1997); wykszt. wy¿sze, doktor prawa; wyznanie �
sprawa prywatna. Ojciec: Leonard, wykszt. � spra-
wa prywatna, zawód � sprawa prywatna. Matka:
Maria, wykszt. � sprawa prywatna, zawód � spra-
wa prywatna. Rodzeñstwo: brak. M¹¿: Zbigniew,
wykszt. � sprawa prywatna, zawód � sprawa pry-
watna. Dzieci: brak. Tradycje rodzinne: rodzina o
tradycjach prawniczych.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 60 w Krakowie l X Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Komisji Edukacji Na-
rodowej w Krakowie (matura 1985) l Pañstwo-
wa Szko³a Muzyczna I i II stopnia w Krakowie
(dyplom 1986) l Uniwersytet Jagielloñski, Wy-
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dzia³  Prawa i Administracji (dyplom 1991) l stu-
dia doktoranckie: UJ, Katedra Prawa Miêdzyna-
rodowego Publicznego (dyplom 1997) l Wy¿sza
Szko³a Pedagogiczna w Krakowie, Studium
Choreograficzne (dyplom 1992) l aplikacja s¹-
dowa w okrêgu S¹du Wojewódzkiego w Krako-
wie (1991-93) � egzamin sêdziowski (1996).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
praktyka w instytucjach samorz¹dowych miasta
Essen w RFN w 1995 roku.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Unia Demokratyczna
(1991-94), cz³onek l Unia Wolno�ci (od 1994),
cz³onek Krajowej Komisji Rewizyjnej, sekretarz
Regionu Krakowskiego (od 1997). Inne organi-
zacje spo³eczne: Stowarzyszenie �Polska Grupa Li-
beralna� (od 1994), cz³onek Rady Krajowej, pre-
zes zarz¹du (od 1996). Udzia³ w przedstawiciel-
skich organach w³adzy: radna Rady Miasta Kra-
kowa, kaden. 1994-98, lista wyborcza Koalicji
Krakowskiej �Twoje Miasto�, klub radnych �Two-
je Miasto�, wiceprzewodnicz¹ca Komisji Prawo-
rz¹dno�ci, przewodnicz¹ca Komisji Zdrowia (od
1996), delegatka do Sejmiku Samorz¹dowego Wo-
jewództwa Krakowskiego; kaden. 1998-2002, li-
sta wyborcza Unii Wolno�ci, Unii Polityki Real-
nej i Ruchu Inicjatyw Osiedlowych, klub UW i
UPR, rzecznik klubu, wiceprzewodnicz¹ca komi-
sji praworz¹dno�ci l radna Dzielnicy III, kaden.
1998-2002. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: od 1989
roku dzia³alno�æ w Unii Demokratycznej, potem
Unii Wolno�ci; uczestnictwo we wszystkich kam-
paniach wyborczych UW; w 1993 kandydatka na
pos³a w wyborach parlamentarnych z krakowskiej
listy Unii Demokratycznej, a w 1997 roku z kra-
kowskiej listy UW. Sympatie polityczne: politycy
o pogl¹dach liberalnych, antypatia do fanatyków,
nacjonalistów itp. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
� sprawa prywatna.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: malarstwo abstrakcjonistyczne. Urlop: w
górach. Ulubione dzie³a: �Buszuj¹cy w zbo¿u� J.D.
Salingera. Maksyma ¿yciowa: brak.

aktual.: 25.III.1999

KWA�NY Adam
pisarz, re¿yser
Ur. 18 sierpnia 1963 w Przemy�lu; ¿onaty po raz
drugi (od 1997); wyznanie � korzenie chrze�ci-
jañskie. Ojciec: Marian, wykszt. wy¿sze, doktor
filologii polskiej. Matka: Barbara (z d. Szczepañ-
ska), wykszt. wy¿sze, nauczycielka. Rodzeñstwo:
brak. ¯ona: Gra¿yna (z d. Reyman), wykszt. wy-
¿sze, psycholog. Dzieci: brak.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa, �rednia i wy¿sza � brak odp.
l Uczeñ mistrza Samuela Bückleina � profesora
filozofii i antropologii.

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Stowarzyszenie Instytut Bückleina w Krakowie
(od 1991), prezes l Teatr Bückleina w Krakowie
(od 1993), dyrektor (1993-97), wspó³w³a�ciciel,
dyrektor artystyczny (od 1997). Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: prezentacja
spektaklu �Watt� S. Becetta w Karlsruhe w Niem-
czech (1995) oraz �Minne� w Zwoleniu na S³o-
wacji (1996). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: powie�æ
�Potrawy� (1991); wystawienie spektaklu muzycz-
nego �Katarzy� wed³ug w³asnego scenariusza
(1992); za³o¿enie Teatru Bückleina w Krakowie
(1993); spektakl �Minne� wed³ug Adama Kwa-
�nego (1995), spektakl �Totenfresser� wed³ug Nic-
lausa Manuela (1998); role aktorskie w spektaklu
�Rozbita szyba� re¿. K. Deszcz, �Gra snu� A.
Strindberga re¿. M. Kalita, �Krzes³a� E. Jonesco
re¿. I. Po³abiñska, �Minne� re¿. A. Kwa�ny.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego (1979-
90), dru¿ynowy podharcmistrz (1980-88). Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Inne
fakty z ¿yciorysu polit.: udzia³ w konspiracyjnych
pracach ZHP � kolporta¿ ulotek, ukrywanie po-
szukiwanych przez milicjê dzia³aczy, dzia³alno�æ
wychowawcza w�ród m³odzie¿y harcerskiej. Od-
znaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 44 m kw., kwaterunkowe, Krowodrza,
od 1963. Samochód: brak. Podatek dochodowy:
1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: zajêcia zawodowe. Urlop: podró¿e zagra-
niczne. Ulubione dzie³a: �Montaillou, wioska he-
retyków� Emanuela le Roi Ladurie, �Rêkopis zna-
leziony w Saragossie� Jana Potockiego. Maksy-
ma ¿yciowa: Nale¿y stwarzaæ fakty i nie t³uma-
czyæ siê z nich (S. Bücklein).           aktual.: 21.X.1998

KWIEK Julian
historyk, nauczyciel akademicki
Ur. 4 stycznia 1954 w Siemiechowie, woj. tarnow-
skie; ¿onaty (od 1981); wykszt. wy¿sze; doktor
nauk humanistycznych; wyznanie rzymskokat.
Ojciec: Jan, wykszt. podstawowe, rolnik. Matka:
Julia (z d. Sówka), wykszt. podstawowe, rolnik.
Rodzeñstwo: Barbara, Józefa, Danuta, Maria.
¯ona: Krystyna (z d. Baran), wykszt. wy¿sze, na-
uczyciel. Dzieci: Mateusz (ur. 1984).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Siemiechowie l Techni-
kum Rolnicze w Gubinie, woj. zielonogórskie l
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, hi-
storia (dyplom 1978).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Insty-
tut Nauk Spo³ecznych (od 1980), asystent (1980-
89), adiunkt (1989). Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: brak. Wa¿niejsze osi¹gniê-
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cia: �Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego w latach
1944-50. Dzia³alno�æ i przemiany ideowo-poli-
tyczne� (doktorat 1989); ksi¹¿ki �Zwi¹zek Har-
cerstwa Polskiego 1944-50. Powstanie, rozwój, li-
kwidacja� (Toruñ 1996), �¯ydzi, £emkowie, S³o-
wacy w województwie krakowskim w latach 1945-
49/50� (Kraków 1998) oraz kilkana�cie artyku³ów
naukowych, publikowanych w �Studiach Histo-
rycznych�, �Studiach Ma³opolskich�, �Dziejach
Najnowszych�, �Roczniku Historycznym Ruchu
M³odzie¿owego�, �Harcerstwie�, �Chrze�cijaninie
w �wiecie�.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1979-81), cz³onek. Inne organi-
zacje spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980),
wiceprzewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej AGH

(1991-93). Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: cz³o-
nek sztabu wyborczego Lecha Wa³êsy w Krako-
wie (1991). Sympatie polityczne: centroprawica.
Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 53 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1980. Samochód: renault 19,
rok prod. 1991. Podatek dochodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: praca. Urlop: aktywna forma wypoczyn-
ku w górach lub nad morzem. Ulubione dzie³a:
film �Lot nad kuku³czym gniazdem�; brak ulubio-
nej, wyj¹tkowej ksi¹¿ki, choæ ostatnio wspomnie-
nia, pamiêtniki. Maksyma ¿yciowa: Co masz zro-
biæ jutro, zrób dzisiaj (s³owa czêsto powtarzane
przez matkê).                                            aktual.: I.1999
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LACKOWSKI Jerzy Ryszard
nauczyciel fizyki, ma³opolski kurator o�wiaty
Ur. 1 kwietnia 1956 w Krakowie; ¿onaty (od 1979);
wykszt. wy¿sze; magister fizyki; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Stanis³aw, wykszt. wy¿sze, in¿y-
nier mechanik. Matka: Maria (z d. Kuklicz), wy-
kszt. �rednie, dietetyczka. Rodzeñstwo: Krystyna
(ur. 1959), Jolanta (ur. 1965). ¯ona: Bo¿ena (z. d.
Ambroziak), wykszt. wy¿sze, biolog, doktor nauk
medycznych. Dzieci: Agata (ur. 1982), uczennica
V Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. A. Witkowskie-
go w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 1 w Krakowie l VI Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. A. Mickiewicza w
Krakowie (matura 1975) l Uniwersytet Jagielloñ-
ski, fizyka (dyplom 1981) l studia podypl.: Aka-
demia Ekonomiczna w Krakowie, informatyka
(dyplom 1987) l warsztaty technik negocjacyj-
nych organizowane przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej (1990).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Technikum Elektryczne w Skawinie (1981-90),
nauczyciel fizyki i informatyki l  Kuratorium
O�wiaty w Krakowie (od 1990), kurator woje-
wódzki (1990-98, z konkursu), ma³opolski kura-
tor o�wiaty (od 1999, z konkursu). Ponadto: do-
radca senackiej Komisji Edukacji (1991-93), sej-
mowej Komisji Edukacji (1991-93 i od 1997),
cz³onek Rady ds. Reformy Edukacji Narodowej
(od 1998). Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: brak. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: sukcesy
uczniów w ogólnopolskich olimpiadach fizycz-
nych (etap centralny) oraz w zawodach informa-
tycznych. Nagrody i wyró¿nienia: Nagroda Samo-
rz¹dowa im. Grzegorza Palki (1998).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Partia Republikañska
(1990-91), cz³onek l Koalicja Republikañska
(1991-92), cz³onek l Partia Chrze�cijañskich De-
mokratów (1992-97), cz³onek l Stronnictwo Kon-
serwatywno-Ludowe (od 1997), cz³onek w³adz
krakowskich. Inne organizacje spo³eczne: NSZZ
�Solidarno�æ� (od 1981), wiceprzewodnicz¹cy
Komisji Zak³adowej Pracowników O�wiaty Wo-
jewództwa Krakowskiego (1989-90), cz³onek Kra-
jowej Sekcji O�wiaty i Wychowania (1989-90) l
Spo³eczne Towarzystwo O�wiatowe (od 1989),

cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: radny Rady Miasta Krakowa, kaden. 1990-
94, lista wyborcza Krakowskiego Komitetu Oby-
watelskiego �Solidarno�æ�, radny niezale¿ny; ka-
den. 1994-98, lista wyborcza Koalicji Krakowskiej
�Twoje Miasto�, klub radnych �Twoje Miasto�,
Chadeckie Ko³o Radnych w klubie TM (1996-97),
klub radnych na rzecz Akcji Wyborczej �Solidar-
no�æ� (1997-98), delegat Rady Miasta Krakowa
do Sejmiku Samorz¹dowego Województwa Kra-
kowskiego (1994-98), wiceprzewodnicz¹cy sejmi-
ku (1994-98); kaden. 1998-2002, lista wyborcza
Akcji Wyborczej �Solidarno�æ�, klub AWS, prze-
wodnicz¹cy Komisji Edukacji. Inne fakty z ¿ycio-
rysu polit.: wspó³wydawca i redaktor archidiece-
zjalnego pisma dla m³odzie¿y �List do Przyjació³�
(1975-80); uczestnictwo w m³odzie¿owych dusz-
pasterstwach akademickich w Krakowie. Sympa-
tie polityczne: ugrupowania konserwatywne; an-
typatia do ugrupowañ o charakterze totalitarnym.
Odznaczenia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1998).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 63 m kw., spó³dzielcze lokatorskie,
Podgórze, od 1989. Samochód: fiat uno, rok prod.
1997. Podatek dochodowy: 1994 � I próg, 1995 �
I próg, 1996 � I próg, 1997 � I próg, 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: historia, literatura, polityka, filozofia, tu-
rystyka. Urlop: turystyka górska. Ulubione dzie-
³a: �Mistrz i Ma³gorzata� M. Bu³hakowa, �Biesy�
F. Dostojewskiego, �Kabaret� B. Fosse´a, �Ostat-
ni z Jagiellonów� J. Mikke. Maksyma ¿yciowa: ̄ yæ
w zgodzie z w³asnym sumieniem.

aktual.: 7.VII.1999

LALIK Brunon Stanis³aw
lekarz epidemiolog, dyrektor szpitala
Ur. 2 grudnia 1949 w Tarnowie; ¿onaty (od 1977);
wykszt. wy¿sze; lekarz specjalista epidemiolog;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Erwin, wykszt.
wy¿sze, lekarz dentysta. Matka: Zyta (z d. Bañdu-
ra), wykszt. �rednie, handlowiec. Rodzeñstwo:
Mariusz (ur. 1955). ¯ona: Danuta (z d. Korczyk),
wykszt. wy¿sze, magister wychowania fizyczne-
go. Dzieci: Robert (ur. 1978), Artur (ur. 1980). Tra-
dycje rodzinne: rodzina od co najmniej XVI wie-

L
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ku osiad³a w Krakowie, w 1914 roku, kiedy mia-
stu zagra¿a³a ofensywa rosyjska, czê�æ rodziny
ewakuowana do Czech i Austrii, po wojnie po-
wróci³a przez Tarnów (czê�æ rodziny tam osiad³a);
podczas II wojny �wiatowej dziadek W³adys³aw
Bañdura, prezes Spó³dzielni Spo¿ywców w Tar-
nowie, aresztowany przez Niemców za dzia³alno�æ
w podziemiu i zamordowany w O�wiêcimiu; oj-
ciec za odmowê wst¹pienia do PZPR zosta³ po-
wo³any do odbycia s³u¿by wojskowej jako oficer
lekarz i przeniesiony s³u¿bowo z rodzin¹ do Wa³-
cza (ówczesne woj. koszaliñskie); po �mierci ojca,
dziêki staraniom matki, powrót do Krakowa.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 2 w Wa³czu, woj. kosza-
liñskie l Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Kazimie-
rza Wielkiego w Wa³czu (matura 1967) l Akade-
mia Medyczna im. Miko³aja Kopernika w Krako-
wie, Wydzia³ Lekarski (dyplom 1976) l studia po-
dypl.: UJ, Szko³a Zdrowia Publicznego, zarz¹dza-
nie szpitalem, administracja zdrowiem publicznym
(dyplom 1997).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Przemys³owy Zespó³ Opieki Zdrowotnej Nowa
Huta w Krakowie (1976-78), lekarz zak³adowy l
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych, Zarz¹d Zdro-
wia i Spraw Socjalnych w Krakowie (1978-89),
inspektor sanitarny MSW dla Krakowa, Tarnowa
i Nowego S¹cza l Centralny Zarz¹d S³u¿by Zdro-
wia MSW w Warszawie (1989-91), g³ówny spe-
cjalista epidemiolog, szef inspekcji sanitarnych
MSW l Zespó³ Zak³adów Opieki Zdrowotnej
Zarz¹du S³u¿by Zdrowia Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji w Krakowie (od
1991), dyrektor zespo³u publicznego (1991-98),
dyrektor zespo³u samodzielnego publicznego �
szpital MSW w Krakowie (od 1998). Wyjazdy za-
graniczne o charakterze zawodowym: brak. Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: w latach 1968-70 aktor w ama-
torskim, studenckim teatrze pantomimy �Studio
Miniatur� w Szczecinie; w 1971 roku wspó³za³o-
¿yciel i kierownik organizacyjny amatorskiego te-
atru �Oko� przy Studenckim Centrum Kultury w
Krakowie, któremu na �Wio�nie Lubelskiej� w
1972 roku przypad³y wszystkie pierwsze miejsca;
pierwszy (1985) i drugi stopieñ specjalizacji z hi-
gieny i epidemiologii (1990); cztery publikacje w
czasopi�mie �Problemy Lekarskie�; uruchomienie
O�rodka Rehabilitacyjno-Kondycyjnego Zespo³u
Zak³adu Opieki Zdrowotnej Zarz¹du S³u¿by Zdro-
wia MSWiA w Kopalni Soli w Wieliczce, pierw-
szej tego typu placówki na �wiecie (1997).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Stronnictwo Demokra-
tyczne (1968-70) l Polska Zjednoczona Partia
Robotnicza (1987-89). Inne organizacje spo³ecz-
ne: Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy
Policjantów (1990-91), przewodnicz¹cy ko³a
CZSZ MSW l Polskie Stowarzyszenie Dyrekto-
rów Szpitali (od 1992) l Fundacja na rzecz Roz-

woju S³u¿by Zdrowia MSW w Krakowie �Pana-
ceum� (od 1992), cz³onek Rady Fundacji. Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Po-
nadto: cz³onek Regionalnego Zespo³u ds. Restruk-
turyzacji i Planowania Sieci Stacjonarnych Zak³a-
dów Opieki Zdrowotnej (od 1995), przewodnicz¹-
cy  Rady Spo³ecznej Krakowskiego Pogotowia
Ratunkowego (od 1996), ekspert podzespo³u prze-
ciwepidemicznego Wojewódzkiego Zespo³u ds.
Ochrony Przeciwpo¿arowej i Ratownictwa (od
1997), cz³onek Rady Konsultacyjnej Wojewódz-
kiego Programu Zapobiegania HIV/AIDS (1998).
Osi¹gniêcia w dzia³alno�ci publicznej: uruchomie-
nie w Tarnawie (woj. tarnowskie) nieetatowego
zespo³u ratownictwa we wspó³pracy z komendan-
tem wojewódzkim Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
Tarnowie na bazie jednostki Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Tarnawie, gdzie za zgod¹ ministra prze-
kazana zosta³a karetka z podstawowym wyposa-
¿eniem oraz przeszkolono personel. Odznaczenia:
Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1993), Br¹zowy Medal
�Za Zas³ugi dla Obronno�ci Kraju� (1996), Z³oty
Medal �Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa� (1997), Z³o-
ty Krzy¿ Zas³ugi (1998).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 66 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, �ródmie�cie, od 1974. Samochód: renault, rok
prod. 1996. Podatek dochodowy: 1997 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: strzelectwo sportowe (przez dwa ostatnie
lata studiów kierownik sekcji strzeleckiej AZS
Akademii Medycznej w Krakowie). Urlop: brak
odp. Ulubione dzie³a: brak odp. Maksyma ¿ycio-
wa: brak odp.                                      aktual.: 12.XI.1998

LASKOWSKI Andrzej
lekarz
Ur. 10 pa�dziernika 1936 w Krakowie; ¿onaty (od
1964); wykszt. wy¿sze; lekarz; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Stanis³aw, wykszt. wy¿sze, lekarz.
Matka: Janina (z d. £ohiñska), wykszt. niepe³ne
wy¿sze, historyk sztuki. Rodzeñstwo: brak. ¯ona:
Barbara (z d. Wasilewska), wykszt.  wy¿sze, rad-
ca prawny. Dzieci: brak.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Szczawnicy, woj. nowos¹-
deckie l Gimnazjum oo. Pijarów w Krakowie (ma-
tura 1954) l Akademia Medyczna w Krakowie,
Wydzia³ Lekarski (dyplom 1961) l studia podypl.:
AM, specjalizacja � laryngologia, interna, pato-
morfologia.

  ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Medyczna, Zak³ad Patomorfologii
(1961-72), adiunkt l Szpital Specjalistyczny im.
Stefana ¯eromskiego w Krakowie Nowej Hucie
(od 1972), starszy asystent, kierownik Zak³adu
Patomorfologii (od 1975), dyrektor naczelny
(1993-96). Ponadto: cz³onek komitetu za³o¿yciel-
skiego i wspó³twórca izb lekarskich w Polsce w
1989 roku, cz³onek Rady Krajowej Izby Lekar-
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skiej w Krakowie (1991-94), przewodnicz¹cy
Komisji Zdrowia Rady Krajowej Izby Lekarskiej
w Krakowie (1991-94), przewodnicz¹cy Komisji
Zdrowia Rady Regionalnej Izby Lekarskiej w Kra-
kowie (1991-94).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Ruch Obywatelski � Ak-
cja Demokratyczna (1990-91), cz³onek l Unia
Demokratyczna (1991-94), cz³onek prezydium
Rady Regionalnej w Krakowie l Unia Wolno�ci
(od 1994), cz³onek prezydium Rady Regionalnej
w Krakowie (1995-97), cz³onek Rady Regional-
nej (od 1997), szef sekretariatu ochrony zdrowia
(od 1995). Inne organizacje spo³eczne: NSZZ �So-
lidarno�æ� (1980), przewodnicz¹cy Komisji Zdro-
wia Zarz¹du Regionu Ma³opolska (1980-81 i 1989)
l Komitet Obywatelski przy Lechu Wa³êsie (lata
80.), cz³onek l Towarzystwo Patologów, wiceprze-
wodnicz¹cy Oddzia³u Krakowskiego (1984-89).
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
radny Rady Miasta Krakowa, kaden. 1994-98, li-
sta wyborcza Koalicji Krakowskiej �Twoje Mia-
sto�, klub radnych �Twoje Miasto�, wiceprze-
wodnicz¹cy klubu (1995-98), przewodnicz¹cy
Komisji Zdrowia RMK (1994-98); kaden. 1998-
2002, cz³onek Komisji Zdrowia spoza RMK, klub
radnych UW-UPR. Ponadto: cz³onek Komisji
Doradczej ds. Ochrony Zdrowia przy prezyden-
cie RP (1993-95), ekspert Komisji Zdrowia Sej-
mu RP (1990-91). Inne fakty z ¿yciorysu polit.:
dzia³alno�æ podziemna w stanie wojennym (szcze-
gó³ów lepiej nie ujawniaæ, bo mog¹ byæ jeszcze
przydatne), represjonowany w stanie wojennym.
Osi¹gniêcia w dzia³alno�ci publicznej: wspó³au-
torstwo kilku ustaw, m.in. o zak³adach opieki zdro-
wotnej, o izbach lekarskich, projekt ustawy o ubez-
pieczeniach zdrowotnych przygotowany w 1989
roku. Sympatie polityczne: do tych, którzy dostrze-
gaj¹ zaniedban¹ czê�æ spo³eczeñstwa � emerytów,
rencistów, sferê bud¿etow¹; antypatia do oszo³o-
mów politycznych. Odznaczenia: Z³ota Odznaka
�Zas³u¿ony dla Dobra Nauki Polskiej� (1971).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 42 m kw., w³asno�ciowe, Podgórze,
od 1964. Samochód: volkswagen, rok prod. 1996.
Podatek dochodowy: 1994 � I próg, 1995 � II próg,
1996 � II próg, 1998 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: wêdkarstwo. Urlop: na jeziorach. Ulubio-
ne dzie³a: �Ma³y ksi¹¿ê� A. de Saint-Exupery�ego.
Maksyma ¿yciowa: ¯ycie ka¿dego z nas jest tyle
warte, ile mo¿emy zrobiæ dla innych.

aktual.: 5.V.1999

LASSOTA Józef
in¿ynier mechanik, pose³
Ur. 24 pa�dziernika 1943 w Siedliskach, woj. rze-
szowskie; ¿onaty (od 1968); wykszt. wy¿sze; ma-
gister in¿ynier mechanik; wyznanie rzymskokat.
Ojciec: W³adys³aw, wykszt. podstawowe, rolnik.

Matka: Stanis³awa (z d. Gaciarz), wykszt. podsta-
wowe, rolnik. Rodzeñstwo: Stanis³aw (ur. 1938,
nie ¿yje), Roman (ur. 1941), Edward (ur. 1947, nie
¿yje), Jerzy (ur. 1958). ¯ona: ¯dana (z d. £uka-
wiecka), wykszt. wy¿sze, psycholog. Dzieci: Ka-
jetana (ur. 1969).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Siedliskach, woj. rzeszow-
skie l Technikum Samochodowe w Rzeszowie
(matura 1962) l Politechnika Krakowska, Wydzia³
Mechaniczny, samochody i ci¹gniki (dyplom
1968) l  studia podypl.: Politechnika £ódzka,
ch³odnictwo (dyplom 1975).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wytwórnia Sprzêtu Komunikacyjnego w Mielcu
(1968-70), starszy konstruktor l O�rodek Badaw-
czo-Rozwojowy CeBeA w Krakowie (1970-90),
starszy konstruktor, kierownik sekcji, kierownik
dzia³u, zastêpca dyrektora (1989-90) l Urz¹d
Wojewódzki w Krakowie (1990-92), dyrektor
urzêdu (1990-91), wicewojewoda krakowski
(1991-92) l Gmina Kraków (1992-98), prezydent
miasta Krakowa l Agencja Rozwoju Miasta SA,
cz³onek Rady Nadzorczej (1996-97). Ponadto:
cz³onek Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du
(1994-98). Wyjazdy zagraniczne o charakterze
zawodowym: brak odp. Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
pierwsze w Polsce prace badawczo-rozwojowe
dotycz¹ce pomp ciep³a, 20 publikacji � referatów
w pismach fachowych.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Unia Wolno�ci (od 1996),
przewodnicz¹cy Ma³opolskiej Rady Samorz¹do-
wej (od 1999). Inne organizacje spo³eczne: Zrze-
szenie Studentów Polskich (1963-68), cz³onek l
NSZZ �Solidarno�æ� (1980-90), cz³onek Miêdzy-
zak³adowego Komitetu Za³o¿ycielskiego w Kra-
kowie (1980-81), przewodnicz¹cy Komisji Zak³a-
dowej w CeBeA (1989-90) l  Zwi¹zek Miast Pol-
skich (1994-99), cz³onek zarz¹du, przewodnicz¹-
cy konwentu prezydentów najwiêkszych miast
polskich (1994-98) l Unia Metropolii Polskich (od
1995), wiceprzewodnicz¹cy zarz¹du lZgromadze-
nie Zwi¹zku Miêdzygminnego Zimowa Olimpia-
da Zakopane 2006 (1996-98), przewodnicz¹cy l
Fundacja Pomocy Szkole na Litwie (od 1997),
cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: radny Rady Miasta Krakowa, kaden. 1994-
98, lista wyborcza Koalicji Krakowskiej �Twoje
Miasto�, klub radnych �Twoje Miasto�, przewod-
nicz¹cy klubu; kaden. 1998-2002, lista wyborcza
koalicji Unii Wolno�ci, Unii Polityki Realnej i
Ruchu Inicjatyw Osiedlowych, klub UW-UPR l
pose³ na Sejm RP, kaden. 1997-2002, lista wybor-
cza Unii Wolno�ci, klub parlamentarny UW, cz³o-
nek Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Rozwo-
ju Regionalnego (przewodnicz¹cy zespo³u ds. no-
welizacji prawa samorz¹dowego), cz³onek Komi-
sji Obrony Narodowej (1998-99), cz³onek komi-
sji ds. wynagrodzeñ w samorz¹dach (od IV.99),
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cz³onek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (od
1999). Ponadto: cz³onek Rady Zamku Królewskie-
go na Wawelu (od 1997), cz³onek Rady Muzeum
Narodowego w Krakowie (od 1997). Inne fakty z
¿yciorysu polit.: dwukrotny pobyt w wiêzieniu w
latach 80. w czasie stanu wojennego � dwa mie-
si¹ce zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego 13
grudnia 1981 oraz dwa miesi¹ce w 1982 roku za
udzia³ w strajku w CeBeA (czê�æ kilkuletniego
wyroku); w latach 80. udzia³ w podziemnych struk-
turach �Solidarno�ci� Regionu Ma³opolska. Sym-
patie polityczne: do tych, których w polityce ce-
chuje zachowanie moralne i osi¹gaj¹ efekty nie za
wszelk¹ cenê � cel nie u�wiêca �rodków, szacu-
nek do przeciwników politycznych, je¿eli zacho-
wuj¹ sta³o�æ pogl¹dów; antypatia do wszelkich
skrajno�ci i do tych, którzy �skacz¹� z partii do
partii. Odznaczenia: brak odp.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 39,5 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we (córki), Krowodrza, od 1974; w³asny dom w
trakcie budowy. Samochód: opel vectra, rok prod.
1998. Podatek dochodowy: 1994 � III próg, 1995
� III próg, 1997 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ryby, grzyby, natura. Urlop: woda, las,
grzyby, kajaki, narty. Ulubione dzie³a: brak odp.
Maksyma ¿yciowa: Tak postêpowaæ, aby patrz¹c
w lustro, nie wstydziæ siê za tego faceta, którego
siê tam zobaczy.                                aktual.: 21.IV.1999

LASZCZAK Kazimierz
in¿ynier mechanik, dzia³acz samorz¹dowy
Ur. 4 czerwca 1938 w Miêdzybrodziu Bialskim,
woj. bielskie; ¿onaty (od 1962); wykszt. wy¿sze;
doktor in¿ynier mechanik górniczy; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: Jan, wykszt. podstawowe,
robotnik. Matka: Monika (z d. Walu�), wykszt.
podstawowe, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Stanis³aw
(ur. 1936), Maria (ur. 1939), Zofia (ur. 1947), Jó-
zef (ur. 1950), Anna (ur. 1952). ¯ona: Halina (z d.
Lasocka), wykszt. pó³wy¿sze, dietetyczka. Dzie-
ci: Piotr (ur. 1964), Ma³gorzata (ur. 1971). Trady-
cje rodzinne: w latach 30. ojciec by³ wspó³za³o¿y-
cielem Towarzystwa Gimnastycznego �Sokó³� w
Miêdzybrodziu Bialskim; ojciec te�cia Roman La-
socki, te�æ Stanis³aw Lasocki i jego ¿ona Geno-
wefa byli w czasie wojny w Armii Krajowej, Ro-
man Lasocki zgin¹³ w Majdanku (1943); ojciec
chrzestny ¿ony Albin ¯o³¹dek �Boruta� z oddzia-
³u Jana Piwnika �Ponurego� zgin¹³ w Suchednio-
wie w 1943 roku.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa 7-klasowa w Miêdzybrodziu
Bialskim l matura eksternistyczna w Krakowie
(1956) l Akademia Górniczo-Hutnicza w Krako-
wie, mechanika (dyplom 1961) l studia podypl.:
AGH, studia pedagogiczne (dyplom 1963); Uni-
wersytet Warszawski, studia afrykanistyczne (dy-
plom 1975).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (1961-
98), asystent (1961-62), starszy asystent (1962-68),
adiunkt (1968-98). Wyjazdy zagraniczne o charak-
terze zawodowym: wyk³adowca na uczelni w Kin-
shasie w Zairze (1976-78) oraz w mie�cie Sfax w
Tunezji (1983-87); sta¿ zwi¹zkowy we Fryburgu
w Szwajcarii (1992). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: roz-
prawa doktorska na temat dynamiki membrano-
wego silnika przemys³owego (doktorat 1968); kil-
kadziesi¹t artyku³ów naukowych i opracowañ dla
przemys³u na temat zwalczania drgañ i ha³asu
wytwarzanego przez maszyny; podrêcznik akade-
micki do æwiczeñ z teorii mechanizmów i maszyn;
dwa patenty.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie In¿ynierów Mechani-
ków Polskich (od 1962), cz³onek l NSZZ �Soli-
darno�æ� (od 1980), cz³onek l Komitet Obywa-
telski Miasta Krakowa (od 1989), cz³onek l Rada
Parafialna na Azorach (od 1997), cz³onek l Ak-
cja Katolicka (od 1998), wiceprezes parafialnego
oddzia³u Akcji Katolickiej. Udzia³ w przedstawi-
cielskich organach w³adzy: radny Rady Dzielnicy
IV Miasta Krakowa, kaden. 1998-2002, lista wy-
borcza Akcji Wyborczej �Solidarno�æ� z rekomen-
dacji Komitetu Obywatelskiego Miasta Krakowa,
przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du Dzielnicy IV.
Osi¹gniêcia w dzia³alno�ci publicznej: wspó³re-
daktor podrêcznika �Vademecum radnego dziel-
nicy� (1996). Inne fakty z ¿yciorysu polit.: udzia³
we wszystkich kampaniach wyborczych po 1989
roku jako cz³onek komisji wyborczych. Sympatie
polityczne: AWS. Odznaczenia: Z³oty Krzy¿ Za-
s³ugi (1982), Odznaka Honorowa �Za Zas³ugi dla
Wydzia³u Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH�
(1982), Srebrna Odznaka Stowarzyszenia In¿ynie-
rów Mechaników Polskich (1989).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 54 m kw., w³asne w kamienicy czyn-
szowej, Krowodrza, od 1956. Samochód: opel
astra, rok prod. 1997. Podatek dochodowy: 1997
� I próg, 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: filatelistyka, bryd¿, szachy, turystyka.
Urlop: sporty wodne, grzybobranie, w zimie nar-
ty. Ulubione dzie³a: Trylogia H. Sienkiewicza; film
�Krzysztof Kolumb�; �Pieta� Micha³a Anio³a.
Maksyma ¿yciowa: Je�li chcesz oddzia³ywaæ na
drugiego cz³owieka, najpierw go pokochaj � za-
pomnij o sobie. ¯ycie spo³eczne powinien cecho-
waæ respekt dla godno�ci ludzkiej.

aktual.: 29.VI.1999

LECHOWICZ El¿bieta
prawnik, dziennikarka, mened¿er
(pseudonim: Babcia Alina). Ur. 18 czerwca 1946
w Bytomiu; zamê¿na po raz drugi; wykszt. wy-
¿sze; magister prawa; wyznanie rzymskokat. (ale
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Ko�ció³ to co innego, a wiara co innego). Ojciec:
Antoni Lechowicz, wykszt. wy¿sze, adwokat.
Matka: Maria (z d. Bia³opolska), wykszt. wy¿sze,
biolog (konserwatorium, Szko³a Gospodarstwa
Domowego). Rodzeñstwo: Karol (ur. 1951). M¹¿:
Piotr Radzikowski, wykszt. wy¿sze, historyk, pro-
fesor zwyczajny, wyk³adowca Wy¿szej Szko³y
Pedagogicznej w Kielcach. Dzieci: brak. Tradycje
rodzinne: rodzina inteligencka z obu stron, dzia-
dek ze strony matki Micha³ Bia³opolski i te�æ
Adam Radzikowski to profesorowie. ¯yciowe au-
torytety: ojciec � znany w Bytomiu adwokat i eru-
dyta. Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia do 18.
roku ¿ycia w Bytomiu, od czasu rozpoczêcia stu-
diów w 1969 roku w Krakowie, w latach 1986-88
w Kanadzie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 37 w Bytomiu l Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Boles³awa Chrobrego w
Bytomiu (matura 1964) l Uniwersytet Jagielloñ-
ski, prawo (dyplom 1969) l studia doktoranckie:
UJ, prawo miêdzynarodowe (1963-73).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Medyczna w Krakowie (1969-92), wy-
k³adowca prawa l  Wolny zawód (od 1969),
dziennikarz, wspó³praca z pismami z ca³ej Pol-
ski, m.in. �Gazet¹ Krakowsk¹�, �Przyjació³k¹�,
�Kobiet¹ i Stylem�, �Ch³opsk¹ Drog¹�, �Prze-
krojem�, �Wie�ciami�; wspó³praca z Polskim Ra-
diem Kraków oraz prywatn¹ krakowsk¹ telewi-
zj¹ �Krater�, program autorski �Kufer Babci Ali-
ny� w krakowskim O�rodku Telewizji Polskiej
(dotychczas 114 audycji nadawanych od ponad
dwóch lat co tydzieñ) l Redakcja �Echa Krako-
wa� (1992-95), kierownik magazynu �Pi¹tek� l
Telewizja Polska Oddzia³ w Krakowie (od 1989),
wspó³pracownik, dyrektor programowy (od
1999). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: od 1972 roku liczne podró¿e reporter-
sko-turystyczne niemal do wszystkich krajów
�wiata oprócz Antarktydy, m.in. do Kanady, Ro-
sji, Litwy, Jugos³awii, Turcji, USA, Niemiec.
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: 22 ksi¹¿ki o ¿yciu co-
dziennym (porady, historia kultury materialnej
itp.) w ³¹cznym nak³adzie 3 mln egzemplarzy, set-
ki artyku³ów o tematyce spo³ecznej, kulturze ma-
terialnej, ¿yciu rodzinnym (wywiady, reporta¿e),
autorka licznych hase³ reklamowych i folderów
reklamuj¹cych kosmetyki, pielêgnacjê urody i
zdrowia, m.in. has³a �Harmonia piêkna i natury�
dla podkrakowskiej firmy �Bielenda�; jako dzien-
nikarka Babcia Alina pomoc ludziom zwracaj¹-
cym siê po porady w sprawach ¿yciowych, ka¿-
dego miesi¹ca setki listów od czytelników, kon-
takt z lud�mi na spotkaniach autorskich, czê�æ
dochodów z ksi¹¿ek przeznaczana na cele cha-
rytatywne; pseudonim Babcia Alina przyjêty po
by³ej nauczycielce, starszej pani zmar³ej w 1981
roku, po której pozosta³ zeszyt z przepisami ku-
linarnymi i poradami ¿yciowymi. Nagrody i wy-

ró¿nienia: liczne, m.in. nagrody ministra eduka-
cji narodowej za pracê dydaktyczn¹ na Akade-
mii Medycznej, nagrody miasta Krakowa za
ksi¹¿ki.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: w przesz³o�ci � brak odp.,
obecnie brak. Inne organizacje spo³eczne: Stowa-
rzyszenie Autorów Polskich (od 1986), cz³onek l
Stowarzyszenie Dziennikarzy RP (od 1982), cz³o-
nek l Fundacja �Pomó¿ swojemu sercu� w Kra-
kowie (od 1998), cz³onek Rady Fundacji. Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: radna
Rady Narodowej Dzielnicy Kraków �ródmie�cie
(I po³. lat 80.). Odznaczenia: m.in. Z³oty Krzy¿
Zas³ugi (1987).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 62 m kw., spó³dzielcze lokatorskie,
Krowodrza, od 1984. Samochód: brak. Podatek
dochodowy: 1999 � sprawa prywatna.

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: ksi¹¿ki � czytanie i pisanie oraz rozmowy
i pieszczoty z kotami. Urlop: wyjazdy w �wiat,
poznawanie nowych krajów i biografii s³awnych
tam kobiet � szczególnie dobrze poznane biogra-
fie Jacqueline Kennedy-Onasis oraz siostry Fau-
styny. Ulubione dzie³a: �Ania z Zielonego Wzgó-
rza� L. M. Montgomery, twórczo�æ ks. J. Tisch-
nera. Maksyma ¿yciowa: �Dzisiaj o tym nie bêdê
my�leæ, pomy�lê o tym jutro� (z �Przeminê³o z
wiatrem�).                                             aktual.: 16.V.2000

LEGENDZIEWICZ Jacek
in¿ynier mechanik, mened¿er
Ur. 14 sierpnia 1957 w Krakowie; ¿onaty (od
1982); wykszt. wy¿sze; magister in¿ynier podsta-
wowych problemów techniki; wyznanie rzymsko-
kat. Ojciec: Mieczys³aw, wykszt. �rednie, ksiêgo-
wy. Matka: Aleksandra (z d. Paciorek), wykszt.
�rednie, krawcowa. Rodzeñstwo: Adam (ur. 1951).
¯ona: Alina (z d. Michna), wykszt. wy¿sze, magi-
ster in¿ynier budownictwa wodnego. Dzieci: Woj-
ciech (ur. 1987).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 2 w Krakowie l II Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Króla Jana III Sobieskiego
w Krakowie (matura 1975) l Politechnika Kra-
kowska, mechanika stosowana (dyplom 1982).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Pa³ac M³odzie¿y w Krakowie (1978-86), nauczy-
ciel instruktor l Centralne Laboratorium Maszyn
Drogowych �Madro� w Krakowie (1983-85), kon-
struktor badacz l Politechnika Krakowska (1985-
92), asystent (1985-87), starszy asystent (1987-92)
l Biuro Podró¿y �Jordan� w Krakowie (od 1990),
w³a�ciciel. Wyjazdy zagraniczne o charakterze
zawodowym: wielokrotnie study tour, zwykle po
kilka dni, po Austrii, Izraelu, Tunezji, W³oszech,
Francji, Wêgrzech, Holandii, Szwajcarii i USA.
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: publikacje �System
usztywnienia krêgos³upa przy leczeniu zaawanso-
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wanej skoliozy� (patent 1990), �Zastosowanie za-
awansowanych metod obróbki fotograficznej do
badania naprê¿eñ w aparatach usztywniaj¹cych
tkankê tward¹ przy leczeniu z³amañ�.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Kra-
joznawcze (od 1970), cz³onek l Socjalistyczne
Zrzeszenie Studentów Polskich (1975-80), wice-
prezes oddzia³u uczelnianego ds. turystyki na Po-
litechnice Krakowskiej (1978-80) l Krakowska
Izba Turystyki (od 1993), cz³onek zarz¹du (1995-
97) l Stowarzyszenie Przewo�ników Drogowych
(od 1995), wiceprezes (od 1997). Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: brak. Sympatie
polityczne: Unia Wolno�ci, Akcja Wyborcza �So-
lidarno�æ�. Odznaczenia: Z³ota Odznaka PTTK
(1993).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 120 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Podgórze, od 1979. Samochód: citroën, rok
prod. 1995. Podatek dochodowy: 1997 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ¿eglarstwo, narciarstwo, turystyka, budo-
wa modeli, fotografia. Urlop: aktywny wypoczy-
nek. Ulubione dzie³a: wie¿a Eiffla; komedia �Z¹b
za z¹b�; �Pan Tadeusz�, przewodniki turystyczne.
Maksyma ¿yciowa: Ja lubiê pracê i praca mnie lubi.

aktual.: 6.XI.1998

LEM Stanis³aw
lekarz, powie�ciopisarz, eseista
Ur. 12 wrze�nia 1921 we Lwowie; ¿onaty (od
1953); wykszt. wy¿sze; wyznanie � brak odp. Oj-
ciec: Samuel, wykszt. wy¿sze, lekarz laryngolog.
Matka: Sabina (z d. Wollner), wykszt. i zawód �
brak odp. Rodzeñstwo: brak odp. ¯ona: Barbara
(z d. Le�niak), wykszt. wy¿sze, lekarz radiolog.
Dzieci: Tomasz (ur. 1968). Miejsca zamieszkiwa-
nia: od urodzenia do 1946 roku we Lwowie, od
1946 w Krakowie oprócz okresu stanu wojennego
� w RFN (1982) i Wiedniu (1983-88).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa we Lwowie l II Pañstwowe
Gimnazjum im. K. Szajnochy we Lwowie (matu-
ra 1939) l Uniwersytet Medyczny we Lwowie,
medycyna (1940-41 i 1944-46), Uniwersytet Ja-
gielloñski, medycyna (absolutorium 1948).

  ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA
Firma Rohstofferfassung we Lwowie (1941-44),
pomocnik mechanika, spawacz l Wolny zawód (od
1946), pisarz, eseista l Konserwatorium Nauko-
znawcze w Krakowie prof. Mieczys³awa Choy-
nowskiego (1947-50), m³odszy asystent l wspó³-
praca z licznymi pismami (kryptonimy: Chocho³,
lm, ls., lst., Stl.), m.in. �Ku�nica� (1946), �Nowy
�wiat Przygód� (1946), �¯o³nierz Polski� (1946-
47), �Polski Tygodnik Lekarski� (1947), �Tygodnik
Powszechny� (1946-48 i od 1957, w latach 1992-
95 sta³y felieton ��wiat wed³ug Lema�), �¯ycie Na-

uki� (1948-49), �Nowa Kultura� (1953-62), �Prze-
krój� (1953-64), �¯ycie Literackie� (1953-70),
�Gazeta Krakowska� (1957-60, tygodniowy doda-
tek �Zdarzenia� oraz dwa cykle felietonów), �Twór-
czo�æ� (1958-66), �Miesiêcznik Literacki� (1967-
70), �Nurt� (1967-77, w 1970 roku cykl recenzji
�Ex libris Stanis³awa Lema�), �Studia Filozoficz-
ne� (od 1967), �Teksty� (1972-79), �Kultura�
(1974-76), �ITD� (1978-79, cykl felietonów �Czy
jeste�my sami w Kosmosie�), �Pismo� (1983-87),
�Teksty Drugie� (od 1990), �Dekada Literacka� (od
1990), �Odra� (w latach 1992-95 sta³y felieton
�Rozwa¿ania sylwiczne�) oraz czasopismami za-
granicznymi � �Literaturnaja Gazieta� (Moskwa,
od 1962), �Quarber Merkur� (Wiedeñ, od 1967),
�Science Fiction Commentary� (Australia, od
1970), �Science Fiction Studies� (Montreal, od
1973). Ponadto: cz³onek Komisji �Polska 2000�
Polskiej Akademii Nauk (od 1972), cz³onek Pol-
skiej Akademii Umiejêtno�ci (od 1994); doktor
honoris causa Politechniki Wroc³awskiej (1981),
Lwowskiego Pañstwowego Uniwersytetu Medycz-
nego (1998), Uniwersytetu Jagielloñskiego (1998),
Uniwersytetu Opolskiego (1998). Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: brak odp. Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: debiut w 1946 roku w kato-
wickim tygodniku �Nowy �wiat Przygód�; autor
powie�ci, opowiadañ, scenariuszy filmowych, wi-
dowisk telewizyjnych i s³uchowisk radiowych; tek-
sty prozatorskie i eseistyczne w samodzielnych edy-
cjach ksi¹¿kowych, w antologiach i tomach zbio-
rowych t³umaczone na ponad 25 jêzyków obcych
wydane w ³¹cznym nak³adzie ponad 40 milionów
egzemplarzy w wielu krajach �wiata; powie�ci �
�Astronauci� (1951), �Czas nieutracony� (1955),
�Ob³ok Magellana� (1955), �Eden� (1959), ��ledz-
two� (1959), �Pamiêtnik znaleziony w wannie�
(1961), �Powrót z gwiazd� (1961), �Solaris�
(1961), �Wysoki Zamek� (1966), �G³os Pana�
(1968), �Katar� (1976), �Golem XIV� (1981),
�Wizja lokalna� (1982), �Fiasko� (1987), �Pokój
na ziemi� (1987); opowiadania � �Sezam i inne
opowiadania� (1954), �Dzienniki gwiazdowe�
(1957), �Inwazja z Aldebarana� (1959), �Ksiêga
robotów� (1961), �Bajki robotów� (1964), �Nie-
zwyciê¿ony i inne opowiadania� (1964), �Cybe-
riada� (1965), �Polowanie� (1965), �Ratujmy ko-
smos i inne opowiadania� (1966), �Opowie�ci o
pilocie Pirxie� (1968), �Opowiadania� (1969),
�Bezsenno�æ� (1971), �Odruch warunkowy. Praw-
da� (1974), �Maska� (1976), �Suplement� (1976),
�Powtórka� (1979), �Prowokacja� (1984), �Ciem-
no�æ i ple�ñ� (1988), �Fantastyka i futurologia�
(1989); sztuka sceniczna �Jacht Paradise� (1951);
szkice � �Dialogi� (1957), �Wej�cie na orbitê�
(1962), �Summa technologiae� (1964), �Doskona³a
pró¿nia� (1971), �Wielko�æ urojona� (1973), �Roz-
prawy i szkice� (1975), �Biblioteka XXI wieku�
(1986), �Noc ksiê¿ycowa� (1963); scenariusz fil-
mowy �Przek³adaniec� (1968); widowisko telewi-
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zyjne �Dziwny go�æ profesora Tarantogi� (1971);
felietony � �Lube czasy� (publikowane w latach
1994-95 w �Tygodniku Powszechnym�, 1996),
�Dziury w ca³ym� (�Tygodnik Powszechny� 1995-
97, 1997), �Tajemnice chiñskiego pokoju� (�PC
Magazine�, 1996) �Sex Wars� (�Odra�); opraco-
wania � Jerzy ¯u³awski �Na srebrnym globie�
(przedmowa, 1956), Antoni S³onimski �Torpeda
czasu� (przedmowa, 1967), Szymon Kobyliñski
��miechu warci� (wstêp, 1974), Herbert George
Wells �Wojna �wiatów� (pos³owie, 1974), Philip
K. Dick �Ubik� (pos³owie, 1975), Stefan Grabiñ-
ski �Niesamowite opowie�ci� (pos³owie, 1975),
Noemi Madejska �Malarstwo i schizofrenia�
(wstêp, 1975), Montague Rhodes James �Opowie-
�ci starego antykwariusza� (pos³owie, 1976), Ar-
kadij Strugacki, Borys Strugacki �Piknik na skraju
drogi� (pos³owie, 1977), Józef Kozielski �Smutek
spe³nionych ba�ni� (przedmowa, 1979), Ursula K.
Le Guin �Czarnoksiê¿nik z Archipelagu� (pos³o-
wie, 1983); prapremiery teatralne � �Jacht Paradi-
se� (Teatr Ziemi Opolskiej w Opolu, 1951), �Ta-
rantoga� (Teatr Groteska w Krakowie, 1963), �Do-
radcy króla Hydropsa� (Teatr Pleciuga w Szczeci-
nie, 1965), �Planeta Eden� (Teatr im. Andersena
w Lublinie, 1970), �M³ot� (Teatr Stygmator w Kra-
kowie, 1983). Nagrody i wyró¿nienia: Nagroda
Miasta Krakowa (1957), nagroda literacka Mini-
stra Kultury i Sztuki (1965 i 1973), nagroda mie-
siêcznika �Problemy� (1968), nagroda Ministra
Spraw Zagranicznych za popularyzacjê polskiej
kultury za granic¹ (1970), nagroda �Miesiêcznika
Literackiego� (1971), Nagroda Pañstwowa I stop-
nia w dziedzinie kultury i sztuki (1976), nagroda
przewodnicz¹cego Komitetu ds. Radia i Telewizji
za ca³okszta³t wspó³pracy artystycznej (1979),
Wielka Nagroda Literatury Detektywistycznej
(1979), nagroda miesiêcznika �Odra� (1980), na-
groda Europejskiego Kongresu Science Fiction
�Eurocon� za ca³okszta³t twórczo�ci (1976 i 1980),
austriacka nagroda pañstwowa w dziedzinie kul-
tury europejskiej za rok 1985 (1986), Nagroda im.
Jurzykowskiego (1987), austriacka Nagroda im. F.
Kafki (1991), nadanie przez Miêdzynarodow¹ Uniê
Astrologiczn¹ planetoidzie oznaczonej numerem
3836 imienia Stanis³awa Lema (1992), Nagroda im.
Jana Parandowskiego przyznana przez Pen Club
(1995), Nagroda Stowarzyszenia Uczestników
Lotów Kosmicznych za wk³ad w badanie kosmo-
su (1995), Nagroda Wielka Fundacji Kultury
(1996), Honorowy Obywatel Sto³ecznego Królew-
skiego Miasta Krakowa (1997), Nagroda Banko-
wa Fundacji Kultury im. K. Kie�lowskiego (1998).
Prezentacja osoby i dorobku: �Stanis³aw Lem� Ewa
Balcerzak (1973), �Stanis³aw Lem� Piotr Krywak
(1974), �Proza fantastycznonaukowa S. Lema�
Anna Goreniowa w: �Lektury i problemy� (1976),
�Pod urokiem wszechw³adnej techniki. Gwiazda
pierwszej jasno�ci� Antoni Smuszkiewicz w: ten-
¿e �Zaczarowana gra: zarys dziejów polskiej fan-

tastyki naukowej� (1982), �Lem� Leszek Bugaj-
ski w: ten¿e �Spotkania drugiego stopnia� (1983),
�O biosferyczny parlament �wiata: rozmowa ze Sta-
nis³awem Lemem� Zbigniew Taranienko w: ten¿e
�Rozmowy z pisarzami� (1986), �Przypadek i war-
to�ci: o aksjologii Stanis³awa Lema� Jerzy Jarzêb-
ski w: �O warto�ciowaniu w badaniach literackich�
(1986), �Wstêp do Solaris� Wojciech Kajtoch w:
�Lektury licealisty� (1986), �Rozmowy ze Stani-
s³awem Lemem� Stanis³aw Bere� (1987), �Lem w
oczach krytyki �wiatowej� (1989), �Stanis³awa
Lema podró¿ do kresów fabu³y� Jerzy Jarzêbski
w: �Spór o SF� (1989), �Lem i inni� Andrzej Stoff
(1990), film dokumentalny o autorze, wywiady
�Stanis³aw Lem: science and fiction� (TVP, 1991),
�Ze Stanis³awem Lemem na szlakach fantastyki na-
ukowej� (1991), �Science fiction a polityka (wer-
sja Stanis³awa Lema)� Jerzy Jarzêbski w: ten¿e �W
Polsce, czyli wszêdzie: szkice o polskiej prozie
wspó³czesnej� (1992), �Fantastyka Lema: droga do
Fiaska� Piotr Krywak (1994), �Stanis³aw Lem�
Antoni Smuszkiewicz (1995), �Dyskusje ze Stani-
s³awem Lemem�  (1996).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak odp. Inne organiza-
cje spo³eczne: Pen Club, cz³onek l Science Fic-
tion Research Association, USA, (od 1971) cz³o-
nek l Science Fiction Writers of America, cz³o-
nek l Zwi¹zek Autorów i Kompozytorów Sce-
nicznych (od 1983), cz³onek honorowy l Stowa-
rzyszenie Pisarzy Polskich (od 1989), cz³onek l
Spo³eczny Komitet Ochrony Zabytków Krakowa,
przewodnicz¹cy (1990-91). Udzia³ w przedstawi-
cielskich organach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿y-
ciorysu polit.: w roku 1946 repatriacja zza Buga,
w latach stanu wojennego w Polsce 1983-88 po-
byt w RFN i Austrii, publikacje w paryskiej �Kul-
turze� pod pseudonimem P. Znawca. Odznacze-
nia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1955), Krzy¿ Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski (1959), Krzy¿ Koman-
dorski Orderu Odrodzenia Polski (1970), Medal
Polskiego Towarzystwa Astronautycznego �za
wybitne zas³ugi w popularyzacji astronautyki�
(1981), Medal Miêdzynarodowego Stowarzysze-
nia Lotów Kosmicznych (1995), Order Or³a Bia-
³ego (1996).

  STATUS MATERIALNY
� brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
� brak odp.                                            aktual.: 15.II.2000

LEMBERGER Marek Józef
geofizyk, profesor AGH
Ur. 28 kwietnia 1939 w Krakowie; ¿onaty po raz
drugi (od 1975); wykszt. wy¿sze; in¿ynier; wy-
znanie � brak odp. Ojciec: Jan, wykszt. �rednie,
urzêdnik. Matka: Maria (z d. Kuszewska), wykszt.
�rednie, urzêdnik. Rodzeñstwo: brak. ¯ona: Ewa
(z d. Nizio³), wykszt. wy¿sze, polonistka. Dzieci:
Micha³ (ur. 1976). Tradycje rodzinne: dziadek
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Ignacy Lemberger, naukowiec, ukoñczy³ dwa fa-
kultety na Uniwersytecie Jagielloñskim (farmacjê
i medycynê), asystent profesora Olszewskiego,
docent prywatny Wydzia³u Medycznego UJ, fizyk
i chemik miejski na prze³omie XIX i XX wieku,
wspó³autor farmakopei.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 7 im. Jana Kochanowskie-
go w Krakowie l III Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. J. Kochanowskiego w Krakowie (matura 1957)
l Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, geo-
fizyka (dyplom 1963).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (od
1963), asystent (1963-69), adiunkt (1969-89), do-
cent (1989), profesor AGH (1993). Wyjazdy za-
graniczne o charakterze zawodowym: sta¿ w Le-
ningradzie, ZSRR (1972-73), kontrakt w Bechar
na Saharze w Algierii (1982-84). Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: doktorat (1969); habilitacja (1988).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1967-81), cz³onek. Inne organi-
zacje spo³eczne: Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskie-
go (1964-82), prezes rady uczelnianej AGH (1981-
82). Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: brak. Ponadto: ³awnik S¹du Wojewódzkiego
w Krakowie (1976-79). Sympatie polityczne: le-
wicowe, antykleryka³. Odznaczenia:  Z³oty Krzy¿
Zas³ugi (1998).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Nowa Huta, od 1984; ponadto domek w gó-
rach, od 1989. Samochód: ford, rok prod. 1991.
Podatek dochodowy: 1997 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: muzyka klasyczna, jazz, teatr, turystyka
górska. Urlop: czynny, namiot, wêdrówki. Ulubio-
ne dzie³a: brak odp.                             aktual.: 28.I.1999

LE�NIAKIEWICZ Wies³aw Bogdan
in¿ynier po¿arnictwa, oficer stra¿y po¿arnej
Ur. 15 marca 1959 w Jordanowie, woj. nowos¹-
deckie; ¿onaty (od 1984); wykszt. wy¿sze; magi-
ster in¿ynier po¿arnictwa; wyznanie rzymskokat.
Ojciec: Stanis³aw, wykszt. i zawód � brak odp.
Matka: Joanna (z d. P³oszaj), wykszt. i zawód �
brak odp. Rodzeñstwo: Józef (ur. 1949), Marek (ur.
1954). ̄ ona: Marzena (z d. Pokra�niewicz), wy-
kszt. �rednie, z³otnik. Dzieci: Dominik (ur. 1986),
Dawid (ur. 1991). Tradycje rodzinne: rodzina stra-
¿aków, od trzech pokoleñ zwi¹zana ze stra¿¹ po-
¿arn¹. Miejsca zamieszkiwania: w latach 1982-97
w Nowym Targu, w Krakowie od 1997 roku.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. Bohaterów Wrze�nia 1939
w Jordanowie l Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Jor-
danowie (matura 1978) l Szko³a G³ówna S³u¿by
Po¿arniczej w Warszawie (dyplom 1982, magiste-
rium 1996) l studia podypl.: SGSP w Warszawie,

ratownictwo techniczne (dyplom 1988); zarz¹dza-
nie w sytuacjach kryzysowych (od 1999).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Komenda Rejonowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Nowym Targu (1982-97), oficer ds. operacyj-
nych (1982-85), komendant rejonowy (1985-97)
l Szko³a Aspirantów Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej w Krakowie (od 1997), komendant szko³y.
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
szkolenie zawodowe w Wielkiej Brytanii (1998) i
Szwecji (1997). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: dowodze-
nie licznymi akcjami ratowniczymi podczas po-
¿arów, powodzi, katastrof komunikacyjnych i bu-
dowlanych; cz³onek zespo³ów opracowuj¹cych
m.in. reformê systemu szkolenia w Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej oraz propozycjê zmian organiza-
cyjnych PSP w zwi¹zku z reform¹ samorz¹dow¹;
przebudowa i modernizacja obiektów komendy i
jednostki ratowniczo-ga�niczej w Nowym Targu
(1989-92, 1995-97); liczne dzia³ania na rzecz po-
prawy bezpieczeñstwa po¿arowego gmin podha-
lañskich; wspó³udzia³ w uruchomieniu w Szkole
Aspirantów PSP w Krakowie szkolenia w zakre-
sie ochrony dóbr kultury na wypadek szczegól-
nych zagro¿eñ (od 1998).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Miasta Jor-
danowa (od 1970), cz³onek l Stowarzyszenie In-
¿ynierów i Techników Po¿arnictwa (od 1984),
cz³onek zarz¹du (od 1998) l Zwi¹zek Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych RP (od 1997), cz³onek
prezydium zarz¹du wojewódzkiego. Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Od-
znaczenia: Srebrna Odznaka �Za Zas³ugi dla Wo-
jewództwa Nowos¹deckiego� (1988), Z³oty Me-
dal �Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa� (1990), Br¹zo-
wy Medal �Za Zas³ugi dla Obronno�ci Kraju�
(1993), Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1998), Br¹zowy
Medal �Zas³u¿ony dla Ochrony Przeciwpo¿aro-
wej� (1998), Srebrna Odznaka �Za Opiekê nad Za-
bytkami� (1998).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: s³u¿bowe w Nowej Hucie. Samochód:
opel vectra, rok prod. 1998. Podatek dochodowy:
1998 – II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: sport � biegi d³ugodystansowe, narciar-
stwo, jazda na rowerze, zbieranie historycznych
atrybutów stra¿ackich. Urlop: nad jeziorem z ro-
dzin¹ (Mazury). Ulubione dzie³a: „Zbrodnia i kara”
F. Dostojewskiego; film „Rejs” M. Piwowskiego.
Maksyma ¿yciowa: Nie czyñ drugiemu, co tobie
niemi³o.                                                aktual.: 22.III.2000

LINDE-LUBASZENKO Edward Ryszard
aktor, profesor PWST
Ur. 23 sierpnia 1939 w Bia³ymstoku; kawaler z
odzysku po czterech ma³¿eñstwach; wykszt. wy-
¿sze; profesor sztuk teatralnych (�belwederski�);
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wyznanie rzymskokat. Ojciec: Julian, wykszt. za-
wodowe, dmuchacz w hucie szk³a. Matka: Emilia
(z d. Roszkowska), wykszt. �rednie, pielêgniarka.
Rodzeñstwo: przyrodni brat Bogdan (ur. 1947).
¯ony: cztery. Dzieci: Olaf (ur. 1968), Beata (ur.
1985). ̄ yciowe autorytety: ks. prof. J. Tischner,
Karol Modzelewski, Woody Allen. Miejsca za-
mieszkiwania: w latach 1939-41 w Bia³ymstoku,
podczas wojny w ZSRR, od 1946 do 1973 we
Wroc³awiu, w Krakowie od roku 1973.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa we Wroc³awiu l VI Liceum
Ogólnokszta³c¹ce we Wroc³awiu (matura 1956) l
Akademia Medyczna we Wroc³awiu (6 semestrów,
1956-62, bez dyplomu); Pañstwowa Wy¿sza Szko-
³a Teatralna w Warszawie, egzamin eksternistycz-
ny aktorski (1963); Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Te-
atralna w Krakowie, Wydzia³ Re¿yserii Dramatu
(dyplom 1977).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Teatr Polski we Wroc³awiu (1964), aktor l Teatr
im. Osterwy w Gorzowie (1964-65), aktor l Teatr
Ziemi Opolskiej w Opolu (1965-66), aktor l Te-
atr Wspó³czesny we Wroc³awiu (1966-73), aktor
l Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej w Krakowie
(od 1973), aktor l Uniwersytet Jagielloñski, Wy-
dzia³ Teatrologii (1980-81), pedagog l Pañstwo-
wa Wy¿sza Szko³a Teatralna w Krakowie (od 1981),
dziekan Wydzia³u Aktorskiego (1987-90), profe-
sor sztuk teatralnych (1991). Wyjazdy zagraniczne
o charakterze zawodowym: liczne, przewa¿nie o
charakterze artystycznym. Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
�Wa¿niejsze zjawiska psychologiczne zachodz¹ce
w procesie nauczania techniki aktorskiej� (II i III
stopieñ kwalifikacji naukowej, 1986); ponad 80 ról
teatralnych, m.in. ojciec Riccardo Fontana w �Na-
miestniku� R. Hoochhutha, re¿. S. Wieszczycki
(Teatr Rozmaito�ci we Wroc³awiu, 1966), Kelner
M³ody w �Stara kobieta wysiaduje� T. Ró¿ewicza,
re¿. J. Jarocki (Teatr Wspó³czesny we Wroc³awiu,
1969), Bukary-Ja-Adwokat w  �Samuelu Zborow-
skim� J. S³owackiego, re¿. A. Witkowski (Teatr
Wspó³czesny we Wroc³awiu, 1970), Ojciec w �Pa-
ternoster� H. Kajzara, re¿. J. Jarocki (Teatr Wspó³-
czesny we Wroc³awiu, 1970), Przewo�nik w �Cha-
ron od �witu do �witu� T. Karpowicza, re¿. A. Wit-
kowski (Teatr Wspó³czesny we Wroc³awiu, 1972),
Genera³ Ch³opicki w �Nocy listopadowej� S. Wy-
spiañskiego, re¿. A. Wajda (Stary Teatr w Krako-
wie, 1974), Re¿yser w �Wyzwoleniu� S. Wyspiañ-
skiego, re¿. K. Swinarski (Stary Teatr w Krakowie,
1974), Lopachin w �Wi�niowym sadzie� A. Cze-
chowa, re¿. J. Jarocki (Stary Teatr w Krakowie,
1975), Genera³ Ch³opicki w �Warszawiance� S.
Wyspiañskiego, re¿. H. Tomaszewski (Stary Teatr
w Krakowie, 1976), Jonatan Jeremiasz Reachum
w �Operze za trzy grosze�, re¿. R. Major (Stary
Teatr w Krakowie, 1977), Pu³kownik Manfred hr
Giers w �Bezimiennym dziele� S. I. Witkiewicza,
re¿. K. Lupa (Stary Teatr w Krakowie, 1982), Jo-

nasz Croft Graj¹cy Fausta we �Wzorcu dowodów
metafizycznych� T. Bradeckiego, w re¿yserii auto-
ra (Stary Teatr w Krakowie, 1985), Mackie Maj-
cher (Go�cinnie) w �Operze za trzy grosze� B.
Brechta, re¿. J. Bleszyñski (Stary Teatr w Krako-
wie, 1991), Andrew Makepeace Ladd jr w �Listach
mi³osnych�  A. Gurney�a, re¿. W. Nurkowski (Sta-
ry Teatr w Krakowie, 1994), Walter Franz w �Ce-
nie� A. Millera, re¿. B. Wyszomirski (Stary Teatr
w Krakowie, 1996); 70 ról telewizyjnych; ok. 50
ról filmowych, m.in. Dziennikarz w �Ktokolwiek
wie...�, re¿. K. Kutz (1996), rola w serialu �Uk³ad
kr¹¿enia�, re¿. A. Titkow (1977), Zygmunt w
�Kontrakcie�, re¿. K. Zanussi (1980), Jan w filmie
�Jan�, re¿. A. Konic (1984); cztery ma³¿eñstwa,
dwoje dzieci i �n� przyjació³ek. Nagrody i wyró¿-
nienia: recytatorskie, piosenkarskie i aktorskie.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: dotychczas � sprawa pry-
watna, obecnie � jak wy¿ej. Inne organizacje spo-
³eczne: Zwi¹zek Artystów Scen Polskich ZASP (od
1964), przewodnicz¹cy zarz¹du Oddzia³u w Kra-
kowie (1994-97). Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Sympatie polityczne: Unia
Wolno�ci. Odznaczenia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
(1979), Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski (1984), Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury (1989).

  STATUS MATERIALNY
– brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: patrz wy¿ej. Urlop: ró¿norodny. Ulubio-
ne dzie³a: wiele ró¿nych plus fragmenty z innych.
Maksyma ¿yciowa: Nic nie dzieje siê tylko z jed-
nego powodu ani niczego nie da siê wyt³umaczyæ
tylko w jeden sposób. Jest wiele mo¿liwo�ci, ale
zawsze wydarza siê tylko to jedno.

aktual.: 28.III.2000

LIPIEC Józef
filozof, profesor UJ i AWF
Ur. 15 marca 1942 w Nowym S¹czu; wdowiec;
wykszt. wy¿sze; profesor zwyczajny doktor habi-
litowany. Ojciec: Jakub, wykszt. �rednie, technik
budownictwa wodnego. Matka: Anna (z d. Krza-
nowska), wykszt. �rednie, nauczycielka. Rodzeñ-
stwo: Maria (ur. 1945). ¯ona: Eugenia Basara-Li-
piec, wykszt. wy¿sze, doktor habilitowany estety-
ki, poetka (zmar³a 1998). Dzieci: Grzegorz (ur.
1971), Malwina (ur. 1980). Wnuki: Jakub (ur.
1995). Tradycje rodzinne: ojciec kierowa³ oddzia-
³em �Hydrobudowy� w Nowym S¹czu, która wy-
kona³a wiêkszo�æ górskich zapór i regulacji; bra-
cia matki � Bronis³aw, Kazimierz i Eugeniusz
walczyli w polskiej armii na Zachodzie (m.in. pod
Monte Cassino); ojciec ¿ony Antoni Basara by³
wiê�niem obozu sowieckiego w Baranowiczach.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. S. Konarskiego w Nowym
S¹czu l II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. M. Ko-
nopnickiej w Nowym S¹czu (matura 1959) l Uni-



190 KTO jest KIM w Krakowie 1999

wersytet Jagielloñski, Wydzia³ Filologiczno-Histo-
ryczny, filozofia (dyplom 1964); socjologia (rok
ukoñczenia 1968).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (1964-
80), asystent (1964-70), adiunkt (1970-78), docent
(1970-80) l �¯ycie Literackie� (1974-76), redak-
tor l Krakowski kwartalnik �Zdanie� (1978-81),
za³o¿yciel i redaktor naczelny l Wy¿sza Szko³a
Pedagogiczna w Rzeszowie (1980-86), rektor, pro-
fesor l Kwartalnik �Kryterium� (1983-84), za³o-
¿yciel i redaktor naczelny l Uniwersytet Jagiel-
loñski (od 1987), profesor nadzwyczajny (1987),
profesor zwyczajny (1998) l Akademia Wycho-
wania Fizycznego w Krakowie (od 1989), profe-
sor l Wy¿sza Szko³a Bankowa w Poznaniu (od
1998), profesor. Ponadto: wspó³pracownik �¯ycia
Literackiego�, �Przekroju�, �Tempa�, �Polityki�,
�Wprost�, �Przegl¹du Tygodniowego�, �Studen-
ta�, cz³onek Rady Redakcyjnej �Dialogue and Uni-
versalisme� (od 1992), cz³onek Komitetu Filozo-
ficznego Polskiej Akademii Nauk (1985-90 i od
1999), wiceprzewodnicz¹cy (1981-87) i przewod-
nicz¹cy (1987-91) Rady Nauki i Techniki Makro-
regionu Po³udniowo-Wschodniego PAN, przewod-
nicz¹cy Komitetu Organizacyjnego i Programowe-
go V Zjazdu Filozofii Polskiej w Krakowie (1987),
przewodnicz¹cy seminarium PAN �Kraków �88�
(1988-90), cz³onek Komitetu Nauk o Kulturze Fi-
zycznej PAN (od 1999). Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: z krakowskim Teatrem
38 do Nancy we Francji (1965) i Parmy we W³o-
szech (1967); wyjazd naukowy do Hasselt (1986)
i Gandawy (1995) w Belgii oraz do Pary¿a (1988);
wyjazd studyjny do Toronto i Montrealu w Kana-
dzie (1985). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Podstawy
ontologii systemów spo³ecznych� (doktorat 1970);
�Podstawy ontologii przedmiotu realnego� (habi-
litacja 1978); oko³o 2 tys. publikacji od dzie³ na-
ukowych po publicystykê, wa¿niejsze ksi¹¿ki �
�Podstawy ontologii spo³eczeñstwa� (1972), �Po-
lityka i filozofia� (1978), �Ontologia �wiata real-
nego� (1979), �Czas przesilenia� (1988), �Kalo-
kagatia� (1988), �W przestrzeni warto�ci� (1992),
�Wolno�æ i podmiotowo�æ cz³owieka� (1997), �Fi-
lozofia olimpizmu� (1999), ksi¹¿ki zbiorowe pod
redakcj¹ naukow¹ � �Nauka i �wiatopogl¹d�
(1979), ��wiadomo�æ i rozwój� (1980), �Duch
sportu� (1980), �Cz³owiek i �wiat warto�ci� (1981),
�Filozofia wieku dwudziestego� (1983), �Ontolo-
gia warto�ci� (1990), �Istnienie i poznanie warto-
�ci� (1991), �Rozdro¿a warto�ci� (1992), �Logos i
etos polskiego olimpizmu� (1995), autor felieto-
nów w �¯yciu Literackim�, �Studencie�, �Przekro-
ju�, �Wprost� i �Tempie� oraz tekstów satyrycz-
nych pod pseudonimem Julius w �Karuzeli� (1976-
90). Nagrody i wyró¿nienia: sze�ciokrotnie nagra-
dzany przez ministra edukacji za dzia³alno�æ na-
ukow¹, dziesiêciokrotnie przez rektorów (AGH i
UJ), Wawrzyn Olimpijski za �Kalokagatiê� (1998).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1967-90), cz³onek Komisji ds. Re-
formy Pañstwa (1988-89). Inne organizacje spo-
³eczne: Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego (1957-62),
komendant krakowskiego �Piêcisi³u� (1959-61),
namiestnik zuchowy Hufca w Nowym S¹czu
(1958-59) i Krakowie Grzegórzkach (1959-61) l
Zrzeszenie Studentów Polskich (1959-70), m.in.
kierownik Teatru Piosenki, Teatru Y-6, Pro Musi-
ca l Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego (od 1964),
cz³onek l Polskie Towarzystwo Filozoficzne (od
1964), cz³onek l Gwardyjskie Towarzystwo Spor-
towe �Wis³a� (od 1980), cz³onek Rady l Polska
Akademia Olimpijska (od 1984), cz³onek-za³o¿y-
ciel l Kapitu³a Medalu �Kalos Kaghatos� (od
1984), cz³onek l Polski Komitet Olimpijski (od
1989), przewodnicz¹cy Komisji Kultury i Eduka-
cji l Stowarzyszenie Ceircle Condorcet (od 1990),
przewodnicz¹cy polskiej sekcji l Stowarzyszenie
im. Daszyñskiego (od 1990), przewodnicz¹cy l
Kapitu³a Medalu �Ecce Homo� (od 1997), cz³o-
nek. Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: brak. Ponadto: cz³onek Rady przy prezyden-
cie RP Lechu Wa³êsie ds. sportu i turystyki (1993-
95). Odznaczenia: Z³ota Odznaka Miasta Krako-
wa (1975), Z³ota Odznaka Towarzystwa Walki z
Kalectwem (1984), Z³ota Odznaka ZSP (1985),
Honorowy Obywatel Miasta Drummondville w
Kanadzie (1985), Krzy¿ Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski (1986), Z³ota Odznaka ZNP
(1995), Medal Komisji Edukacji Narodowej
(1998), Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1999).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, �ródmie�cie, od 1973. Samochód: renault, rok
prod. 1996. Podatek dochodowy: 1998 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: sport, muzyka, teatr, film, ksi¹¿ki, podró-
¿e, zabawy z wnukiem. Urlop: turystyka, podró-
¿e, p³ywanie. Ulubione dzie³a: Trylogia, �Uczta�
Platona, �Spór o istnienie �wiata� Ingardena; fil-
my �Pó³ ¿artem, pó³ serio�, �La strada�, �Siódma
pieczêæ�; IX symfonia Beethovena, wszystkie
dzie³a Bacha; malarstwo flamandzkie. Maksyma
¿yciowa: Niebo gwia�dziste nade mn¹, prawo
moralne we mnie (Kant).
* Na ¿yczenie odpowiadaj¹cego pominiêto pyta-
nie o wyznanie.                                    aktual.: 12.X.1999

LISAK Janusz Stanis³aw
in¿ynier technolog, nauczyciel akademicki
Ur. 4 listopada 1955 w Krakowie; ¿onaty (od
1974); wykszt. wy¿sze; doktor nauk technicznych;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Mieczys³aw, wy-
kszt. wyzsze, ekonomista. Matka: Genowefa (z d.
Witek), wykszt. � pomaturalne studium nauczy-
cielskie, nauczyciel. Rodzeñstwo: Izabella (ur.
1953). ̄ ona: Halina (z d. Etrych), wykszt. wy¿sze,
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specjalista ds. organizacji i zarz¹dzania. Dzieci:
Anna (ur. 1974), Rafa³ (ur. 1980).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 102 w Krakowie l XI Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marii D¹browskiej w
Krakowie (matura 1974) l Akademia Górniczo-
Hutnicza w Krakowie, in¿ynieria materia³owa (dy-
plom 1978) l studia podypl.: Politechnika Kra-
kowska, studium pedagogiczne (dyplom 1979).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Ko�ciusz-
ki (od 1978), asystent sta¿ysta (1978-79), asystent
(1979-88), adiunkt (od 1988) l Firma Us³ugowo-
Produkcyjna �Lis-Rol� w Krakowie (od 1991),
w³a�ciciel. Ponadto: wiceprzewodnicz¹cy Rady
Programowej O�rodka Telewizji Polskiej Oddzia³
w Krakowie (1995-98). Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: 8-miesiêczny sta¿ jêzy-
kowy w Pary¿u (1991-92). Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: �Przemiany przech³odzonego austenitu przy
ch³odzeniu ci¹g³ym i otrzymane struktury w ni-
klowych stalach kriogenicznych� (doktorat 1988);
29 artyku³ów opublikowanych w wydawnictwach
krajowych i zagranicznych, 27 prac niepubliko-
wanych, pomoce dydaktyczne, konspekty i instruk-
cje do æwiczeñ audytoryjnych, tablicowych, labo-
ratoryjnych itp., referaty na konferencjach w kra-
ju i za granic¹; dwa patenty dotycz¹ce sk³adu tech-
nologii wytwarzania i technologii dalszego cyklu
produkcyjnego stali stopowych przeznaczonych do
pracy w temperaturze do minus 196 stopni C. Na-
grody i wyró¿nienia: Nagroda Ministra Nauki za
udzia³ w realizacji pracy badawczej (1982), kilka-
na�cie nagród rektora PK za dzia³alno�æ dydak-
tyczn¹ i naukow¹ w latach 1979-90.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1979-81), cz³onek l Unia Pracy
(od 1992), wiceprzewodnicz¹cy Krajowego Ko-
mitetu Wykonawczego (1995-96), wiceprzewod-
nicz¹cy Rady Okrêgowej w Krakowie (1992-97),
przewodnicz¹cy (1998-99), przewodnicz¹cy Ma-
³opolskiej Rady UP (od 1999). Inne organizacje
spo³eczne: Polski Zwi¹zek Wêdkarski (od 1968),
cz³onek l Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego (1971-
74), zastêpowy (1972-74) l Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe (1972-84), ratownik l So-
cjalistyczny Zwi¹zek Studentów Polskich (1974-
78), cz³onek l Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskie-
go (1979-80), cz³onek l Stowarzyszenie Wycho-
wanków AGH (od 1979), cz³onek l NSZZ �Soli-
darno�æ� (1980-96), cz³onek l Stowarzyszenie
In¿ynierów i Techników Mechaników Polskich (od
1984), cz³onek l Stowarzyszenie Solidarno�æ Pra-
cy (1991-93), wiceprzewodnicz¹cy okrêgu w Kra-
kowie (od 1992). Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: cz³onek Komisji Promocji
Wspó³pracy i Informacji Rady Miasta Krakowa
spoza RMK, klub radnych SLD (od 1998). Inne
fakty z ¿yciorysu polit.: oddanie legitymacji PZPR

po wydarzeniach w kopalni �Wujek� 16 grudnia
1981 roku; udzia³ w manifestacjach solidarno�cio-
wych na pocz¹tku lat 80. w okresie stanu wojen-
nego i pó�niej; m¹¿ zaufania Lecha Wa³êsy w jego
kampanii prezydenckiej w 1990 roku; w latach
1989-91 cz³onek Krakowskiego Komitetu Obywa-
telskiego �Solidarno�æ� � przewodnicz¹cy Komi-
tetu Osiedlowego Pr¹dnik Czerwony (1989-90), a
nastêpnie cz³onek zarz¹du Komitetu Obywatel-
skiego Miasta Krakowa (1991), wiceprzewodni-
cz¹cy Stowarzyszenia Solidarno�æ Pracy, która
wraz z Ruchem Demokratycznym Spo³ecznym
Zbigniewa Bujaka utworzy³a w 1992 roku Uniê
Pracy; kandydat do Sejmu RP z krakowskiej listy
�Solidarno�ci Pracy� w 1991 roku oraz krakow-
skiej Unii Pracy w 1993 i tarnowskiej listy UP w
1997 roku, kandydat do Sejmiku Województwa
Ma³opolskiego w 1998 roku z krakowskiej listy
Przymierza Spo³ecznego. Sympatie polityczne:
Unia Pracy i inne ugrupowania lewicowe dzia³a-
j¹ce wed³ug przyjêtnych standardów demokratycz-
nych dla ochrony praw jednostki i podstaw jej bytu
materialnego z uwzglêdnieniem jako racji nadrzêd-
nej niepodleg³o�ci i pe³nej niezale¿no�ci Polski;
antypatia do ugrupowañ anarchistycznych i innych
kwestionuj¹cych zasady demokracji oraz do fun-
damentalizmu wszelkiego rodzaju. Odznaczenia:
brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 90 m kw., w³asno�ciowe, �ródmie�cie,
od 1986. Samochód: toyota, rok prod. 1996. Po-
datek dochodowy: 1997 � II próg, 1998 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: windsurfing, pi³ka no¿na, wêdkarstwo,
muzyka (zespo³y Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep
Purple). Urlop: z rodzin¹ nad du¿¹ wod¹, pod na-
miotem lub na kempingu, z dala od wielkich ku-
rortów, p³ywanie na desce, bryd¿, spacery. Ulu-
bione dzie³a: ksi¹¿ki �Okrêt� Büchema i �Znaczy
kapitan� K. Borchardta; film �Naga broñ�; obraz
�S³oneczniki� van Gogha; p³yta �The Final Cut�
zespo³u Pink Floyd, �Pros and Cons of Hitch Hi-
king� R. Watersa. Maksyma ¿yciowa: Wa¿ne s¹
tylko te dni, których jeszcze nie znamy.

aktual.: 12.X.1999

LITWIN Krzysztof Maria
grafik, aktor, malarz
Ur. 19 czerwca 1935 w Krakowie; rozwiedziony;
wykszt. wy¿sze; magister grafiki; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Edward, wykszt. wy¿sze, architekt.
Matka: Natalia (z d. Halibo¿ek), wykszt. � brak
odp., przy mê¿u. Rodzeñstwo: Barbara (ur. 1929),
Andrzej (ur. 1931). Dzieci: Bart³omiej (ur. 1962).
Tradycje rodzinne: siostra w czasie okupacji w
�Szarych Szeregach�, do dzi� dzia³aczka harcer-
ska; brat dyrektor Domu Kultury w Kielcach. ¯y-
ciowe autorytety: mistrzowie � Chagal, Breugel,
Bosch. Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia w
Krakowie.
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  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. �w. Jana Kantego w Kra-
kowie, Æwiczeniówka, SP im. Nowodworskiego
w Krakowie l Liceum Plastyczne im. Kenara w
Zakopanem, Liceum Sztuk Plastycznych w Kra-
kowie (matura 1955) l Akademia Sztuk Piêknych
w Krakowie, grafika (dyplom 1958).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wolny zawód (od 1956), aktor, grafik, malarz �
m.in. wspó³praca z �Piwnic¹ pod Baranami� (od
1956) i �Siln¹ Grup¹ pod Wezwaniem� (1972-77)
l rencista (od 1994). Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: z �Piwnic¹ pod Baranami�
na festiwal w Arezzo we W³oszech (1966); Miê-
dzynarodowy Festiwal Sztuki w Wiedniu (1967);
wystêpy estradowe w Szwajcarii, Austrii, Sztok-
holmie; w latach 1991-98 wystawy malarskie w
Oslo (Drobak), wystêpy z �Siln¹ Grup¹ pod We-
zwaniem� w Mainz i Kolonii w RFN, w 1974 roku
wystêp w Monachium na mistrzostwach �wiata w
pi³ce no¿nej. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: pierwszy
kompozytor �Piwnicy pod Baranami� (gitara) �
autor muzyki pierwszego hymnu �Piwnicy� �Ja ci
�rubkê wkrêcê w radio� oraz muzyki do wierszy
B³oka (m.in. �Gerlsy�, �S³omiany koñ�); najwiêk-
sza publiczno�æ �Silnej Grupy� po zwyciêstwie Po-
laków nad W³ochami na mistrzostwach �wiata w
pi³ce no¿nej w Monachium podczas �Nocy pol-
skiej� � 120 tys. (1974); udzia³ w kilkuset progra-
mach radiowych i telewizyjnych, role w oko³o 80
filmach, m.in. w �Rodzinie Le�niewskich� w re¿.
J. Na³eckiego (1980), Esmeraldo w �Cyrk od-
je¿d¿a� re¿. K. Wierzbiñski (1987), Dziennikarz
w �Bliskich spotkaniach z weso³ym diab³em� re¿.
J. £ukaszewicz (1988), Kapelan w IV i VI odcin-
ku �Opowie�ci o Józefie Szwejku� re¿. W. Gaw-
roñski (1996), sier¿ant Walczak w �Przygodach
psa Cywila� re¿. K. Szmagier, Tadeusz Chmielew-
ski (etatowy pracownik �Grubej Ka�ki� umilaj¹-
cy pracê �piewem) w �Pieczonych go³¹bkach�,
Lopez Soares w �Pamiêtniku znalezionym w Sa-
ragossie� re¿ W. Has, Z³odziejaszek Cherlawy w
�Niesamowitych przygodach Marka Piegusa� re¿.
M. Wa�kowski, rola w �Z³ocie� re¿. W. Has, Stu-
dent w �Jak byæ kochan¹� re¿. W. Has, rola w �Pa-
miêtniku pani Hanki� re¿. W. Has, komik trupy
teatralnej w �Modrzejewskiej� re¿. T. £omnicki,
chor¹¿y Zenek w �Czterech pancernych i psie�;
twórca najwiêkszej miniatury 10x4 m �Anio³ Pol-
ski� (ekspozycja ponad 50 obrazów pokazywanych
w Polsce i Europie, a na zakoñczenie na placu �w.
Piotra w Rzymie z okazji 80-lecia urodzin Jana
Paw³a II, technika akrylowa na p³ótnie); role w
teatrze telewizji � Od�wierny w �Makbecie� Szek-
spira w re¿. A. Wajdy (1969), Pachol, Korydon,
Turoñ w �Pastora³ce� L. Schillera w re¿. S. Szlach-
tycza (1979); role teatralne � Tranio w �Poskro-
mieniu z³o�nicy� w re¿. K. Swinarski (Stary Te-
atr), postaæ przedstawiaj¹ca detektywa Colombo
w �krainie u�miechu� (Operetka Krakowska).

Nagrody i wyró¿nienia: nagroda specjalna � me-
dal za rysunek �Polowanie na Czarnego Anio³a�
przyznana przez Sacro Art (2000) oraz inne na-
grody na festiwalach artystycznych. Prezentacja
osoby i dorobku: �Piwnica pod Baranami� J. Ol-
czak-Ronikier.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak odp.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 56 m kw., komunalne, �ródmie�cie,
od 1935. Samochód: brak. Podatek dochodowy:
1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: wariat kulinarny, bryd¿, pi³ka no¿na (ki-
bic �Wis³y�). Urlop: ca³e ¿ycie to urlop, ca³e ¿y-
cie to praca. Ulubione dzie³a: muzyka gitarowa;
filmy Felliniego. Maksyma ¿yciowa: Rano zbudziæ
siê bez kaca moralnego.                  aktual.: 15.V.2000

LITWIN Stanis³aw
oficer WP, trener, urzêdnik pañstwowy
Ur. 27 marca 1937 w Podborzu, woj. tarnowskie;
¿onaty (od 1963); wykszt. wy¿sze; magister wy-
chowania fizycznego, pu³kownik Wojska Polskie-
go; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Ludwik, wy-
kszt. �rednie, ¿o³nierz zawodowy. Matka: El¿bie-
ta (z d. Kuzd¿a³), wykszt. podstawowe, gospody-
ni domowa. Rodzeñstwo: Jan (ur. 1933), Antoni
(ur. 1935), Irena (ur. 1950). ¯ona: Barbara (z d.
Wêgrzyniak), wykszt. �rednie, pielêgniarka. Dzie-
ci: Ma³gorzata (ur. 1964), Jacek (ur. 1971).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Podborzu, woj. rzeszow-
skie l Liceum Ogólnokszta³c¹ce i Technikum Lot-
nicze w Mielcu, woj. rzeszowskie (matura 1955)
l Wy¿sza Oficerska Szko³a Wojsk Chemicznych
w Krakowie, chemia (dyplom 1962) l Akademia
Wychowania Fizycznego  w Warszawie, kierunek
trenerski � siatkówka (dyplom 1969) l studia po-
dypl.: AWF, specjalizacja � pi³ka siatkowa (dy-
plom trenera II klasy 1971); Akademia Obrony
Narodowej, wy¿szy kurs obronny (1996).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wy¿sza Szko³a Oficerska Wojsk Chemicznych w
Krakowie (1969-90), wyk³adowca l Urz¹d Wo-
jewódzki w Krakowie (1990-95), zastêpca szefa
Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej l
Wojewódzki Komitet Obrony (od 1996), sekretarz.
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
liczne wyjazdy o charakterze sportowym � krajo-
we i zagraniczne. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: wpro-
wadzenie siatkarzy �Wawelu� do II ligi, opraco-
wanie ogólnopolskiego programu szkolenia m³o-
dzie¿y w pi³ce siatkowej.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Krakowski Okrêg Zwi¹zku Pi³ki Siat-
kowej (od 1981), prezes l Polski Zwi¹zek Pi³ki
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Siatkowej (od 1992), wiceprezes, przewodnicz¹-
cy Ogólnopolskiej Komisji Makroregionalnej l
Wojskowy Klub Sportowy �Wawel� (od 1994),
trener pi³ki siatkowej II ligi. Udzia³ w przedstawi-
cielskich organach w³adzy: brak. Odznaczenia:
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1980), Z³oty Medal �Za Za-
s³ugi dla Obronno�ci Kraju� (1981), Z³ota Odzna-
ka �Za Zas³ugi dla Obronno�ci Kraju� (1987),
Krzy¿ Kawalerski (1989).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 140 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Krowodrza, od 1970. Samochód: opel astra,
rok prod. 1996. Podatek dochodowy: 1997 � II
próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: sport i zabawa. Urlop: obozy sportowe,
wyjazdy zagraniczne. Ulubione dzie³a: utwory
Mickiewicza. Maksyma ¿yciowa: Jak najwiêcej
zdzia³aæ dla Polski.                           aktual.: 11.IX.1998

LOEGLER Romuald Maksymilian
architekt, wydawca
Ur. 28 lipca 1940 w Soko³owie, woj. rzeszowskie;
¿onaty (od 1965); wykszt. wy¿sze; doktor in¿y-
nier architekt; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Mak-
symilian, wykszt. wy¿sze, in¿ynier le�nik, nauczy-
ciel gimnazjalny. Matka: Maria (z d. Waligóra),
wykszt. �rednie, urzêdniczka. Rodzeñstwo: Janusz
(ur. 1937). ¯ona: Barbara (z d. Doliñska), wykszt.
�rednie, technik budowlany. Dzieci: Ma³gorzata
(ur. 1970). Tradycje rodzinne: zaanga¿owanie pa-
triotyczne; ojciec zgin¹³ w 1941 roku w O�wiêci-
miu wiêziony za potajemne nauczanie; matka �
¿o³nierz Armii Krajowej; brat Janusz � kinoope-
rator, dzia³acz �Solidarno�ci�, internowany po 13
grudnia 1981 roku za dzia³alno�æ zwi¹zkow¹, w
latach 80. cz³onek podziemnych rzeszowskich i
krajowych struktur �Solidarno�ci�, zajmowa³ siê
drukiem i szkoleniem drukarzy prasy podziemnej,
pomys³odawca i wykonawca jedynej w regionie
rzeszowskim serii znaczków Poczty Podziemnej
�Solidarno�ci�, przewodnicz¹cy II zjazdu regio-
nalnego �Solidarno�ci�, a od 1991 roku przewod-
nicz¹cy Krajowej Sekcji Pracowników Rozpo-
wszechniania Filmów oraz przewodnicz¹cy Wo-
jewódzkiej Rady Zatrudnienia i cz³onek Zarz¹du
Regionu �Solidarno�ci� w Rzeszowie, w 1991 roku
po�miertnie odznaczony przez prezydenta Lecha
Wa³êsê Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski. Miejsca zamieszkiwania: do 1958 w
Rzeszowie, potem w Krakowie od czasu rozpo-
czêcia studiów.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Rzeszowie l Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce im. S. Konarskiego w Rzeszowie
(matura 1958) l Politechnika Krakowska, archi-
tektura (dyplom 1964).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Politechnika Krakowska, Wydzia³ Architektury
(1964-65), asystent l Krakowskie Przedsiêbior-

stwo Budowlane w Krakowie (1966-67), projek-
tant l Biuro Projektów i Us³ug Technicznych w
Krakowie (1968-73), starszy projektant l Kra-
kowskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownic-
twa Ogólnego w Krakowie (1974-87), kierownik
zespo³u l Atelier Loegler i Partnerzy sp. z o.o. w
Krakowie (od 1987), dyrektor l Biuro architek-
toniczne �L&S Architekten Berlin Kraków Hel-
sinki� (1992), partner l Firma Wydawniczo-Re-
klamowa RAM (od 1993), prezes, wspó³w³a�ci-
ciel, redaktor naczelny, wydawca miesiêczników
�Architektura i Biznes� (od 1993) i �Top Dom�
(od III.2000) l Politechnika Krakowska, Wydzia³
Architektury (od 1997), wyk³adowca l Techni-
sche Universität Darmstadt (od 1997), wyk³adow-
ca. Ponadto: wspó³twórca, przewodnicz¹cy rady
oraz jury Miêdzynarodowego Biennale Architek-
tury w Krakowie (1985-91), redaktor naczelny ma-
gazynu �Architekt� (od 1985), cz³onek Miejskiej
Komisji Urbanistyki i Architektury w Krakowie
(od 1990), cz³onek Krajowej Komisji Planowa-
nia w Warszawie (od 1990), cz³onek i ekspert
�Stadtforum� w Berlinie, cz³onek jury miêdzyna-
rodowego konkursu na projekt dzielnicy parla-
mentarnej w Berlinie (1993), cz³onek jury miê-
dzynarodowego konkursu Fürst Pickler Park w
Bad Muskau (1995), cz³onek jury miêdzynarodo-
wego konkursu na projekt �Ko�ció³ Roku �wiê-
tego 2000� w Rzymie (1996), cz³onek jury kon-
kursu na najlepszy zespó³ mieszkaniowy w Bran-
denburgii (1997), cz³onek-korespondent Sächsi-
sche Akademie der Künste w Dre�nie (od 1998).
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
wyjazd studialny Biura Atelier prof. K. Schwan-
zer do Wiednia (1973-74); stypendium rz¹du Fin-
landii w Helsinkach (1978, 1983), wyjazdy stu-
dialne do USA i Wielkiej Brytanii (1991, 1993,
1995). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Z porz¹dku uwol-
niona forma� (doktorat na Wydziale Architektury
Politechniki Warszawskiej, 1999); kilkadziesi¹t
projektów nagrodzonych na konkursach krajo-
wych i zagranicznych, m.in. projekt Muzeum Czy-
nu Rewolucyjnego w Krakowie (z J. Czekajem,
P. Drozdem, M. Piotrowskim, 1975), salon Domu
Ksi¹¿ki przy ul. Wielopole w Krakowie (z J. Cze-
kajem, P. Drozdem, M. Piotrowskim, 1976), ze-
spó³ mieszkaniowy przy ul. Kazimierza Wielkie-
go w Krakowie (z W. Dobrzañskim, E. Fitzke, M.
Szymanowskim, 1981; I etap realizacji, 1991-99),
budynek Uniwersytetu Al. Baas w Syrii (z W. Do-
brzañskim, E. Fitzke, M. Szymanowskim, 1981),
zespó³ mieszkaniowy na osiedlu Na Skarpie w
Nowej Hucie (z W. Dobrzañskim, M. Szymanow-
skim, 1985), Block 2 przy Dessauerstrasse w Ber-
linie (z W. Dobrzañskim, M. Szymanowskim,
1986; realizacja 1993), projekt hotelu na osiedlu
Cichy K¹cik w Krakowie (1988), dom pogrzebo-
wy �Brama do Miasta Umar³ych� w Krakowie Ba-
towicach (1993; realizacja 1998), projekt rynku
w Dobczycach (1994), projekt urbanistyczny Kra-
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kowskiego Centrum Komunikacyjnego (1994-96),
projekt na zagospodarowanie terenów Nordbahn-
hof w Berlinie (z zespo³em biura Fugmann-Janot-
ta, 1996), Regionalne Centrum O�wiatowo-Spor-
towe w Dobczycach (1996), Zespó³  Szkó³ Muni-
cypalnych w Tychach (1997; w trakcie realiza-
cji), projekt zagospodarowania terenu w rejonie
ulic 1 Maja, Dolnych Wa³ów w Gliwicach (1998),
projekt Filharmonii w £odzi (1998); ponad 40 re-
alizacji, g³ównie obiektów sakralnych, osiedli
mieszkaniowych, budynków wielo- i jednorodzin-
nych, budynków wielofunkcyjnych, projektów
wnêtrz, budynków szkolnictwa wy¿szego, obiek-
tów przemys³owych, w tym budynek biurowo-
us³ugowy PAX w Rzeszowie (wspó³pr. arch. Cz.
Bia³y, 1972), Biblioteka Wy¿szego Seminarium
Duchownego w Krakowie (wspó³pr. arch. J. Cze-
kaj, 1976), przebudowa Filharmonii w Krakowie
(1976-77), dom mieszkalny przy ul. Ehrenberga
28 w Krakowie (1979), Ko�ció³ pw. Matki Bo-
skiej Ró¿añcowej w Rzeszowie (wspó³pr. arch. J.
Czekaj, 1979), bursa Wy¿szego Seminarium Du-
chownego w Krakowie (wspó³pr. arch. J. Czekaj,
1985), kaplica i hala sportowa Wy¿szego Semi-
narium Duchownego w Krakowie (1985), budy-
nek mieszkalny przy ul. Konfederackiej 1 w Kra-
kowie (1985), budynek mieszkalny przy al. 29 Li-
stopada 45c w Krakowie, most technologiczny na
Wi�le w Krakowie Pychowicach (1986), willa w
£odzi (1988), drukarnia przy ul. Kreciej w £odzi
(1988), budynek mieszkalny przy ul. Barskiej 1
w Krakowie (1989), zespó³ mieszkaniowy u zbie-
gu ulic Kazimierza Wielkiego i Nowowiejskiej w
Krakowie (1989), dom bli�niaczy przy ul. Rzecz-
nej 11 w Krakowie (1993), �Dom dla Córki� przy
ul. Panieñskie Ska³y 6b w Krakowie (1997), dom
pogrzebowy �Brama do Miasta Zmar³ych� na
cmentarzu w Krakowie Batowicach (1998), bu-
dynek mieszkalny przy ul. Dessauerstr. w Berli-
nie (1991), Ko�ció³ B³. Królowej Jadwigi w Kra-
kowie (wspó³pr. arch. J. Czekaj, 1991), willa w
Izabelinie k. Warszawy (1993), budynek miesz-
kalny przy ul. Mazowieckiej 16 w Krakowie, dom
mieszkalny u zbiegu ul. Fabrycznej i al. Pokoju
w Krakowie (wspó³. E. Fitzke, 1994), rekonstruk-
cja budynku filharmonii krakowskiej po po¿arze
(wspó³pr. arch. J. Czekaj, 1995), osiedle miesz-
kaniowe Na Skarpie (1996), pawilon dydaktycz-
ny z pomieszczeniami sportowymi Akademii Eko-
nomicznej w Krakowie (I etap) przy ul. Rakowic-
kiej (1998), Bank PKO SA w Nowej Hucie (1998,
w realizacji), Bank PKO BP w Nowej Hucie
(1998), willa przy ul. Stawisko 2 w Krakowie
Swoszowicach (1998), Pañstwowa Wy¿sza Szko³a
Teatralna w Krakowie (1998), Biblioteka Jagiel-
loñska III etap rozbudowy � 1998, w realizacji
(wspó³pr. arch. E. Fitzke), Wydzia³ Technologii
¯ywno�ci Akademii Rolniczej w Krakowie �
1998, w realizacji; ponadto wyk³ady �W poszu-
kiwaniu estetyki porz¹dku�, �Forma wyzwolona�

w Berlinie, Krakowie, Poznaniu, we Wroc³awiu i
w Oulu w Finlandii (1978), �Berlin Denkmall oder
Denkmodell� w Berlinie, Pary¿u, Krakowie
(1988), �Paris Architecture and Utopia� w Pary-
¿u i Berlinie (1989), seminaria w kraju i za grani-
c¹, m.in. �Ost � West � Platform� i �Berlin Zen-
trum� w Berlinie, Wiedniu, Rasfeld, we Wroc³a-
wiu i w Krakowie (koniec lat 80.), wyk³ady �Du¿e
osiedle � Nowa Huta ko³o Krakowa� w Berlinie
(1995), wyk³ad dla Architectural League of New
York (1995), seminarium �Humanizacja osiedli lat
60. i 70.� (Kraków, 1995), wyk³ad �Tradycja, kon-
tekst, kompozycja� i publikacja w ramach Berli-
ner Architekturgespräche (1995); publikacje w
wydawnictwach polskich i zagranicznych � �Ar-
chitektura�, �Architekt�, �Mój Dom�, �Murator�,
�Architektura&Biznes�, �Tygodnik Powszechny�,
�Bauwelt�, �Deutsches Architektenblatt�, �Lotus
International�, �Arkitektiilehti�, �Building De-
sign�, �Rakenuslethi�, �Function Form�, �Space�,
�Arts&Architecture Environment�, �Baumeister�,
�Quo Vadis Architectura�, �Ideen für Berlin�,
�Garten+Landschaft�, �Architectural Design �
Beyond the Revolution�, �Berliner Morgenpost�,
�Der Tages Spiegel�, �Korean Atchiteets�,
�Wprost�, �Domus�, �Deutche Bauzeitschrift�,
�Dialog mit Zeit und Ort � Aedes� i in.; udzia³ w
wystawach � �Historische Monumenten in Polen�
� �Construatte en Interatie� (1977), �Miasta i cen-
tra historyczne� (Wenecja i Kraków, 1978), Miê-
dzynarodowa Wystawa Architektury �Terra 2� we
Wroc³awiu (1981), Miêdzynarodowe Biennale Ar-
chitektury �Interarch� w Sofii (1983), wystawa
indywidualna �W poszukiwaniu estetyki porz¹d-
ku� (Muzeum Architektury we Wroc³awiu, Po-
znaniu i Krakowie, 1984), wystawa projektów
�Artic Center� w Rovaniemi w Finlandii (1984),
wystawa projektów �IBA� w Berlinie Zachodnim
(1987), wystawa rysunków architektonicznych w
Nowym Jorku, Krakowie, Düsseldorfie i Berlinie
(1988), wystawa wspó³czesnej architektury sakral-
nej w Polsce (Praga, 1992), Triennale Architek-
tury �wiatowej w Belgradzie (1991), wystawa
zbiorowa �Baustelle-Polen� (Akademie der
Künste, 1994), wystawa �Architektural Visions for
Europe� (Berlin, Warszawa, Monachium, Wiedeñ,
Rotterdam, Mediolan, Pary¿, Wenecja, 1994-95,
Dusseldorf 1998), �Przegl¹dowa wystawa archi-
tektonicznej twórczo�ci Romualda Loeglera�
(Warszawa i Czêstochowa, 1994), miêdzynarodo-
we warsztaty �Karl Marx Allee� (Berlin, 1994),
wystawa pokonkursowa �Nordbahnhof� (Berlin,
1995), miêdzynarodowa wystawa jubileuszowa w
Muzeum Architektury we Wroc³awiu �Quo Va-
dis Architektura� (1995), wystawa w oddziale
SARP w Rzeszowie (1996),  Miêdzynarodowe
Biennale Architektury w Wenecji (1996), wysta-
wa �...wspania³o�æ budowy tego, co istnieje...� w
Towarzystwie Przyjació³ Sztuk Piêknych w Kra-
kowie (1996), Muzeum Architektury we Wroc³a-
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wiu (1997) i w Poznaniu (1998), wystawa autor-
ska �Dialog mit Zeit und Ort� (Berlin, Galeria
Aedes, 1998, Karslruhe 1999), wystawa autorska
(Katowice, Gdañsk, Koszalin, 1998, Kraków -
Miêdzynarodowe Centrum Kultury 1999). Nagro-
dy i wyró¿nienia: nagroda honorowa �Projekt
Roku� SARP (1988), nagroda honorowa oddzia-
³u krakowskiego SARP za twórczo�æ (1993), na-
groda honorowa SARP za ca³okszta³t twórczo�ci
w 1994 roku, nagroda im. Fritza Schumachera �
Uniwersytet w Hanowerze (1994), nagroda miê-
dzynarodowych warsztatów Unije w Chorwacji
(1994), nagroda krakowskiego oddzia³u SARP
�Projekt Roku� (1998), wyró¿nienia SARP II i I
stopnia (1998), nagroda II stopnia ministra spraw
wewnêtrznych i administracji (1999), nagroda za
najlepszy budynek konstrukcji ¿elbetowej w Pol-
sce przyznana przez Polski Cement i SARP
(1999), nominacja do nagrody 6th Mies van der
Rohe Award for European Architecture przyzna-
wany przez Mies van der Rohe Fundation, Barce-
lona (1999). Prezentacja osoby i dorobku: �581
Architects in the World� (Japonia, 1995), �Dic-
tionaire de L�Architecture du XXe Siecle� (1995),
�Award Winning Architecture� (1996), album
�...wspania³o�æ budowy tego, co istnieje...� (red.
Ewa Zamorska-Przy³uska, 1997), album �Dialog
mit Zeit und Ort� (1998).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (1981-83), cz³o-
nek l Stowarzyszenie Architektów Polskich (od
1965), prezes Zarz¹du Okrêgowego w Krakowie
(1985-91), wiceprezes Zarz¹du G³ównego (1988-
91) l Fundacja Akademii Architektury (od 1990),
przewodnicz¹cy Rady Fundacji (1992-98). Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: brak.
Sympatie polityczne: Unia Wolno�ci. Odznaczenia:
�Zas³u¿ony dla Miasta Krakowa� (1981, 1998),
Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1998).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 75 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1967. Samochód: toyota avens-
sis, rok prod. 1998. Podatek dochodowy: 1997 �
III próg, 1998 � III próg, 1999 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: malarstwo, podró¿e, p³ywanie. Urlop: nar-
ty. Ulubione dzie³a: wiersze Haiku, ksi¹¿ki Wal-
demara £ysiaka; klasyczne westerny. Maksyma
¿yciowa: optymizm.                           aktual.: 5.V.2000

LUPA Krystian Ludwik
artysta grafik, re¿yser, profesor PWST
Ur. 7 listopada 1943 w Jastrzêbiu Zdroju, woj.
katowickie; kawaler; wykszt. wy¿sze; profesor
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej w Krako-
wie; wyznanie � bez wyznania. Ojciec: Ludwik,
wykszt. wy¿sze, nauczyciel, germanista. Matka:
Weronika (z d. Freiherr), wykszt. wy¿sze, nauczy-
ciel, matematyk. Rodzeñstwo: brak. Dzieci: brak.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 1 w Jastrzêbiu Zdroju l I
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Karola Miarki w
¯orach, woj. katowickie (matura 1961) l Akade-
mia Sztuk Piêknych w Krakowie, grafika, malar-
stwo (dyplom 1969) l studia podypl.: Pañstwowa
Wy¿sza Szko³a Teatralna w Krakowie, re¿yseria
(dyplom 1978).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Teatr im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze (1978-
86), re¿yser l Stary Teatr w Krakowie (1981-
1988), re¿yser, scenograf l Pañstwowa Wy¿sza
Szko³a Teatralna w Krakowie (od 1981), starszy
wyk³adowca (1985-86, 1986-87), docent kontrak-
towy (1987-88, 1988-89, 1989-90), docent (od
1990), profesor nadzwyczajny (1992) l Teatr Pol-
ski we Wroc³awiu (od 1996), re¿yser. Wyjazdy za-
graniczne o charakterze zawodowym: wyjazd ze
spektaklem �Pragmaty�ci� do Francji (1984); ze
spektaklem �Kalkwerk� do Belgii i Niemiec
(1995-96); ze spektaklem �Immanuel Kant� do
Rosji i Szwajcarii (1998). Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
ksi¹¿ka �Utopia i jej mieszkañcy�; wyre¿ysero-
wanie przedstawienia �Marzyciele� � nagroda im.
K. Swinarskiego (1988), �Bracia Karamazow� �
nagroda im. F. Schillera, �Kalkwerk�, �Lunatycy�
(liczne nagrody na festiwalach).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Sympatie polityczne: kryty-
cyzm zarówno wobec lewicy, jak i prawicy, do-
strzeganie wiêcej b³êdów ni¿ osi¹gniêæ, g³osowa-
nie � zawsze na Uniê Wolno�ci. Odznaczenia:
Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1995).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 100 m kw., w³asne, kamienica czyn-
szowa, Krowodrza, od 1996. Samochód: brak.
Podatek dochodowy: 1997 �  III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: lektura filozoficzna, pisanie dziennika, ro-
wer, podró¿e. Urlop: nad morzem. Ulubione dzie-
³a: �Cz³owiek bez w³a�ciwo�ci� R. Musila; film
Andrzeja Tarkowskiego �Stalker�; malarstwo Frie-
dricha, obraz �Antonio Brocardo� Giorgionego;
kwartety Beethovena. Maksyma ¿yciowa: Nie po-
d¹¿aæ nigdy �ladem maksym ¿yciowych.

aktual.: 27.VIII.1999
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£AGOCKI Zbigniew
artysta fotografik, profesor ASP
Ur. 6 listopada 1927 we Lwowie; rozwiedziony;
wykszt. wy¿sze; magister in¿ynier nauk technicz-
nych, profesor sztuk plastycznych; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Tadeusz, wykszt. �rednie, ksiêgo-
wy. Matka: Stanis³awa (z d. U�cieñska), ukoñczy-
³a konserwatorium muzyczne. Rodzeñstwo: brak.
Dzieci: Monika (ur. 1969).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa we Lwowie l matura w Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym im. J. Joteyki w Krako-
wie (1947) l Politechnika Krakowska, urbanistyka
i architektura (dyplom 1952).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Miastoprojekt Kraków (1951-55), projektant
l Biuro Projektów Architektonicznych Hofer
i Stryjeñski w Genewie � Szwajcaria (1960-62),
projektant l Akademia Sztuk Piêknych w Kra-
kowie (od 1977), wyk³adowca (1977-80), star-
szy wyk³adowca (1980-88), docent (1988-92),
profesor (1992), kierownik Katedry Fotografii
(1990-98), prorektor (1990-96). Ponadto: prze-
wodnicz¹cy komisji artystycznej Miêdzynarodo-
wej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP). Wy-
jazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
delegat na miêdzynarodowe kongresy w Holan-
dii, Norwegii, we W³oszech, Francji, w Bu³garii,
Niemczech, Austrii i Hiszpanii. Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: �Fotografia w obszarze sztuki� (przewód
kwalifikacyjny II stopnia 1988); udzia³ w licz-
nych wystawach zbiorowych, wystawy indywi-
dualne. Nagrody i wyró¿nienia: m.in. Nagroda
Miasta Krakowa.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Polskich Artystów Fotogra-
fików (od 1957), przewodnicz¹cy komisji arty-
stycznej Zarz¹du G³ównego (1967-76), wiceprezes
Zarz¹du G³ównego (1976-79). Udzia³ w przedsta-
wicielskich organach w³adzy: brak. Odznaczenia:
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1974), Krzy¿ Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski (1993).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 112 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, �ródmie�cie, od 1976. Samochód: fiat siena,
rok prod. 1998. Podatek dochodowy: 1997 – I
próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: narciarstwo, alpinizm, wio�larstwo, mu-
zyka. Urlop: ró¿nie. Ulubione dzie³a: �Ma³y Ksi¹-
¿ê� A. Saint-Exupéry�ego; film �Amadeusz� M.
Formana. Maksyma ¿yciowa: Nic mi siê w ¿yciu
nie nale¿y, trzeba siê cieszyæ z tego, co siê ma.

aktual.: 29.III.1999

£ANOCHA Dariusz Jeremi
politolog, dziennikarz
Ur. 29 czerwca 1960 w Krakowie; ¿onaty (od
1999); wykszt. wy¿sze; magister dziennikarstwa i
nauk politycznych; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Edward, wykszt. zawodowe, drukarz. Matka: Ire-
na (z d. Leszczyñska), wykszt. �rednie, ekonomist-
ka. Rodzeñstwo: S³awomir (ur. 1963). ¯ona: Li-
dia (z d. £atecka), wykszt. wy¿sze, politolog.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 110 im. A. Polewki w Kra-
kowie l  XVII Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
B. Kowalskiego w Krakowie (matura 1979) l Uni-
wersytet Jagielloñski, nauki polityczne, specja-
lizacja � dziennikarstwo (dyplom 1987).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
�Student� w Krakowie (1984-90), zastêpca redak-
tora naczelnego (1987-90) l Redakcja „Gazety
Krakowskiej” (1990-91), dziennikarz l Redakcja
�Trybuny� w Warszawie (od 1991), kierownik
Oddzia³u w Krakowie. Ponadto: redaktor naczel-
ny Studenckiej Agencji Informacyjnej (1981-83).
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
wyjazdy dziennikarskie do Korei Pó³nocnej
(1988), Tajlandii, Singapuru (1989). Wa¿niejsze
osi¹gniêcia: ksi¹¿ka �Królowie purpurowego
�wiata� o grupie rockowej Deep Purple (1993),
sprzedana w nak³adzie 10 tys. egzemplarzy. Na-
grody i wyró¿nienia: I miejsce w konkursie
reporterskim im. Zbigniewa Kwiatkowskiego
„Dziennik Polski” (1982).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1979-91), cz³onek Konwentu
Uczelnianego PZPR UJ (1981-82). Inne organi-
zacje spo³eczne: Zrzeszenie Studentów Polskich
(1982-85), prezes Ogólnopolskiej Rady Dzienni-
karzy Studenckich (1982-84), przewodnicz¹cy

£
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komisji propagandy Rady Okrêgowej ZSP w Kra-
kowie (1982-85) l Stowarzyszenie Dziennikarzy
PRL � obecnie SDRz (od 1985), cz³onek zarz¹du
Oddzia³u Krakowskiego (1993-97). Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Inne
fakty z ¿yciorysu polit.: liczne wyst¹pienia na naj-
wa¿niejszych partyjnych gremiach PZPR w Kra-
kowie, krytycznie oceniaj¹ce komunistyczn¹ rze-
czywisto�æ. Antypatie polityczne: do zacietrzewie-
nia zarówno z lewicy, jak i z prawicy. Odznacze-
nia: Srebrna Odznaka ZSP (1987).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 36 m kw., lokatorskie, Podgórze, od
1960. Samochód: cinquecento, rok prod. 1991.
Podatek dochodowy: 1997 – I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: muzyka rockowa, lektura prasy – mól ga-
zetowy, piwo, rower, pierogi ruskie. Urlop: leniu-
chowanie. Ulubione dzie³a: p³yta Deep Purple
�Made in Japan�. Maksyma ¿yciowa: Byæ dobrym
i wiedzieæ wiêcej.                                  aktual.: 11.II.1999

£ODZIÑSKI Jacek Kazimierz
handlowiec, restaurator,
kolekcjoner sztuki ludowej
Ur. 20 maja 1941 w Krakowie; ¿onaty (od 1973);
wykszt. niepe³ne wy¿sze; wyznanie rzymskokat.
Ojciec: Feliks, wykszt. � szko³a zawodowa w
Wiedniu i Holandii, kupiec. Matka: Zofia (z d. Ja-
kubik), wykszt. � szko³a ogólnokszta³c¹ca, kupiec.
Rodzeñstwo: Zuzanna, W³adys³aw, Roman, Ma-
ryla. ¯ona: Barbara, (z d. Werman), wykszt. wy-
¿sze, w³asna dzia³alno�æ gospodarcza � w³a�ciciel-
ka antykwariatu. Dzieci: Weronika, Paula, Mar-
cin. Tradycje rodzinne: rodzina kupiecka; dziadek
Feliks £odziñski o¿eni³ siê w 1893 roku z Karoli-
n¹ ze Wzi¹tkowskich, która przyby³a do Krakowa
z Kieleckiego po powstaniu styczniowym; dziad-
kowie wynajêli kram w Sukiennicach, gdzie sprze-
dawali tzw. trzewiki, czyli eleganckie pantofle, a
kilka lat potem zakupili kamienicê przy ul. Wygo-
da; po I wojnie �wiatowej babka aktywnie uczest-
niczy³a w ¿yciu spo³ecznym, by³a m.in. wicepre-
zesem m³odzie¿owej organizacji Young Men�s
Christian Association (YMCA) w Krakowie;
dziadkowie £odziñscy otworzyli w okresie miê-
dzywojennym kilka sklepów z galanteri¹ mêsk¹,
m.in. u zbiegu ul. Szewskiej i rynku (od strony
Pa³acu pod Baranami) i u zbiegu ul. Floriañskiej i
rynku (dzisiaj bank BPH), a ponadto wynajmo-
wali 11 kramów w Sukiennicach; oprócz tego mieli
fabrykê obuwia wraz z will¹ przy ul. Senatorskiej
(róg Prusa); po II wojnie �wiatowej rodzinie po-
zosta³y tylko kramy w Sukiennicach, z których
zostali usuniêci w 1952 roku do lokalu zastêpcze-
go przy ul. Grodzkiej 29, a kramy oddano Miej-
skiemu Handlowi Detalicznemu; sklep przy ul.
Grodzkiej zosta³ odebrany rodzicom w 1955 roku,
czemu towarzyszy³ tzw. domiar, czyli kara pieniê¿-
na nak³adana wed³ug uznania przez urz¹d skarbo-

wy, czym w³adze PRL skutecznie zwalcza³y nie-
mi³¹ im prywatn¹ inicjatywê; na fali popa�dzier-
nikowej odwil¿y i koncepcji o¿ywienia handlu
przez dopuszczenie konkurencji w 1958 roku ro-
dzicom przydzielono z powrotem jeden kram w
Sukiennicach, gdzie pracowa³a ca³a rodzina i gdzie
handlowano zabawkami oraz sztuk¹ ludow¹; kra-
my odzyska³o wówczas troje prywatnych przed-
wojennych kupców z Sukiennic � Migda³owa-Kie-
lar, Makarska i Kazimierski, pozosta³e kramy po-
siada³ tzw. handel uspo³eczniony; w po³owie lat
70., na czas kolejnego remontu, rodzicom poleco-
no opu�ciæ kram w Sukiennicach, a pod naciskiem
konkuruj¹cej z nimi Cepelii (Centrala Produktów
Ludowych i Artystycznych) pojawi³ siê zarzut, ¿e
kram jest siedliskiem kiczu i z³ego smaku, mimo
¿e naiwn¹ sztukê ludow¹ kupowa³y tam muzea pol-
skie i zagraniczne; po wielu zabiegach u w³adz
kram uda³o siê odzyskaæ, czemu sprzyja³a m.in.
okoliczno�æ, i¿ podczas remontu na jednym z nich
spod polichromii wysz³a nazwa �£odziñscy�; kram
ten (obecnie 8 i 9) prowadzony przez rodziców od
po³owy lat 70. w 1981 roku zosta³ przepisany przez
matkê na syna Jacka, który prowadzi go do dzi�;
dziadkowie Feliks i Karolina mieli siedmioro dzie-
ci, z których wszyscy prowadzili w³asne firmy
handlowe przekazywane potem dzieciom; obec-
nie rodzina £odziñskich liczy ok. 260 osób, a kil-
ku kuzynów Jacka prowadz¹c w³asne firmy, wy-
stêpuje od 1990 roku pod wspóln¹ nazw¹ Firma
Handlowa �£odziñscy�, co jest podtrzymaniem
rodzinnej tradycji firmy dziadków. ¯yciowe auto-
rytety: Jerzy Turowicz i Krzysztof Koz³owski jako
redaktorzy �Tygodnika Powszechnego� oraz Ta-
deusz Mazowiecki jako pierwszy niekomunistycz-
ny polski premier. Miejsca zamieszkiwania: od
urodzenia w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Krakowie l V Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Augusta Witkowskiego w
Krakowie, liceum dla pracuj¹cych w Krakowie
(matura 1960) l Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna w
Krakowie, towaroznawstwo (1960-69, bez dyplo-
mu).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Firma rodzinna, Sukiennice � kramy dziadków i
rodziców z galanteri¹, zabawkami i sztuk¹ ludo-
w¹, wspó³w³a�ciciel (1958-81), w³a�ciciel (od
1982) l Restauracja �Pod Anio³ami� w Krako-
wie, w³a�ciciel (od 1996). Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
utrzymanie siê w rodzinnym kramie w Sukienni-
cach i pokonanie nieuczciwie konkuruj¹cej Cepe-
lii, która zarz¹dzaj¹c Sukiennicami, mia³a tam fir-
mowe kramy zwolnione od podatku, gdy¿ finan-
sowa³a ówczesne Zjednoczone Stronnictwo Ludo-
we, bêd¹ce w sojuszu politycznym z PZPR; w 1978
roku pomys³odawca i inicjator wystawy ludowej
malarki Katarzyny Gaw³owej w krakowskim Mu-
zeum Etnograficznym, wystawa ta odbi³a siê sze-
rokim echem w kraju i za granic¹ (pojecha³a dwu-
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krotnie do Francji w 1979 i 1983 roku oraz Nie-
miec w 1988 roku), wernisa¿ zosta³ urz¹dzony na
wzór wiejskiego wesela z udzia³em autentyczne-
go ksiêdza, na którego obecno�æ skazane zosta³y
krakowskie w³adze partyjne oraz konsul ZSRR w
Krakowie, bior¹cy udzia³ w otwarciu wystawy;
autorem plakatu wystawy by³ Janusz Trzebiatow-
ski, który wywalczy³ w Komitecie Krakowskim
PZPR i cenzurze, i¿ mo¿na by³o przedstawiæ na
plakacie scenê wniebowziêcia Naj�wiêtszej Marii
Panny i tym samym by³ to pierwszy w historii PRL
plakat o tre�ci religijnej; zorganizowanie wystaw
polskiej sztuki ludowej w Niemczech � rze�by
(Bielefeld, 1987), rze�by i szopek ludowych (No-
rymberga, 1988 i 1989); inicjator wystawy i kon-
kursu szopki ludowej w krakowskich Sukiennicach
w grudniu 1989 roku, w którym wystawiono po-
nad 100 szopek, a Sukiennice udekorowano jak w
po³owie XIX wieku na przyjazd cesarza austriac-
kiego; inicjator i autor koncepcji Targów Bo¿ona-
rodzeniowych w Krakowie na wzór Norymbergi,
zorganizowanych przez Fundacjê Promocji Kul-
tury Miasta Krakowa w 1991 i 1992 roku, konty-
nuowanych obecnie pod t¹ sam¹ nazw¹; inicjator
i pomys³odawca zorganizowania po raz pierwszy
w 1991 roku sylwestra na Rynku G³ównym, po
dwukrotnych burdach ulicznych, jakie mia³y miej-
sce w sylwestra 1989 i 1990 roku; twórca galerii
sztuki naiwnej we w³asnej kamienicy przy ul. �w.
Tomasza w Krakowie (1991), gdzie równolegle
rozpocz¹³ dzia³alno�æ kabaret �Loch Camelot�,
wystêpuj¹cy do dzi� w oddanej artystom nieod-
p³atnie piwnicy; od 1996 w lokalu galerii urz¹-
dzono kawiarniê pod t¹ sam¹ nazw¹, prowadzon¹
przez córkê.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Fundacja Promocji Kultury Miasta Kra-
kowa (1991-97), cz³onek zarz¹du l Krakowska
Kongregacja Kupiecka (od 1990), wiceprezes
(1996-99). Inne fakty z ¿yciorysu polit.: w latach
50. usuniêty z krakowskiego liceum Witkowskie-
go przez dyrektora Potoczka za brak przynale¿no-
�ci do Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej, na co nie po-
zwalali rodzice; po ukoñczeniu Wy¿szej Szko³y
Ekonomicznej w Krakowie z obawy przed szyka-
nami w³adz, uniemo¿liwiaj¹cymi prowadzenie
firm prywatnych przez osoby z wy¿szym wykszta³-
ceniem, nie broni³ napisanej i przyjêtej przez pro-
motora, ówczesnego dziekana Leonarda Litewkê,
pracy magisterskiej; przypadkowy obserwator
strzelaniny na ulicach Poznania w czasie Targów
Poznañskich w czerwcu 1956 roku, zawsze w opo-
zycji do w³adz PRL; w 1979 roku rewizja w miesz-
kaniu (jedna z kilku) i kilkuletni zakaz wyjazdu
za granicê; po wprowadzeniu stanu wojennego 13
grudnia 1981 rodzinny kram w Sukiennicach czê-
�ciowo zamkniêty na kilka miesiêcy na znak pro-
testu przeciw brutalnemu zduszeniu �Solidarno-
�ci� przez w³adze stanu wojennego. Sympatie po-

lityczne: najwiêksza do Unii Wolno�ci; antypatia
do skrajnych oszo³omów na prawicy i lewicy. Od-
znaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: w³asny dom jednorodzinny, Krowo-
drza, od 1974. Samochód: crysler, rok prod. 1994.
Podatek dochodowy: 1999 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: za m³odu taternictwo i podró¿e zagranicz-
ne z plecakiem i namiotem, które znacznie prze
d³u¿y³y studia (m.in. Grecja w 1964 roku, siedem
miesiêcy w Afryce syren¹ w rok pó�niej, a nastêp-
nie do 1977 roku niekiedy kilkakrotne podró¿e �z
plecakiem� do Indii, Nepalu, Tybetu, Wietnamu i
Chin); obecne hobby to praca. Ulubione dzie³a:
naiwna sztuka ludowa polska i zagraniczna trak-
towana w m³odo�ci jako ucieczka od polityczne-
go zak³amania panuj¹cego w PRL. Maksyma ¿y-
ciowa: �Mia³e� chamie z³oty róg, osta³ ci siê ino
sznur� � nale¿y  wykorzystaæ szansê, bo druga
mo¿e siê nie zdarzyæ. Widzieæ ludzi i traktowaæ
ich przyja�nie.                                   aktual.: 12.IV.2000

£UKSZA Janusz
metalurg, profesor AGH
Ur. 17 listopada 1945 w Tomaszowie Mazo-
wieckim; ¿onaty (od 1969); wykszt. wy¿sze; ma-
gister in¿ynier metalurg; wyznanie rzymskokat.
Ojciec: Stefan, wykszt. �rednie, le�niczy. Matka:
Stefania (z d. Wysocka), wykszt. zawodowe, przy
mê¿u. Rodzeñstwo: Bohdan (ur. 1940). ̄ona: £u-
cja (z d. Olczyk), wykszt. wy¿sze, in¿ynier meta-
lurg. Dzieci: Piotr (ur. 1971), Dorota (ur. 1977).
Tradycje rodzinne: ojciec wiêzieñ Ostaszkowa,
sk¹d uda³o mu siê uciec w grudniu 1939 roku
(w towarzystwie dwóch wspó³wiê�niów), po po-
wrocie do kraju aktywny cz³onek Zwi¹zku Walki
Zbrojnej, ukrywa³ siê przez 4 lata pod przybra-
nym nazwiskiem Górnicki.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Szemrowicach, woj. kato-
wickie l Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. A. Mic-
kiewicza w Dobrodzieniu, woj. katowicke (matu-
ra 1963) l Akademia Górniczo-Hutnicza w Kra-
kowie, hutnictwo (dyplom 1969).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
(od 1969), asystent, starszy asystent (1969-76),
adiunkt (1976-89), docent (1989), profesor AGH
(1992), prodziekan Wydzia³u Metalurgii i In-
¿ynierii Materia³owej (1989-90, 1993-96), dzie-
kan Wydzia³u Metalurgii i In¿ynierii Materia³o-
wej (od 1996). Ponadto: przewodnicz¹cy Komitetu
Przeróbki Plastycznej Stowarzyszenia In¿ynierów
i Techników Przemys³u Hutniczego (1994-98).
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
stypendium Fundacji Ko�ciuszkowskiej w Beth-
lehem – USA (1978-79), stypendium British Co-
uncil w Leeds – Anglia (1982). Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: �Badania naprê¿eñ w³asnych w prêtach
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stalowych ulepszanych cieplnie przed ci¹gnie-
niem� (doktorat 1976); �Analiza odkszta³ceñ zbêd-
nych w procesie ci¹gnienia pe³nych wyrobów cy-
lindrycznych�  (habilitacja 1987); autor oraz
wspó³autor oko³o 60 publikacji w czasopismach
naukowych krajowych i zagranicznych, oko³o 25
referatów wyg³aszanych na konferencjach nauko-
wych i zagranicznych oraz oko³o 70 prac nauko-
wo-badawczych dla przemys³u.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (od 1968 do rozwi¹zania), sekre-
tarz Podstawowej Organizacji Partyjnej AGH
(1974-81). Inne organizacje spo³eczne: Zwi¹zek
Nauczycielstwa Polskiego (od 1969), cz³onek ple-
num Rady Zak³adowej AGH (1980-81). Udzia³

w przedstawicielskich organach w³adzy: brak.
Sympatie polityczne: umiarkowana lewica; anty-
patia do skrajnej prawicy i lewicy. Odznaczenia:
Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi (1975), Z³oty Krzy¿ Za-
s³ugi (1981), Z³ota Odznaka Zwi¹zku Nauczyciel-
stwa Polskiego (1995).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 70 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1981. Samochód: honda, rok
prod. 1997. Podatek dochodowy: 1997 – II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: czytanie ksi¹¿ek (beletrystyka, ksi¹¿ki hi-
storyczne). Urlop: nad morzem oraz kilka dni
w górach lub na wsi. Ulubione dzie³a: ksi¹¿ki
o tematyce historycznej. Maksyma ¿yciowa: Nie
czyñ drugiemu, co tobie niemi³o.       aktual.: 18.I.1999
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MACH Ma³gorzata
prawnik, prokurator
(z domu: Kozak). Ur. 14 stycznia 1959 w Wielicz-
ce; mê¿atka (od 1992); wykszt. wy¿sze; prokura-
tor; wyznanie rzymskokat. Rodzina: brak odp.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa � brak odp. l Szko³a �rednia
� brak odp. l Uniwersytet Jagielloñski, prawo (dy-
plom 1984).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Zak³ad Energetyczny w Krakowie (1977-78), re-
ferent l Prokuratura Wojewódzka w Krakowie (od
1978), sekretarz, aplikant Prokuratury Rejonowej
Kraków �ródmie�cie (1984-86), asesor Prokura-
tury Rejonowej Kraków Podgórze (od 1986), wi-
ceprokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Pod-
górze, prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków
Podgórze, prokurator Prokuratury Wojewódzkiej
(od 1991), pe³ni¹cy funkcjê naczelnika Wydzia³u
Organizacyjnego (II.-IX.1991), pe³ni¹cy funkcjê
prokuratora wojewódzkiego (od 1991). Wyjazdy
zagraniczne o charakterze zawodowym: studialny
wyjazd do Londynu w celu poznania angielskiego
wymiaru sprawiedliwo�ci (1997).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� przy Prokuratu-
rze Wojewódzkiej w Krakowie (1980-81), cz³o-
nek l Stowarzyszenie Dzieci Niepe³nosprawnych
w Krakowie (od 1993), cz³onek honorowy. Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Inne
fakty z ¿yciorysu polit.: po wprowadzeniu stanu
wojennego zwolniona z pracy w prokuraturze za
niepodpisanie tzw. deklaracji lojalno�ci
(18.XII.1981), przywrócona do pracy przez Tere-
now¹ Komisjê ds. Pracy Kraków �ródmie�cie w
wyniku uwzglêdnienia odwo³ania. Sympatie poli-
tyczne: brak zainteresowania polityk¹ jako  nie-
moraln¹. Odznaczenia: Z³ota Odznaka Stowarzy-
szenia Osób Niepe³nosprawnych (1997).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 100 m kw., dom jednorodzinny, Wie-
liczka, od urodzenia. Samochód: cinquecento 700,
rok prod. 1995. Podatek dochodowy: 1997 �  II
próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ksi¹¿ka, film, teatr, p³ywanie, judo. Urlop:
wczasy zagraniczne. Ulubione dzie³a: film �Lot

nad kuku³czym gniazdem� M. Formana. Maksy-
ma ¿yciowa: Przyjmowaæ ¿ycie takim, jakie jest,
bo ono wie najlepiej, co dla nas dobre.

aktual.: 4.XI.1998

MACHARSKI Franciszek Antoni
arcybiskup metropolita krakowski, kardyna³
Ur. 20 maja 1927 w Krakowie; wykszt. wy¿sze;
doktor teologii. Ojciec: Leopold, wykszt. wy¿sze,
doktor praw, kupiec. Matka: Zofia (z d. Pec), wy-
kszt. �rednie, zawód � brak odp. Rodzeñstwo: Ja-
nina (ur. 1923), W³adys³aw (ur. 1925).

  EDUKACJA
Szko³a Æwiczeñ przy Pañstwowym Seminarium
Nauczycielskim Mêskim w Krakowie l Szko³a
Handlowa w Krakowie, tajne komplety w Krako-
wie w latach 1939-44, II Liceum im. Jana III So-
bieskiego w Krakowie (matura 1945) l Uniwer-
sytet Jagielloñski, Wydzia³ Teologiczny (dyplom
1950) l studia podypl.: Uniwersytet we Frybur-
gu, doktorat z teologii pastoralnej (dyplom 1961).

  �WIÊCENIA I  GODNO�CI KO�CIELNE
Diakonat (Kraków 1950) l prezbiterat (Kraków
1950) l kapelan honorowy Jego �wi¹tobliwo�ci
(1971) l kanonik gremialny krakowskiej kapitu-
³y archikatedralnej (1977) l �wiêcenia biskupie
(Rzym 1979) l kardyna³ (Rzym 1979) � ko�ció³
tytularny: bazylika �w. Jana przy Bramie £aciñ-
skiej w Rzymie.

  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Generalna Dyrekcja Monopoli w Krakowie
(1943-45), pracownik fizyczny l Parafia pod we-
zwaniem �w. Aposto³ów Szymona i Judy Tade-
usza w Kozach k. Bielska (1950-56), wikariusz
l  Seminarium Archidiecezjalne w Krakowie
(1961-78), ojciec duchowny (1961-62), profesor,
rektor (1970-78) l Papieski Wydzia³ Teologicz-
ny w Krakowie � od 1981 roku Papieska Akade-
mia Teologiczna (od 1961), profesor teologii pa-
storalnej i homiletyki (1961-78), wielki kanclerz
(od 1978) l Akademia Teologii Katolickiej w
Warszawie (1965-67), adiunkt l  Krakowska
Kuria Metropolitalna, cz³onek Archidiecezjalnej
Komisji Liturgicznej (1965-75), cz³onek Wydzia-
³u Duszpasterskiego (1965-75), cz³onek Rady
Kap³añskiej, arcybiskup metropolita krakowski

M
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(od 1978) l Episkopat Polski, wiceprzewodni-
cz¹cy Konferencji Episkopatu Polski (1977-94),
cz³onek Komisji Episkopatu �Iustitia et Pax� (od
1977), cz³onek Rady G³ównej � obecnie Rady
Sta³ej Episkopatu Polski (od 1979), cz³onek Ko-
misji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego
(od 1979), wiceprzewodnicz¹cy Rady Naukowej
Episkopatu (od 1979), przewodnicz¹cy Komisji
Episkopatu ds. Nauki Katolickiej (1981-94), wi-
ceprzewodnicz¹cy Komisji Episkopatu ds. Dusz-
pasterstwa Ludzi Pracy (od 1981), sekretarz Ko-
misji Episkopatu ds. Apostolstwa �wieckich
(1966-78), przewodnicz¹cy (1979-81), cz³onek
Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Emigran-
tów (od 1988), wspó³przewodnicz¹cy Komisji
Wspólnej Episkopatu Polski i Rz¹du (od 1980)
l Stolica Apostolska w Rzymie, cz³onek Papie-
skiej Rady ds. Publicznych Ko�cio³a (1984-88),
cz³onek Rady Kardyna³ów i Biskupów (od 1984),
cz³onek Sekretariatu dla Niewierz¹cych (1981-
86), cz³onek Kongregacji ds. Duchowieñstwa (od
1979), cz³onek Kongregacji ds. Wychowania
Katolickiego (od 1981), cz³onek Kongregacji ds.
Biskupów (od 1983), cz³onek Kongregacji ds.
Instytutów ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzy-
szeñ ¯ycia Apostolskiego (od 1989). Wyjazdy
zagraniczne o charakterze duszpasterskim: po-
byt we Fryburgu w Szwajcarii (1956-61); uczest-
nik synodów biskupów (1971 � autytor synodu,
1980 � przewodnicz¹cy delegacji polskiej, 1983,
1987, 1991, mianowany przewodnicz¹cym II Sy-
nodu Europejskiego w Rzymie zaplanowanego
na 1-23.X.1999). Ponadto: doktorat honoris causa
UJ (2000), PAT (2000). Wa¿niejsze dzie³a: �Dusz-
pasterstwo we wspó³czesnym Ko�ciele� (dokto-
rat 1961, promotor ks. prof. F. X. Hornstein); trzy-
krotny doktor honoris causa � Fu Jen Catholic
University w Taipei na Tajwanie (1989), Adam-
son University w Manili na Filipinach (1989) i
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
(1992); legat papieski na Miêdzynarodowy Kon-
gres Maryjny i Mariologiczny w Kevelaer w
Niemczech (1987); reerygowanie kapitu³y kole-
giackiej przy ko�ciele uniwersyteckim �w. Anny
w Krakowie (1993); autor oko³o 250 artyku³ów,
przemówieñ i listów duszpasterskich, od 1980
roku liczne prelekcje poza granicami Polski; pu-
blikacje ksi¹¿kowe �S³u¿yæ m¹dro�ci¹. Kazania
i przemówienia ks. Kardyna³a Franciszka Ma-
charskiego skierowane do Papieskiej Akademii
Teologicznej� (1994), �Kazania w Kalwarii�
(1994).

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ do organizacji spo³ecznych: Polskie
Towarzystwo Teologiczne, sekretarz generalny
(1963-65). Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: budynek Kurii Metropolitalnej w Kra-
kowie, od 1979. Samochód: brak. Podatek docho-
dowy: 1994 � brak, 1995 � brak, 1997 � brak.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: brak odp. Urlop: brak odp. Ulubione dzie-
³a: brak odp. Maksyma ¿yciowa: Jezu, ufam To-
bie.                                                            aktual.: V.1999

MACI¥G W³odzimierz Janusz
polonista, profesor UJ
Ur. 3 stycznia 1925 w Brze�ciu n. Bugiem, woj.
poleskie; ¿onaty po raz trzeci (od 1989); wykszt.
wy¿sze; profesor zwyczajny doktor habilitowany
filologii polskiej; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Jan, wykszt. �rednie, oficer zawodowy Wojska
Polskiego. Matka: Eugenia (z d. Jab³oñska), wy-
kszt. �rednie, nauczycielka. Rodzeñstwo: Stanis³aw
(ur. 1922). ¯ona: Zofia (z d. Rutowska), wykszt.
�rednie, pracownik umys³owy. Dzieci: Rafa³ (ur.
1960).

  EDUKACJA
Szko³a Æwiczeñ przy Seminarium Nauczycielskim
w Lublinie l II Liceum im. Hetmana Jana Zamoy-
skiego w Lublinie (1937-39), tajne komplety (do
1944) l Pañstwowe Liceum i Gimnazjum w Kol-
buszowej (matura 1946) l Uniwersytet Jagielloñ-
ski, Wydzia³ Humanistyczny, filologia polska (dy-
plom 1950).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Gimnazjum im. Tadeusza Ko�ciuszki w Krakowie
(1950-51), nauczyciel l Redakcja tygodnika �¯y-
cie Literackie� w Krakowie (1953-81), kierownik
dzia³u krytyki literackiej l Uniwersytet Jagielloñ-
ski (od 1975), docent (1975-83), profesor nadzwy-
czajny (1983), profesor zwyczajny (1993). Wyjaz-
dy zagraniczne o charakterze zawodowym: stypen-
dium literackie w Pary¿u (1960) i we W³oszech
(1967). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Sztuka pisarska
Marii D¹browskiej� (doktorat 1956); �Literatura
Polski Ludowej� (habilitacja 1973); autor kilka-
nastu ksi¹¿ek � proza literacka, eseistyka, historia
literatury. Nagrody i wyró¿nienia: Nagroda III
Stopnia Ministra Kultury (1966), Nagroda Miasta
Krakowa (1967), Nagroda �¯ycia Literackiego�
(1974), Nagroda im. Kazimierza Wyki za ksi¹¿kê
�Nasz wiek XX� (1994).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Literatów Polskich (1955-83),
wiceprezes Oddzia³u Krakowskiego (1955-83) l
Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Li-
terackich (od 1970), cz³onek l  Pen-Club (od
1984), cz³onek l Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
(od 1989), prezes Oddzia³u Krakowskiego (1991-
96) l Stowarzyszenie Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych (od 1993), cz³onek. Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Inne
fakty z ¿yciorysu polit.: w latach 1944-46 jako ¿o³-
nierz AK wywieziony do obozu w Borowiczach
w Rejonie Nowgorodzkim w Rosji; w latach 80.
dzia³alno�æ w podziemnej organizacji literatów po-
wsta³ej w miejsce Zwi¹zku Literatów Polskich,
rozwi¹zanego przez w³adze PRL w 1983 roku. Od-
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znaczenia: Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski (1965), Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodze-
nia Polski (1975), Medal Komisji Edukacji Naro-
dowej (1993).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 45 m kw., spó³dzielcze, �ródmie�cie,
od 1996. Samochód: daewoo lanos, rok prod. 1998.
Podatek dochodowy: 1994 � II próg, 1995 � II próg,
1996 � II próg, 1998 � II próg.

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: praca w ogrodzie i na dzia³ce. Urlop: na
dzia³ce. Ulubione dzie³a: �Cz³owiek zbuntowany�
Camusa. Maksyma ¿yciowa: Ob³uda jest ho³dem,
jaki wystêpek sk³ada cnocie (La Rochefocauld).

aktual.: 10.I.2000

MADEJ Kazimierz
scenograf, malarz, aktor, re¿yser
Ur. 19 wrze�nia 1952 w Zimnej Wodzie, woj.
lwowskie; ¿onaty (od 1978); wykszt. wy¿sze;
magister sztuki; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Mieczys³aw, wykszt. zawodowe, monter konstruk-
cji stalowych. Matka: Danuta (z d. Kostek), wy-
kszt. zawodowe, tkaczka. Rodzeñstwo: Ludwik (ur.
1957). ¯ona: Ewa Kutermak-Madej, wykszt. wy-
¿sze, artysta malarz, profesor Akademii Sztuk
Piêknych w Krakowie. Dzieci: Jadwiga (ur. 1982).
Tradycje rodzinne: rodzina repatriowana w 1957
roku z Zimnej Wody pod Lwowem; rodzina ojca
dotkniêta sowieckimi aresztowaniami � dziadek i
stryj zes³ani na 10 lat na Sybir (1945); matka ¿ony
urodzona w Z³oczowie k. Lwowa jako córka tam-
tejszego ordynatora szpitala; w rodzinie ¿ony wy-
wózki, transporty, zaginiêcia jej cz³onków; ojciec
¿ony Tadeusz Kutermak artysta malarz, docent na
ASP w Krakowie. ¯yciowe autorytety: profesor
historii Krzysztof Wielgut, ks. dr Józef Nêcek �
genera³ zakonu salezjanów, Piotr Skrzynecki, sce-
nograf Boles³aw Kamykowski.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 7 w Opolu, Szko³a Podsta-
wowa nr 16 w Czêstochowie l Pañstwowe Liceum
Technik Plastycznych w Czêstochowie (matura
1972) l Akademia Sztuk Piêknych w Krakowie,
malarstwo (dyplom 1977) l studia podypl.: Stu-
dium Scenografii przy ASP w Krakowie (dyplom
1983).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Pañstwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Wi�ni-
czu Nowym (1979-81), nauczyciel malarstwa i
ceramiki l Kabaret �Piwnica pod Baranami� (od
1981), scenograf i aktor l Kabaret Miejski �Loch
Camelot� SC w Krakowie (od 1993), prezes, dy-
rektor i re¿yser grupy artystycznej �Loch Came-
lot�. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodo-
wym: po Europie i Stanach Zjednoczonych (od
1984). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: w latach 90. reali-
zacja przedstawieñ premierowych i widowisk ple-
nerowych z udzia³em i pomoc¹ artystów �Lochu
Camelot�; udzia³ w zbiorowych wystawach ma-

larstwa oraz 4 indywidualne wystawy malarstwa;
liczne scenografie teatralne (m.in. w Teatrze �Ba-
gatela� do sztuki Jerofiejewa �Moskwa Pietusz-
ki�) i telewizyjne (g³ównie spektakle muzyczne).
Nagrody i wyró¿nienia: nagroda za najlepsz¹ sce-
nografiê na przegl¹dzie ma³ych form teatralnych
(wystêp artystów �Piwnicy pod Baranami�, Arez-
zo, 1984), pierwszy laureat nagrody Fundacji im.
Wies³awa Dymnego z siedzib¹ w Montrealu za
wszechstronno�æ artystyczn¹ (1991).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (1980-81). Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: brak.
Sympatie polityczne: Unia Wolno�ci i Akcja Wy-
borcza �Solidarno�æ�. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 100 m kw., kamienica czynszowa,
�ródmie�cie, od 1982. Samochód: brak. Podatek
dochodowy: 1997 � I próg, 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: kabaret i grupa artystyczna �Loch Came-
lot�. Urlop: nie zorganizowany. Ulubione dzie³a:
�J¹dro szaleñstwa� F. Arrabala; re¿yserzy Visconti,
Antonioni; obraz �Mona Lisa�; arty�ci Duchaps i
Boys. Maksyma ¿yciowa: Jeszcze jeden dzieñ, jesz-
cze jedna szansa.                                 aktual.: 4.VIII.1999

MAJ Bronis³aw
polonista, poeta, nauczyciel akademicki
Ur. 19 listopada 1953 w £odzi; ¿onaty (od 1990);
wykszt. wy¿sze, doktor nauk humanistycznych;
nauczyciel akademicki, pisarz; wyznanie rzymsko-
kat. Ojciec: Marian, wykszt. wy¿sze, polonista.
Matka: Maria (z d. Brykalska), wykszt. �rednie,
urzêdniczka. ¯ona: Bogna (z d. Dziechciaruk),
wykszt. wy¿sze, historyk sztuki. Dzieci: Jakub (ur.
1980), Tobiasz (ur. 1985). ¯yciowe autorytety: Je-
rzy Turowicz, Kornel Filipowicz, Jacek Wo�nia-
kowski, Czes³aw Mi³osz, Jerzy Giedroyæ. Miej-
sca zamieszkiwania: od urodzenia do 1953 roku
w £odzi, potem � od czasu rozpoczêcia studiów �
w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 25 w £odzi l XV Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w £odzi (matura 1972) l Uni-
wersytet Jagielloñski w Krakowie, filologia pol-
ska (dyplom 1977).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Teatr K.T.O. w Krakowie (1977-81), wspó³za³o¿y-
ciel, autor scenariuszy, aktor l Uniwersytet Jagiel-
loñski w Krakowie (od 1979), asystent, starszy asy-
stent, adiunkt (od 1989) l Kwartalnik �NaG³os� w
Krakowie (1983-97), redaktor naczelny (w latach
1983-89 pismo mówione �drugiego obiegu�, od
1990 roku drukowane). Ponadto: felietonista �Ga-
zety Wyborczej� (1993-98), �Rzeczpospolitej�
(1997-99), �Charakterów� (od 1997), sta³a wspó³-
praca z radiem, telewizj¹, teatrem i filmem. Wyjaz-
dy zagraniczne o charakterze zawodowym: po 1989
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roku liczne wyjazdy na festiwale poetyckie i go-
�cinne wyk³ady do wielu krajów Europy i USA.
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: ��wiat poetycki Tadeusza
Gajcego� (doktorat 1988); praca ze studentami po-
lonistyki i s³uchaczami Studium Literacko-Arty-
stycznego (�szko³y pisarzy�); 10 wydanych ksi¹-
¿ek, w tym 8 tomików poezji i monografia o twór-
czo�ci T. Gajcego, utwory t³umaczone na 17 jêzy-
ków (m.in. angielski, francuski, niemiecki, w³oski,
szwedzki, flamandzki, czeski, litewski, wêgierski,
wietnamski, serbski, chorwacki, s³oweñski, albañ-
ski), publikowane w wielu krajach; autor kilkuna-
stu scenariuszy filmów fabularnych, dokumental-
nych i widowisk telewizyjnych oraz licznych tek-
stów piosenek. Nagrody i wyró¿nienia: Nagroda im.
Sêpa Szarzyñskiego (1982), Nagroda Fundacji Ko-
�cielskich (1984), Nagroda Kulturalna �Solidarno-
�ci� (1983 i 1984), nagroda im. Barbary Sadow-
skiej (1989), Nagroda Pen Clubu za twórczo�æ po-
etyck¹ (1995). Prezentacja osoby i dzie³a: film te-
lewizyjny Piotra S³owikowskiego (1993), J. Klej-
nocki �Bronis³aw Maj� (1999).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w
Krakowie (od 1989), cz³onek l Pen Club (od
1989), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.:
w latach 80. wspó³redagowanie podziemnych pism
(m.in. �Arka� i �NaG³os�), dwukrotny laureat
Nagrody Kulturalnej podziemnej �Solidarno�ci�.
Sympatie i antypatie polityczne: wy³¹cznie anty-
patie wobec polityki i tzw. �polityków�. Odzna-
czenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 65 m kw., spó³dzielcze lokatorskie,
Podgórze (od 1986). Samochód: opel astra, rok
prod. 1998. Podatek dochodowy: 1994 � I próg,
1995 � I próg, 1996 � I próg, 1999 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: sen, ³agodna turystyka górska. Urlop: z
rodzin¹ w górach. Ulubione dzie³a: L. To³stoj, A.
Mickiewicz, J. Kochanowski, Cz. Mi³osz, F. Do-
stojewski, V. Nabokov, J. Pilch. Maksyma ¿ycio-
wa: Nie mieæ maksymy ¿yciowej.

aktual.: 1.VI.2000

MAJ Zdzis³aw Kazimierz
in¿ynier budownictwa
Ur. 25 maja 1934 w Brodach, woj. tarnopolskie;
¿onaty (od 1959); wykszt. wy¿sze; in¿ynier bu-
downictwa l¹dowego; wyznanie rzymskokat. Oj-
ciec: W³adys³aw, wykszt. wy¿sze, in¿ynier budow-
nictwa drogowego. Matka: Maria (z d. Batiuk),
wykszt. �rednie, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Ryszard
(ur. 1938). ¯ona: Zofia (z d. Franczyk), wykszt.
wy¿sze, nauczycielka. Dzieci: Anna (ur. 1967).
Tradycje rodzinne: ojciec by³ w ruchu oporu, w
1949 roku musia³ opu�ciæ kraj nielegalnie, wyje-
cha³ do Anglii, powróci³ w 1956 roku.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa �w. Floriana w Krakowie l
Technikum budowlane w Krakowie (matura 1955)
l Politechnika Krakowska, in¿ynieria budownic-
twa przemys³owego (dyplom 1968).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
�Polkat� w Krakowie (1963-69), dyrektor od-
dzia³u l �Budopol� w Krakowie (1969-82), dy-
rektor l Powiatowy Zwi¹zek Kó³ek Rolnych we
Wróblowicach k. Krakowa zrzeszaj¹cy 24 kó³-
ka rolnicze (1983-91), kierownik oddzia³u us³ug
budowlanych, emeryt (od 1991) l Muzeum Hi-
storyczne Miasta Krakowa (od 1995), inspektor
nadzoru. Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: szef kontraktu budowy rafinerii naf-
ty w Trypolisie (Libia, 1974-75). Wa¿niejsze
osi¹gniêcia: piastowanie najwy¿szych stano-
wisk w hierarchii zawodowej, zg³oszenie i re-
alizacja 27 wniosków racjonalizatorskich, uzy-
skanie uprawnieñ budowlanych, tytu³ rz¹dowy
� uprawniony budowniczy, uprawnienia budow-
lane do projektowania, nadzorowania i wyko-
nawstwa prac budowlanych w obiektach zabyt-
kowych, takie prace m.in. w Bo¿nicy Krakow-
skiej (1997-98), Wie¿y Ratuszowej (1996-98),
Barbakanie (1998-99).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Zawodowy Budowlanych
(1955-89), cz³onek l NSZZ �Solidarno�æ� (1981-
89), cz³onek l Bractwo Kurkowe (od 1986), pre-
zes (od 1993), król kurkowy (1998 i 1999) � przy-
domek �Odnowiciel Pogodny� l Zjednoczenie
Strzeleckich Bractw Kurkowych RP (1991-96),
wiceprezes, prezes (1996-97), honorowy prezes
(od 1997) l Federacja Europejska Bractw Strze-
leckich (od 1991), cz³onek zarz¹du. Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Osi¹-
gniêcia w dzia³alno�ci publicznej: odebranie ma-
j¹tku Bractwa, inicjator reaktywowania Zjedno-
czenia Strzeleckich Bractw Kurkowych RP, w
1991 roku inicjator przyst¹pienia zjednoczenia do
organizacji europejskiej, co zasz³o w 1992 roku;
przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego XII
Europejskich Spotkañ Bractw Strzeleckich w Kra-
kowie w 1998 roku, w którym bra³o udzia³ ponad
10 tys. delegatów z ca³ej Europy. Inne fakty z ¿y-
ciorysu polit.: w 1949 roku aresztowany wraz z
rodzin¹ za nielegalne przekroczenie granicy PRL,
ojciec jako dzia³acz podziemia ucieka³ przed aresz-
towaniem. Sympatie polityczne: prawica; antypa-
tia do lewicy. Odznaczenia: Srebrny Krzy¿ Zas³u-
gi (1977), Srebrny Krzy¿ Orderu �w. Sebastiana
(1988), Wielka Gwiazda Zjednoczenia Strzelec-
kich Bractw Kurkowych RP, Z³oty Krzy¿ Kawa-
lerski (1998).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 160 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Podgórze, od 1967. Samochód: toyota, rok
prod. 1994. Podatek dochodowy: 1997 � I próg.
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  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: sport, p³ywanie, turystyka. Urlop: turysty-
ka krajowa i zagraniczna. Ulubione dzie³a: histo-
ryczne, kolekcjonowanie malarstwa, broni i me-
bli. Maksyma ¿yciowa: Zawsze byæ pogodnym, nie
daæ siê sprowokowaæ, dbaæ o swoje dobre imiê.

aktual.: 22.IV.1998

MAJCHEREK Janusz Andrzej
filozof i socjolog kultury, publicysta
Ur. 27 grudnia 1955 w Krakowie; ¿onaty (od
1978); wykszt. wy¿sze; magister filozofii, doktor
socjologii; wyznanie � agnostyk. Ojciec: Jan, wy-
kszt. �rednie, technik mechanik, emeryt. Matka:
Stefania (z d. Czaja), wykszt. �rednie, przy mê¿u.
Rodzeñstwo: Adam (ur. 1962), Jacek (ur. 1962).
¯ona: Katarzyna Piech-Majcherek, wykszt. wy-
¿sze, nauczycielka. Dzieci: Paulina (ur. 1979), Fi-
lip (ur. 1986). Tradycje rodzinne: ojciec ze Szczer-
cowa, miasteczka k. Pabianic, przyjecha³ na po-
cz¹tku lat 50. budowaæ Now¹ Hutê, gdzie siê o¿e-
ni³ i osiedli³; matka, córka d³ugoletniego so³tysa
wsi Koczanów pod Proszowicami w woj. krakow-
skim, przyjecha³a do Krakowa, by siê uczyæ, po
skoñczeniu gimnazjum w Bochni. ¯yciowe auto-
rytety: filozof, prof. W³adys³aw Stró¿ewski, pu-
blicysta Stefan Kisielewski. Miejsca zamieszkiwa-
nia: od urodzenia w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 80 w Krakowie Nowej
Hucie l III i XII Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Kra-
kowie Nowej Hucie (matura 1974) l Uniwersytet
Jagielloñski, filozofia (dyplom 1982).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Szko³a Podstawowa nr 1 w Krakowie (1982-85),
nauczyciel jêzyka polskiego l Wy¿sza Szko³a
Pedagogiczna w Krakowie � obecnie Akademia
Pedagogiczna (od 1985), Instytut Nauk Spo³ecz-
nych, Katedra Filozofii, asystent (1985-92), ad-
iunkt (od 1992) l Wolny zawód (od 1989), dzien-
nikarz, publicysta l �Czas Krakowski� (1990-95),
kierownik dzia³u politycznego, zastêpca redakto-
ra naczelnego (V-VI.1992) l wspó³praca z �Ty-
godnikiem Powszechnym� (od 1989), �¯yciem
Warszawy� (1993-95), �Rzeczpospolit¹� (1993-
95; od 1995 sta³y komentator, wy³¹czno�æ), �Ka-
pitalist¹ Powszechnym� � dodatkiem Krakowskie-
go Towarzystwa Przemys³owego do �Nowego
¯ycia Gospodarczego� (od 1995). Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: stypendium
Amerykañskiej Agencji Informacyjnej USIA dla
zapoznania siê z modelem samorz¹dno�ci lokal-
nej w USA. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Metodolo-
giczne konsekwencje relatywizmu kulturowego�
(doktorat 1992); ksi¹¿ki � �Relatywizm kulturo-
wy� (1995), �Pierwsza dekada III Rzeczypospoli-
tej� (1999), �W poszukiwaniu nowej to¿samo�ci�
� wybór publicystyki (2000); publicystyka spo-
³eczno-polityczna na ³amach �Rzeczpospolitej� i
�Tygodnika Powszechnego�. Nagrody i wyró¿nie-

nia: Polski Pulitzer dla najlepszego publicysty
1999 roku za tekst �Poprawka z historii� (�Rzecz-
pospolita� IX.1999).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (od 1981), cz³o-
nek. Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: brak. Sympatie polityczne: liberalny konser-
watyzm; antypatia do socjalistycznego populizmu.
Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 68 m kw., lokatorskie w czynszowej
kamienicy, �ródmie�cie, od 1981. Samochód: brak.
Podatek dochodowy: 1999 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: historia i zabytki, d³ugie spacery. Urlop: w
wiejskim domu letniskowym k. Kalwarii. Ulubione
dzie³a: �Pan Tadeusz� A. Mickiewicza, twórczo�æ
S. I. Witkiewicza; filozofia Immanuela Kanta; fil-
my I. Bergmana; muzyka zespo³u Jethro Tull. Mak-
syma ¿yciowa: imperatyw kategoryczny Kanta.

aktual.: 28.V.2000

MAJCHROWSKI Jacek
prawnik, profesor UJ
Ur. 13 stycznia 1947 w Sosnowcu; ¿onaty (od
1973); wykszt. wy¿sze; profesor zwyczajny nauk
prawnych; wyznanie � brak odp. Ojciec: Tadeusz,
wykszt. �rednie, pracownik umys³owy. Matka:
Krystyna (z d. Kleczyñska), wykszt. �rednie, pra-
cownik umys³owy. Rodzeñstwo: brak. ¯ona: Bar-
bara (z d. Parlewicz), wykszt. wy¿sze, filolog
orientalny, kustosz w Bibliotece Jagielloñskiej.
Dzieci: Wojciech (ur. 1973), Tomasz (ur. 1982).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Sosnowcu, woj. katowic-
kie l Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Stanis³awa
Staszica w Sosnowcu (matura 1965) l Uniwersy-
tet Jagielloñski, Wydzia³ Prawa i Administracji,
prawo (dyplom 1970).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski, Instytut Nauk Politycz-
nych na Wydziale Prawa i Administracji (od
1970), doktor, adiunkt (1974-80), docent (1980-
88), profesor nadzwyczajny (1988), profesor
zwyczajny (1993), dziekan Wydzia³u Prawa i
Administracji (1987-93) l  Polska Akademia
Nauk, cz³onek Komitetu Nauk Politycznych l
Biuro prawne i konsultingowe �Uni-lex� w Kra-
kowie (1992-96 i od 1998), prezes zarz¹du l
Urz¹d Wojewódzki w Krakowie (II.1996-XII.97),
wojewoda krakowski. Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: Centro Incontri e Stu-
di Europei, Rzym (1974); Fundacja Mateusza
Grabowskiego, Londyn (1986); Fundacja Ko-
�ciuszkowska, Nowy Jork (1988). Wa¿niejsze
osi¹gniêcia: �Geneza politycznych ugrupowañ
katolickich� (doktorat 1974); �My�l polityczna
Obozu Zjednoczenia Narodowego� (habilitacja
1978); 12 wydanych ksi¹¿ek � �Stronnictwo Pra-
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cy. Dzia³alno�æ polityczna i koncepcje programo-
we (1937-45)�, �Geneza politycznych ugrupowañ
katolickich� (Libella, Pary¿, 1984; ten sam tekst
wydany równie¿ w tzw. drugim obiegu), �Nie-
które elementy stosunków pañstwowo-ko�ciel-
nych w Polsce lat 1945-1950� (wspólnie ze Ste-
fanem Nawrotem, 1984), �Silni, zwarci, gotowi.
My�l polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowe-
go� (1985), �Pierwsza Kompania Kadrowa� (cz.
I 1985, cz. II 1986), �Szkice z historii polskiej
prawicy politycznej lat Drugiej Rzeczypospoli-
tej� (1986), �Ugrupowania monarchistyczne w
latach drugiej Rzeczypospolitej� (1987), �Sylwet-
ki polityków Drugiej Rzeczypospolitej� (1988),
�Ulubieniec Cezara Boles³aw Wieniawy-D³ugo-
szowski. Zarys biografii� (1990), �Pierwszy u³an
Drugiej Rzeczypospolitej� (1993), �Kto by³ kim
w Drugiej Rzeczypospolitej� (redakcja i wspó³-
autorstwo, 1994).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1965-14.XII.1981), sekretarz Pod-
stawowej Organizacji Partyjnej na Wydziale Pra-
wa UJ (druga po³owa lat 70.) l Klub Zachowaw-
czo-Monarchistyczny, cz³onek honorowy. Inne
organizacje spo³eczne: Polskie Towarzystwo Hi-
storyczne, cz³onek l Polskie Towarzystwo Nauk
Politycznych, cz³onek l Polskie Towarzystwo
Religioznawcze, cz³onek Zarz¹du G³ównego l
Associazione degli Storici Europei, cz³onek.
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
brak. Osi¹gniêcia w dzia³alno�ci publicznej: jako
wojewoda krakowski doprowadzenie do powsta-
nia Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie
(1998). Odznaczenia: Srebrny Krzy¿ Zas³ugi
(1979), Medal Komisji Edukacji Narodowej
(1988), Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski (1993), Br¹zowy Medal �Za Zas³ugi dla
Obronno�ci Kraju� (1995), Krzy¿ Oficerski Or-
deru Odrodzenia Polski (1998).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: w³asny dom jednorodzinny, Podgó-
rze, od 1989. Samochód: volvo s40, rok prod. 1996.
Podatek dochodowy: 1994 � II próg, 1995 � II próg,
1998 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: falerystyka � zbieranie orderów i odznak
historycznych. Urlop: czasami i gdziekolwiek, a
najchêtniej w domu. Ulubione dzie³a: �Przygody
dobrego wojaka Szwejka� J. Haszka. Maksyma
¿yciowa: Plus ratio quam vis.           aktual.: 10.V.1999

MAK£OWICZ Robert Witold
dziennikarz, krytyk kulinarny
Ur. 12 sierpnia 1963 w Krakowie; ¿onaty (od
1991); wykszt. niepe³ne wy¿sze; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: W³odzimierz, wykszt. �rednie,
marynarz, pierwszy oficer mechanik. Matka: Be-
ata (z d. Preiss), wykszt. wy¿sze, biolog. Rodzeñ-
stwo: Dominika (ur. 1967). ¯ona: Agnieszka (z d.

Pogoda), wykszt. wy¿sze, teatrolog, kierownik
produkcji telewizyjnej i filmowej. Dzieci: Miko-
³aj (ur. 1992), Ferdynand (ur. 1996). Tradycje ro-
dzinne: rodzina to po mieczu polscy Ormianie, po
k¹dzieli galicyjska mieszanka polsko-wêgiersko-
austriacka; �lub w obrz¹dku ormiañskim w ko�cie-
le �w. Idziego przy ul. Grodzkiej, w obrz¹dku or-
miañskim równie¿ ochrzczone dzieci Miko³aj i
Ferdynand.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 35 im. Jana III Sobieskie-
go w Krakowie l V Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Augusta Witkowskiego w Krakowie (matura
1982) l Uniwersytet Jagielloñski, prawo (1982-
84, bez dyplomu); historia (1984-89, bez dyplo-
mu).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Agora � Gazeta S.A., redakcja �Gazety Wybor-
czej� w Krakowie (od 1993), dziennikarz. Wyjaz-
dy zagraniczne o charakterze zawodowym: liczne
w celach kulinarnych, g³ównie do Europy �rod-
kowej, raz do Ameryki Po³udniowej (1998-99).
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: ksi¹¿ka �C.K. kuchnia�
(1995), �Kraków � przewodnik� (czê�æ kulinar-
no-hotelowa, 1999); autorski telewizyjny program
kulinarny dla II programu Telewizji Polskiej �Pod-
ró¿e kulinarne Roberta Mak³owicza�, nadawany
od sierpnia 1998, wed³ug O�rodka Badania Opi-
nii Publicznej ma najwiêksz¹ ogl¹dalno�æ ze
wszystkich programów kulinarnych nadawanych
przez polskie telewizje.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.:
w stanie wojennym po 13 grudnia 1981 kolporta¿
ulotek i wydawnictw II obiegu; dzia³alno�æ w Ko-
mitecie Obywatelskim �Solidarno�æ� Kraków
�ródmie�cie przed wyborami czerwcowymi 1989
roku. Sympatie polityczne: podziw i szacunek dla
dorobku Stañczyków i Konserwatystów Krakow-
skich z koñca XIX wieku (zw³aszcza dla Micha³a
Bobrzyñskiego i W³adys³awa Leopolda Jaworskie-
go); antypatia do postkomunistów i nacjonalistów,
zw³aszcza w wydaniu endekoidalnym. Odznacze-
nia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 70 m kw., dom dwurodzinny rodzi-
ców, Krowodrza, od 1974. Samochód: hyundai
pony, rok prod. 1992. Podatek dochodowy: brak
odp., bo PIT-y wype³nia zawsze ¿ona z ksiêgo-
w¹.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: historia, zw³aszcza Austro-Wêgier, pod-
ró¿e, ob¿arstwo i opilstwo, gotowanie. Urlop: kon-
sumpcja destylatów owocowych najchêtniej z gru-
szek wiliams, p³awienie siê w gor¹cych �ród³ach i
ciep³ych morzach, narty; odkrywanie nowych
smaków. Ulubione dzie³a: �Obs³ugiwa³em angiel-
skiego króla� Bohumila Hrabala, �Marsz Radetz-
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ky�ego� i �Hiob� Josepha Rotha; film �Pamiêtnik
znaleziony w Saragossie� Jerzego Hasa. Maksy-
ma ¿yciowa: brak.                              aktual.: 21.VII.1999

MAKSYMOWICZ Witold
in¿ynier elektryk, duchowny prawos³awny
Ur. 21 czerwca 1933 we W³odawie, woj. lubel-
skie; ¿onaty (od 1959); wykszt. wy¿sze; in¿ynier
elektryk; wyznanie prawos³awne. Ojciec: Micha³,
wykszt. wy¿sze, duchowny prawos³awny. Matka:
Antonina (z d. Ku�miñska), wykszt. �rednie, przy
mê¿u. Rodzeñstwo: Aleksander (ur. 1903), Julia
(ur. 1913), Tatiana (ur. 1923). ¯ona: Walentyna (z
d. Parfiemczyk), wykszt. wy¿sze, ekonomista.
Dzieci: Aleksander (ur. 1960), Katarzyna (ur.
1965). Tradycje rodzinne: ojciec i matka zostali
zamordowani na Polesiu w 1942 roku, brat prze-
bywa³ jako ksi¹dz na Syberii przez 10 lat.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Krakowie l Technikum
energetyczne w Krakowie (matura 1952) l Aka-
demia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, sieci elek-
tro-energetyczne (dyplom 1961) l studia podypl.:
egzaminy eksternistyczne w Chrze�cijañskiej Aka-
demii Teologicznej w Warszawie.

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Przedsiêbiorstwo Produkcji Pomocniczej Energe-
tyki (1957-58), pracownik fizyczny l Huta im.
Lenina w Krakowie � obecnie im. T. Sendzimira
(1958-75), zastêpca dyrektora ds. elektrycznych
wydzia³u ciep³owniczego l Budostal 4 (1975-81),
zastêpca dyrektora rozruchu aglomerowni Huty
�Katowice� l Polski Autokefaliczny Ko�ció³ Pra-
wos³awny, parafia w Krakowie, proboszcz (od
1985), dziekan okrêgu krakowskiego (od 1986).
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
brak. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: jeden patent i 23
wnioski racjonalizatorskie zrealizowane w Hucie
im. Lenina.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1954-56), cz³onek egzekutywy
wydzia³u ciep³owniczego Huty im. Lenina (1958-
81). Inne organizacje spo³eczne: Zwi¹zek Zawo-
dowy, cz³onek Rady Zak³adowej (1957-81) l Pol-
ski Zwi¹zek Filatelistyczny (1960-75), cz³onek.
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: wiêzieñ niemiec-
kiego obozu pracy w latach 1943-44. Sympatie
polityczne: polityk¹ siê nie interesuje. Odznacze-
nia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Odznaka �Zas³u¿ony dla
Ziemi Krakowskiej� (1988).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., samodzielne, w³asno�cio-
we, Nowa Huta, od 1980. Samochód: brak. Poda-
tek dochodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: filatelistyka. Urlop: najchêtniej w pobli¿u
morza. Ulubione dzie³a: Trylogia i �Rada Pereja-
s³awska� o wojnach kozackich i oddaniu Ukrainy

przez Chmielnickiego w rêce cara Rosji (ciekawe
zestawienie z Trylogi¹). Maksyma ¿yciowa: Nie
czyñ drugiemu, co tobie niemi³o.      aktual.: 4.IX.1998

MALEÑCZUK Miros³aw Maciej
spawacz �lusarz, muzyk, poeta
Ur. 14 sierpnia 1969 w Wojcieszowie k. Z³otoryi,
woj. legnickie; ¿onaty (od 1997); wykszt. zawo-
dowe; �lusarz spawacz; wyznanie � agnostyk. Oj-
ciec: Edward, wykszt. � brak odp., robotnik. Mat-
ka: Barbara (z d. Patyczyñska), wykszt. �rednie,
ksiêgowa. Rodzeñstwo: brak. ¯ona: Ewa (z d.
Mildner), wykszt. wy¿sze, designer. Dzieci: Zu-
zanna (ur. 1983), Irma (ur. 1997). Tradycje rodzin-
ne: ojciec bokser i gitarzysta amator, malarz land-
szafciarz.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr nr: 112, 116 i 28 w Krako-
wie l Szko³a zawodowa w Stargardzie Szczeciñ-
skim, specjalizacja: spawacz-�lusarz (szko³a ukoñ-
czona w wiêzieniu � dwuletni wyrok za stanow-
cz¹ odmowê s³u¿by wojskowej).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wolny zawód � muzyk, poeta �piewak, wystêpy
uliczne w Krakowie (1982-90) l Zespó³ Pudelsi
(od 1985), muzyk, solista l Zespó³ Homo Twist
(od 1994), muzyk, solista. Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: koncerty w USA; na In-
tel Music Festival w Nowym Jorku (1998); wy-
stêpy w �CBGB� w Nowym Jorku; �Taheles� w
Berlinie. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: piêæ nominacji
do Fryderyka �96 (autor roku, grupa rockowa, p³yta
roku, vocal roku, p³yta alternatywna), nominacja
�Machiner� �96 (grupa roku), nominacja �Machi-
ner� �97; p³yty Pudelsów � �Bella Pupa� z Kor¹
Jackowsk¹, �Wiribus unitis� (1995), �Narodziny
Zbigniewa� (1997); p³yty Homo Twist � �Ca³y ten
sex� (1994), �Homo Twist� (1996), �Moniti Re-
van� (1997) oraz album autorski �Pan Maleñczuk�
(1998).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie i samochód: brak odp. Podatek docho-
dowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: boks, muzyka techno, jazz, u¿ywki. Urlop:
w trasie. Ulubione dzie³a: �Mistrz i Ma³gorzata�
M. Bu³hakowa, ksi¹¿ki F. Dostojewskiego; John
Coltrane; muzyka ludowa �wiata. Maksyma ¿ycio-
wa: Oko za oko, z¹b za z¹b.             aktual.: 1.IX.1998

MALICKI Tomasz
nauczyciel matematyki, dyrektor szko³y
Ur. 3 wrze�nia 1957 w Radomiu; ¿onaty (od 1980);
wykszt. wy¿sze; magister matematyki; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: Bogdan, wykszt. �rednie,
technik. Matka: Ligia (z d. Tyczyñska), wykszt.
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�rednie, handlowiec. Rodzeñstwo: Anita (ur. 1972).
¯ona: Ewa (z d. Danek), wykszt. wy¿sze, nauczy-
ciel matematyki. Dzieci: £ukasz (ur. 1986), Mate-
usz (ur. 1991).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 13 im. J. Poniatowskiego
w Radomiu l IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
T. Cha³ubiñskiego w Radomiu (matura 1976) l
Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Krakowie, mate-
matyka (dyplom 1981) l studia podypl.: Uniwer-
sytet Jagielloñski, matematyka (dyplom 1984).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Szko³a Podstawowa nr 145 w Krakowie (1981-
83), nauczyciel matematyki l Szko³a Podstawo-
wa nr 112 � Laboratorium UJ w Krakowie (1983-
86), nauczyciel (1983-84), zastêpca dyrektora
(1984-86) l Szko³a Podstawowa nr 35 � Labo-
ratorium WSP w Krakowie (1986-90), dyrektor
l Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Krakowie, In-
sytut Matematyki (od 1990), nauczyciel akade-
micki l Prywatna Szko³a Podstawowa nr 5 w
Krakowie im. Micha³owskiego (od 1994), na-
uczyciel, dyrektor (od 1997). Wyjazdy zagranicz-
ne o charakterze zawodowym: kursy metodycz-
ne w Lipsku i Dre�nie (1990); wyjazd studialny
na Uniwersytet w Usti n. £ab¹ w Czechach (1995
i 1996); wyjazdy studialne, konferencje w Pra-
dze (1997). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Poziomy
rozumienia zadañ matematycznych� (temat ro-
boczy doktoratu � w przygotowaniu); wspó³au-
tor projektu badawczego i programu nauczania
�B³êkitna matematyka� dla uczniów klas I-XII,
dostosowanego do reformy o�wiatowej; wspó³-
autor podrêczników z matematyki (kl. I-V), 15
publikacji w czasopismach metodycznych krajo-
wych i w 2 zagranicznych; nauczyciel, opiekun
uczniów laureatów olimpiad i konkursów mate-
matycznych dla szkó³ podstawowych (Kraków);
prowadzenie serii kursów, spotkañ, warsztatów
dotycz¹cych nauczania matematyki w ca³ej Pol-
sce; prowadzenie lekcji telewizyjnych z matema-
tyki dla Nauczycielskiego Uniwersytetu Radio-
wo-Telewizyjnego. Nagrody i wyró¿nienia: na-
grody I stopnia w konkursach odczytów pedago-
gicznych (Wojewódzki O�rodek Metodyczny w
Krakowie 1986-90), nagroda Krajowej Rady Po-
stêpu Pedagogicznego w Warszawie (1991).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (od 1986 do rozwi¹zania). Inne
organizacje spo³eczne: Stowarzyszenie Nauczycie-
li Matematyki, cz³onek prezydium Zarz¹du G³ów-
nego (od 1998). Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Odznaczenia: Br¹zowy
Krzy¿ Zas³ugi (1990).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 50 m kw., kwaterunkowe, Krowodrza,
od 1986. Samochód: nissan (ma duszê), rok prod.
1985 (pierwszy w³a�ciciel). Podatek dochodowy:
1997 �  II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: historia matematyki, ³amig³ówki i gry lo-
giczne, aforyzmy, sport � biegi, pi³ka no¿na oraz
humor. Urlop: turystyka górska, leniuchowanie
nad jeziorami. Ulubione dzie³a: �Przygody dobre-
go wojaka Szwejka� J. Haszka; film �Stowarzy-
szenie umar³ych poetów�; architektura Asy¿u.
Maksyma ¿yciowa: Ka¿de k³amstwo utrudnia przy-
znanie siê, i na odwrót (my�li Szwejka).

aktual.: 21.IX.1998

MALIÑSKI Mieczys³aw Stefan
duchowny rzymskokat., pisarz
Ur. 31 pa�dziernika 1923 w Brzostku, woj. kra-
kowskie; wykszt. wy¿sze; doktor teologii. Ojciec:
Franciszek, wykszt. �rednie, w³a�ciciel linii auto-
busowej w Krakowie. Matka: Józefa (z d. Godyñ),
wykszt. �rednie, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Józef (ur.
1915), Zofia (ur. 1919), Antonina (ur. 1921). Tra-
dycje rodzinne: matka zmar³a, gdy mia³ 2,5 roku,
a ojciec � gdy by³ 15-letnim ch³opcem; rodzeñ-
stwo kochaj¹ce siê i stanowi¹ce zwart¹ grupê wy-
chowywa³a bona.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Krakowie l Gimnazjum im.
B. Nowodworskiego w Krakowie (3 klasy), na-
uczanie podziemne (matura 1944) l Uniwersytet
Jagielloñski, Wydzia³ Teologiczny (dyplom 1949)
l studia podypl.: Katolicki Uniwersytet Lubelski,
filozofia teoretyczna (dyplom 1962); studia dok-
toranckie: Angelicum Roma (doktorat 1965).

  �WIÊCENIA  I  GODNO�CI KO�CIELNE
Diakonat (krakowskie Seminarium Duchowne,
1949) l prezbiterat (krakowskie Seminarium Du-
chowne, 1949).

  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Parafia pod wezwaniem �w. Marii Magdaleny w
Rabce Zdroju (1949-60), wikariusz (1949-51),
wikariusz kapelan Kaplicy Zdrojowej (1951-60)
l Parafia pod wezwaniem �w. Szczepana w Kra-
kowie (1960-61), wikariusz i duszpasterz studen-
tów l Duszpasterz akademicki w Lublinie (1961-
63) l Parafia pod wezwaniem �w. Marcina w
Monachium (1964), wikariusz l Parafia �w. Anny
w Krakowie (1967-75), duszpasterz akademicki
l Parafia ss. Wizytek (od 1977). Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze duszpasterskim: sta³e pod-
ró¿e zwi¹zane z wydawaniem ksi¹¿ek w jêzykach
obcych i g³oszonymi rekolekcjami w�ród Polo-
nii w Toronto, Chicago, Londynie, Pary¿u,
Münster i Kuwejcie. Wa¿niejsze dzie³a: �Das
Leben der Kirche nach K. Rahner� (doktorat
1965); ponad 80 ksi¹¿ek od teologii po rozwa¿a-
nia popularnoteologiczne, powie�ci, a nawet baj-
ki; budowa domu duszpasterskiego przy Kaplicy
Zdrojowej w Rabce przerwana przez w³adze PRL
w 1958 roku.

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ do organizacji spo³ecznych: brak.
Odznaczenia ko�cielne i �wieckie: brak.
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  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 40 m kw., w³asne, Podgórze, od 1972.
Samochód: toyota, rok prod. 1978. Podatek do-
chodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: pisanie ksi¹¿ek, rozmowy z lud�mi. Urlop:
pisanie ksi¹¿ek, rozmowy z lud�mi. Ulubione dzie-
³a: �Opowiadania z doliny Muminków�, �Lato
Muminków� itd.; filmy Felliniego; �Judasz z Ka-
riotu� K. H. Rostworowskiego. Maksyma ¿ycio-
wa: Nie dajmy siê zwariowaæ.          aktual.: 6.III.1999

MARCHEWCZYK Wojciech Krzysztof
in¿ynier le�nik, redaktor, mened¿er
Ur. 23 kwietnia 1951 w Krakowie; rozwiedziony;
wykszt. wy¿sze; magister in¿ynier le�nictwa; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Czes³aw, wykszt. wy-
¿sze, in¿ynier architekt. Matka: Irena (z d. Fili-
powska), wykszt. wy¿sze, magister farmacji. Ro-
dzeñstwo: Jacek (ur. 1941), Rafa³ (ur. 1944), Kry-
styna (ur. 1956). Dzieci: Katarzyna (ur. 1982),
Bart³omiej (ur. 1989). Tradycje rodzinne: dziadek
ze strony ojca Micha³ Marchewczyk przed I woj-
n¹ wspó³za³o¿yciel PPS w Krakowie, w³a�ciciel
jednej z wiêkszych stolarni i sk³adów drewna w
Krakowie; ojciec, hokeista Cracovii, przed wojn¹
3-krotny olimpijczyk na olimpiadach zimowych
1932, 1936, 1948, 4. miejsce polskiej reprezenta-
cji hokejowej 1936 roku w Garmisch Partenkir-
chen, szczypiornista, waterpolista, przedwojenny
mistrz Polski; Andrzej Filipowski, kuzyn zamiesz-
kuj¹cy w USA, informatyk, wg pisma �Sukces� z
marca 2000 najbogatszy Polak na �wiecie. ¯ycio-
we autorytety: ojciec, Wanda ¯ukowska, polonist-
ka w liceum, obecnie przewodnicz¹ca sekcji
o�wiaty NSZZ �Solidarno�æ� Regionu Ma³opol-
ska. Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia w Kra-
kowie.

  EDUKACJA
Pañstwowa Podstawowa Szko³a Muzyczna w Kra-
kowie; Szko³a Æwiczeñ nr 12 w Krakowie l Li-
ceum Muzyczne i �rednia Szko³a Muzyczna w
Krakowie (1965-70); VIII Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce im. Wyspiañskiego w Krakowie (matura
1970) l Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydzia³
Le�ny (dyplom 1976) l studia podypl.: Akade-
mia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, pedagogika,
sozologia i sozotechnika (dyplom 1978); studia
doktoranckie: 1978-80 bez doktoratu.

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (1977-
83), asystent l Liga Ochrony Przyrody w Krako-
wie Zak³ad Zadrzewieñ i Rekultywacji (1985-89),
kierownik grupy robót l Tygodnik �Solidarno�æ�
Ma³opolska (1989-90), redaktor naczelny l Dzien-
nik �Depesza� w Krakowie (1990), redaktor na-
czelny l Urz¹d Miasta Krakowa (1991-92), rzecz-
nik prasowy przewodnicz¹cego Rady Miasta Kra-
kowa l  Dziennik �Ma³opolski Nowy �wiat�
(1992-93), redaktor naczelny l Krakowska Fun-

dacja Dziennikarzy �Merkuryusz� (od 1993), dy-
rektor. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: brak. Wa¿niejsze osi¹gniêcia:  w latach
1989-90 wspó³twórca trzech lokalnych gazet �
�G³osu Wyborczego Solidarno�æ�, �Depeszy� i
�Ma³opolskiego Nowego �wiata�, �G³os� ukazy-
wa³ siê równolegle z �Gazet¹ Wyborcz¹� w maju
i czerwcu 1989, przekszta³cony nastêpnie w �Ty-
godnik Solidarno�æ Ma³opolska� � pierwszy tytu³
w Krakowie wydawany poza monopolist¹ na ryn-
ku prasy �RSW Prasa Ksi¹¿ka Ruch�, jeden z czte-
rech wynegocjowanych dla �Solidarno�ci� przy
�okr¹g³ym stole�, co umo¿liwia³o przydzia³ pa-
pieru, którym wówczas dysponowa³y w³adze par-
tyjno-pañstwowe; po roku 1993 roku jako dyrek-
tor Fundacji �Merkuryusz� pomys³ na dzia³alno�æ
�rodowiskowego krakowskiego klubu dziennika-
rzy �Pod Gruszk¹�, m.in. nagroda Merkuryusza
na po³¹czone z krakowsko-warszawsko-poznañ-
skim balem mediów; organizacja konkursu skrzyp-
cowego im. Grobliczów w Krakowie (1996); no-
minacja do Paszportu Polityki w 1997 roku przez
�Gazetê Wyborcz¹�. Nagrody i wyró¿nienia: na-
groda SDP dla redaktora �Hutnika�, najlepszej
gazety zak³adowej, wrêczona przez Stefana Brat-
kowskiego (1985), tytu³ Mecenas Kultury Krako-
wa w 1997 roku.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zrzeszenie Studentów Polskich (1970-
73), przewodnicz¹cy Komisji Uczelnianej Sportu
i Turystyki l Stowarzyszenie Dziennikarzy Pol-
skich (od 1978), wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du
G³ównego (1990-95), cz³onek zarz¹du w Krako-
wie (1990-99) l NSZZ �Solidarno�æ� (1980-92),
cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: udzia³
w obaleniu PRL, pierwszy raz przes³uchany przez
SB w �sprawie taterników�, w 1967 roku z powo-
du przenoszenia paryskiej �Kultury� przez zielo-
n¹ granicê do Polski, w marcu 1968 roku rozrzu-
canie ulotek, próba zorganizowania manifestacji
pod pomnikiem Mickiewicza w Rynku G³ównym
w grudniu 1970, w latach 70. sympatyk SKS-u,
uczestnik �czarnej procesji� po zamorodwaniu Sta-
nis³awa Pyjasa w 1977 roku, uczestnik strajku stu-
denckiego w pa�dzierniku 1981 roku w Krakowie
jako przedstawiciel �Solidarno�ci� w NZS, wspó³-
organizator i uczestnik wraz z 300 studentami przy-
by³ymi do huty strajku w Hucie im. Lenina w grud-
niu 1981 roku po wprowadzeniu stanu wojenne-
go; w latach 80. redaktor �Hutnika� � podziemne-
go pisma cz³onków �Solidarno�ci� HiL (1982-
VII.1989) oraz Radia �Hutnik� (1982-83), prze-
kazanego nastêpnie Radiu �Solidarno�æ� Ma³opol-
ska, redaktor i wydawca podziemnego miesiêcz-
nika �Obserwator Wojenny� (1982-85), interno-
wany 23.XI.1982 z numerem 449 (prawdopodob-
nie jako ostatni w Krakowie), zwolniony
6.XII.1982, aresztowany i wiêziony od maja do
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sierpnia 1984 roku po roku ukrywania siê, kiedy
�po wsypie� drukarni podziemnej przy ul. Dolnych
M³ynów zbieg³, pomimo i¿ �cigaj¹cy go na ulicy
funkcjonariusz SB u¿y³ broni, na skutek  areszto-
wania zwolniony dyscyplinarnie z AGH w 1984
roku przez ówczesnego rektora Antoniego Klecz-
kowskiego �za dzia³alno�æ polityczn¹ na szkodê
uczelni� i nieprowadzenie zajêæ dydaktycznych z
powodu ukrywania siê. Odznaczenia: Odznaka
Honorowy Dawca Krwi (1988), Odznaka Zas³u-
¿ony Dzia³acz Kultury (1999).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, �ródmie�cie, od 1989. Samochód: brak. Po-
datek dochodowy: 1999 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: brak czasu, mo¿e seks, spacery. Urlop:
brak czasu. Ulubione dzie³a: �Przygody dobrego
wojaka Szwejka� J. Haszka; film �Rejs�; malar-
stwo � �S³oneczniki� van Gogha. Maksyma ¿ycio-
wa: zodiakalny Byk, wiêc � do przodu, choæ nie
po trupach torreadorów.                  aktual.: 28.IV.2000

MARCHEWKA Andrzej
muzyk jazzowy, trêbacz
Ur. 9 grudnia 1944 w Ciekotach (w tym samym
dworku, w którym mieszka³ ¯eromski), woj. kie-
leckie; rozwiedziony (od 1997); wykszt. niepe³ne
wy¿sze; technik le�nik, muzyk; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Jan, wykszt. �rednie, przedwojen-
ny policjant. Matka: Weronika (z d. Popielnicka),
wykszt. �rednie, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Micha³
(ur. 1947). ¯ona: Krystyna (z d. Stiasny), wykszt.
niepe³ne wy¿sze, w³a�cicielka kawiarni �Mozai-
ka�. Dzieci: Andrzej (ur. 1978). Tradycje rodzin-
ne: dziadek ze strony matki Micha³ Popielnicki
przed I wojn¹ �wiatow¹ oficer armii rosyjskiej,
potem le�nik; ojciec by³ej ¿ony W³adys³aw Stia-
sny pi³karz Cracovii, w 1961 roku jako trener re-
prezentacji Polski w pi³ce no¿nej zdoby³ na tur-
nieju UEFA w Portugalii wicemistrzostwo Euro-
py, po jego �mierci, od lat 80., jego imieniem zo-
sta³ nazwany corocznie organizowany w Krako-
wie halowy turniej pi³karski; w³asno�ci¹ rodziny
Stiasnych jest kamienica przy ul. Go³êbiej 5 od-
zyskana wraz ze znajduj¹c¹ siê tam kawiarni¹
�Mozaika� w 1989 roku. Miejsca zamieszkiwania:
do 1969 roku w Skar¿ysku, od czasu rozpoczêcia
studiów w Krakowie. ¯yciowe autorytety: W³ady-
s³aw Brzuszczyñski, kapelmistrz orkiestry dêtej w
zak³adach metalowych w Skar¿ysku, pierwszy na-
uczyciel gry na tr¹bce.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 3 w Skar¿ysku l Techni-
kum Le�ne w Brynku k. Tarnowskich Gór woj.
katowickie (matura 1964) l Uniwersytet Jagiel-
loñski, prawo (1969-75, bez dyplomu) l weryfi-
kacja muzyczna ministra kultury i sztuki � upraw-
nienia absolwenta �redniej szko³y muzycznej
(1978).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Nadle�nictwo Bli¿yn pod Skar¿yskiem (1965-
66), le�niczy l Wojewódzka Rada Narodowa w
Kielcach (1967-68), inspektor ds. lasów niepañ-
stwowych l Zespó³ �Beale Street Band (od 1974),
za³o¿yciel, lider, trêbacz l Bar Kawowy �Mo-
zaika� w Krakowie (od 1989), wspó³w³a�ciciel
l emeryt-rencista (od 1995). Wyjazdy zagraniczne
o charakterze zawodowym: liczne trasy koncer-
towe po Europie oraz udzia³ w festiwalach jaz-
zowych w Dre�nie (po³. lat 80.), Hanowerze w
Niemczech (po³. lat 80.), Gandawie w Belgii
(1984), Karlshamn w Szwecji (corocznie 1986-
88) i Pary¿u (1992). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: za-
proszenie i udzia³ w festiwalu jazzowym w Dre�-
nie; wspó³praca z Piwnic¹ pod Baranami (lata 70.
i 80.); nagranie muzyki H. Ku�niaka do filmu J.
Machulskiego �Vabank II� (1986). Nagrody i wy-
ró¿nienia: Z³ota Tarka w Warszawie (1983), na-
groda Wydzia³u Kultury Urzêdu Miasta Krako-
wa (1984). Prezentacja osoby i dzie³a: Robert
Buczek �Krakowski przewodnik jazzowy�
(1997).

  DZIALALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.:
w grudniu 1970 roku, podczas studiów, za organi-
zacjê wiecu wraz z przysz³ym solidarno�ciowym
senatorem ziemi przemyskiej Janem Musia³em z
�Solidarno�ci� osadzony w wiêzieniu na Monte-
lupich (16-24.XII.1970). Sympatie polityczne: obo-
jêtno�æ wobec polityki i polityków, bo ta sfera dzia-
³alno�ci to w Polsce amatorszczyzna, a ka¿dy po-
lityk powinien byæ zawodowcem, brak partii, do
której mo¿na siê zapisaæ. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 41 m kw., kamienica rodzinna, �ród-
mie�cie, od 1971. Samochód: brak. Podatek do-
chodowy: 1997 � I próg, 1999 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: hodowla owczarków niemieckich i rybek
akwariowych (akwarium 400-litrowe). Urlop: po
trzech dniach urlopu powrót do pracy z powodu
nudy. Ulubione dzie³a: film �Grek Zorba�; �Uk³ad�
� film i ksi¹¿ka. Maksyma ¿yciowa: Byt kszta³tuje
odbyt.                                                      aktual.: 24.V.2000

MARCINEK Antoni
lekarz ginekolog po³o¿nik, dyrektor szpitala
Ur. 15 kwietnia 1948 w Lubczy, woj. tarnowskie;
¿onaty (od 1974); wykszt. wy¿sze; doktor nauk
medycznych; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Ta-
deusz, wykszt. podstawowe, rolnik. Matka: Wan-
da (z d. Madejska), wykszt. podstawowe, rolnik.
Rodzeñstwo: Helena (ur. 1949), Anna (ur. 1952),
Bo¿ena (ur. 1960). ¯ona: Anna (z d. Ma³oziêæ),
wykszt. wy¿sze, lekarz medycyny, dermatolog.
Dzieci: Paulina (ur. 1979). Tradycje rodzinne: ka-
tolicko-patriotyczne.
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  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Lubczy l I Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce im. K. Brodziñskiego w Tarnowie
(matura 1966) l Akademia Medyczna w Krako-
wie, Wydzia³ Lekarski (dyplom 1974) l I stopieñ
specjalizacji z zakresu ginekologii i po³o¿nictwa
(1978), II stopieñ specjalizacji z zakresu gineko-
logii i po³o¿nictwa (1982).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Szpital Miejski w Krynicy (1974-75), lekarz sta-
¿ysta l  Oddzia³ Ginekologiczno-Po³o¿niczy
Szpitala im. G. Narutowicza w Krakowie (1975-
98), m³odszy asystent (1975-78), asystent (1978-
82), starszy asystent (1982-92), ordynator oddzia-
³u (1992-97) l Szpital Po³o¿niczo-Ginekologicz-
ny im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie (od
1998), dyrektor. Ponadto: cz³onek prezydium
Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (1989-
97), delegat na Zjazd Naczelnej Izby Lekarskiej
(1989-97), przewodnicz¹cy Komisji Bytowej
Okrêgowej Izby Lekarskiej (1989-97), cz³onek
rady ds. rodziny przy wojewodzie krakowskim
(od 1998). Wyjazdy zagraniczne o charakterze
zawodowym: na sympozja naukowe. Wa¿niejsze
osi¹gniêcia: �Zró¿nicowanie morfochemiczne
³o¿yska ludzkiego w ci¹¿y zakoñczonej w termi-
nie porodu w �rodowiskach miejsko-przemys³o-
wych i wiejskich� (doktorat 1995); publikacje
�Jedne z pierwszych w Polsce operacje laparo-
skopowe torbieli jajnika w ci¹¿y� (opublikowa-
ne w pi�mie �Ginekologia Polska�); organizacja
i utworzenie w pe³ni wyposa¿onego w nowocze-
sny sprzêt oddzia³u po³o¿niczo-ginekologiczne-
go w warunkach powszechnie znanych niedostat-
ków w s³u¿bie zdrowia; szkolenie personelu me-
dycznego, lekarskiego i pielêgniarskiego; wspó³-
organizator funduszu wzajemnej pomocy kole-
¿eñskiej, organizacja tzw. Szko³y Rodzenia (baza
lokalowa, program, promocja naturalnego rodzi-
cielstwa, edukacja w zakresie naturalnego pla-
nowania rodziny).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980), wice-
przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej Wojewódz-
kiego Szpitala Zespolonego im. G. Narutowicza
w Krakowie (1981-91) l Fundacja na rzecz Szpi-
tala im. G. Narutowicza (od 1990), wspó³za³o¿y-
ciel, prezes zarz¹du (od 1990) l Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich (od 1992), cz³onek wspó³za-
³o¿yciel, cz³onek prezydium zarz¹du krakowskie-
go (1992-95) l Katolickie Stowarzyszenie Leka-
rzy Polskich (od 1993), cz³onek-wspó³za³o¿yciel,
wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du G³ównego (od 1998)
l Fundacja �Pro Humana Vita� (od 1998), prezes
zarz¹du. Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: proces
s¹dowy za tzw. dzia³alno�æ po 13 grudnia 1981;
pomoc medyczna osobom represjonowanym w
stanie wojennym, której celem by³a równie¿ ich

ochrona przed internowaniem czy uwiêzieniem.
Sympatie polityczne: prawicowo-katolickie. Od-
znaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 52 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, �ródmie�cie, od 1974; dom w stanie surowym
w Szczyglicach (gmina Zabierzów). Samochód:
seat toledo, rok prod. 1994. Podatek dochodowy:
1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ksi¹¿ki S. Cat-Mackiewicza, M. Wañko-
wicza, E. Caldwella, I. R. R. Tolkiena, E. M. Re-
marque�a, W. £ysiaka, J. £ojka, klasyczna poezja
polska A. Mickiewicza i J. S³owackiego, a szcze-
gólnie L. Staffa, a tak¿e �Traktat moralny� Cz.
Mi³osza; ponadto rower, d³ugie spacery z psem.
Urlop: z rodzin¹; ustawiczne próby nadrabiania
zaleg³o�ci w literaturze medycznej. Ulubione dzie-
³a: �W³adca pier�cieni� I. R. R. Tolkiena; stare
westerny; muzyka J. Brahmsa. Maksyma ¿yciowa:
w d¹¿eniu do zawodowego perfekcjonizmu nie
zgubiæ cz³owieka i stale pamiêtaæ o zasadzie �pri-
mum non nocere�.                              aktual.: 10.XI.1998

MARKIEWICZ Henryk
historyk i teoretyk literatury, profesor UJ
Ur. 16 listopada 1922 w Krakowie; ¿onaty (od
1945); wykszt. wy¿sze; profesor; bezwyznanio-
wiec. Ojciec: Adolf, wykszt. podstawowe, urzêd-
nik, kupiec. Matka: Debora (z d. Horowitz), wy-
kszt. podstawowe, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Adam
(ur. 1932). ¯ona: Maria (z d. Milberger), wykszt.
�rednie, wychowawczyni. Dzieci: Ryszard (ur.
1948), Adam (ur. 1958).

  EDUKACJA
Szko³a Powszechna im. S. Münnichowej oraz �w.
Wojciecha w Krakowie l Gimnazjum im. Jana III
Sobieskiego, Liceum im. B. Nowodworskiego w
Krakowie, Szko³a �rednia nr 5 we Lwowie l Uni-
wersytet Jagielloñski, filologia polska (przyjêty na
studia przez komisjê kwalifikacyjn¹ dla kandyda-
tów na studia wy¿sze w Krakowie w 1946; dy-
plom 1951).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Obwód Swierd³owski w ZSRR (1940-41), robot-
nik le�ny l Polski Dom Dziecka w Andi¿anie �
Uzbekistan (1942-46), wychowawca-nauczyciel l
Zwi¹zek Patriotów Polskich w ZSRR (1945-46),
pracownik etatowy Zarz¹du Obwodowego w An-
di¿anie l �G³os Pracy� w Krakowie (1946-47), se-
kretarz redakcji l �Krakowska Trybuna Robotni-
cza� (1947-48), sekretarz redakcji l �Przekrój� w
Krakowie (1949-50), zastêpca redaktora naczelne-
go l Polska Akademia Nauk w Warszawie, Insty-
tut Badañ Literackich (1949-68), asystent, docent,
profesor nadzwyczajny, profesor zwyczajny l Uni-
wersytet Jagielloñski (1950-93), asystent, adiunkt,
kandydat nauk filologicznych (1954), docent, pro-
fesor nadzwyczajny, profesor zwyczajny, kierow-
nik Katedry Literatury Polskiej (1959-70), dyrek-
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tor Instytutu Filologii Polskiej (1977-84) l �¯ycie
Literackie� w Krakowie (1951-58), redaktor naczel-
ny (1951-52), zastêpca redaktora naczelnego (1952-
56) l �Pamiêtnik Literacki� (1959-92), zastêpca
redaktora naczelnego l Polski s³ownik biograficz-
ny (od 1990), redaktor naczelny. Ponadto: cz³onek
Polskiej Akademii Nauk (od 1965), zastêpca sekre-
tarza naukowego Oddzia³u PAN w Krakowie (1966-
80), przewodnicz¹cy Komitetu Nauk o Literaturze
PAN (1972-90), cz³onek prezydium PAN (1981-86),
cz³onek Polskiej Akademii Umiejêtno�ci (od 1990),
doktor honoris causa Uniwersytetu Gdañskiego
(1996) i Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Krako-
wie (1996), cz³onek honorowy Towarzystwa Lite-
rackiego im. A. Mickiewicza. Wyjazdy zagranicz-
ne o charakterze zawodowym: uczestnictwo w zjaz-
dach naukowych i konferencjach w Moskwie, Pra-
dze, Bratys³awie, Belgradzie, Zagrzebiu, Budapesz-
cie, Berlinie, Wiedniu, Bordeaux, Pary¿u, Helsin-
kach i in.; stypendium naukowe w Bochum (1984).
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �O marksistowskiej teorii
literatury� (1952); ponad dwadzie�cia ksi¹¿ek, m.in.
�Prus i ¯eromski� (1954), �G³ówne problemy wie-
dzy o literaturze� (1965), �Przekroje i zbli¿enia�
(1967), �Pozytywizm� (1978), �Wymiary dzie³a li-
terackiego� (1984), ��wiadomo�æ literatury�
(1985), �Skrzydlate s³owa� (z A. Romanowskim
1990, 1998), �Teorie powie�ci za granic¹� (1995),
�Prace wybrane� (w 6 tomach, 1995-98), liczne an-
tologie, publikacje w prasie naukowej i literackiej;
promotor 36 rozpraw doktorskich; po wojnie w
wyniku rekomendacji przez Akademicki Zwi¹zek
Walki M³odych �¯ycie� cz³onek Klubu Logofagów
(po¿eraczy s³ów), dzia³aj¹cego w latach 1947-49 w
krakowskiej YMCA pod przewodnictwem Andrze-
ja Ciechanowieckiego dyskusyjnego klubu, na któ-
rym wzorowa³ siê pó�niejszy warszawski Klub
Krzywego Ko³a oraz Kluby Inteligencji Katolickiej
powsta³e w Polsce po 1956 roku.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Partia Robotnicza
(1946-48), cz³onek l Polska Zjednoczona Partia
Robotnicza (1949-89), cz³onek Komitetu Uczel-
nianego UJ (1982-84). Inne organizacje spo³ecz-
ne: Zwi¹zek Literatów Polskich (1950-83), cz³o-
nek zarz¹du krakowskiego (lata 60.) l Klub �Ku�-
nica� w Krakowie (od 1974). Udzia³ w przedsta-
wicielskich organach w³adzy: brak. Sympatie po-
lityczne: lewicowo-demokratyczne; antypatia do
szowinizmu, rasizmu, nietolerancji religijnej. Od-
znaczenia: Krzy¿ Komandorski Orderu Odrodze-
nia Polski (1983).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 120 m kw., kamienica czynszowa,
Krowodrza, od 1960. Samochód: brak. Podatek
dochodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: zbieranie ksi¹¿ek (biblioteka oko³o 40 tys.
tomów). Urlop: wyjazdy na letnisko, spacery. Ulu-
bione dzie³a: �Lalka� B. Prusa, �Don Kichote� M.

Cervantesa; obrazy Rembrandta; filmy A. Wajdy.
Maksyma ¿yciowa: Kiedy nie wiesz, jak siê za-
chowaæ, zachowuj siê przyzwoicie.

aktual.: 8.XII.1998

MARKIEWICZ Ryszard
prawnik, profesor UJ
Ur. 25 lutego 1948 w Krakowie; ¿onaty (od 1970);
wykszt. wy¿sze; profesor prawa; niewierz¹cy. Oj-
ciec: Henryk, wykszt. wy¿sze, polonista, profesor
Uniwersytetu Jagielloñskiego. Matka: Maria (z d.
Milberger), wykszt. �rednie. Rodzeñstwo: Adam
(ur. 1958). ¯ona: Gra¿yna (z d. K³usakiewicz),
wykszt. wy¿sze, lekarz. Dzieci: Micha³ (ur. 1987).
Tradycje rodzinne: zainteresowanie ksi¹¿k¹ i bi-
bliotek¹.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 12 w Krakowie l III Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Kochanowskie-
go w Krakowie (matura 1965) l Uniwersytet Ja-
gielloñski, prawo (dyplom 1969) l studia pody-
plomowe: UJ, prawo (dyplom 1976).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Zespó³ Rzeczników Patentowych w Krakowie
(1969-72), asystent l Uniwersytet Jagielloñski,
Instytut Wynalazczo�ci i Ochrony W³asno�ci In-
telektualnej (od 1972), profesor (1992), sekretarz
instytutu (1981-83), zastêpca dyrektora (1984-90
i 1993-96), dyrektor (1991-93 i od 1996). Ponad-
to: cz³onek Rady Naukowej Instytutu Nauk Praw-
nych Polskiej Akademii Nauk (1986-98), cz³onek
Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejêt-
no�ci (od 1993). Wyjazdy zagraniczne o charakte-
rze zawodowym: stypendia naukowe w Stevens
Point w USA (1979-80), Monachium (1985, 1989),
Nowym Jorku (1989). Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
�Umowy licencyjne miêdzy jednostkami gospo-
darstwa uspo³ecznionego� (doktorat 1976); �Dzie-
³o literackie i jego twórca w prawie autorskim�
(habilitacja 1984); 115 publikacji, m.in. �Umowy
licencyjne� (1977), �Dzie³o literackie i jego twór-
ca w polskim prawie autorskim� (1984), �Ochro-
na prac naukowych� (1990), �G³ówne problemy
prawa komputerowego� (wspó³autor J. Barta,
1993), �Komentarz do ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych� (wspó³autorzy J. Barta,
Z. Æwi¹kalski, M. Czajkowska-D¹browska, E.
Traple, 1995), �Prawo autorskie w �wiatowej Or-
ganizacji Handlu� (wspó³autor J. Barta, 1996),
�Prawo autorskie. Przepisy, orzecznictwo, umo-
wy miêdzynarodowe� (wspó³autor J. Barta, 1997),
�Internet a prawo� (wspó³autor J. Barta, 1998).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1970-81), cz³onek. Inne organi-
zacje spo³eczne: International Association for the
Advanement of Teaching and Research in Inntel-
lectual Property, cz³onek. Udzia³ w przedstawiciel-
skich organach w³adzy: brak. Odznaczenia:  Z³oty
Krzy¿ Zas³ugi (1998).
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  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 118 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1998. Samochód: renault 5, rok
prod. 1991. Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ksi¹¿ki (historie wspó³czesne, religioznaw-
stwo, political fiction), gry komputerowe. Urlop:
z ksi¹¿k¹. Ulubione dzie³a: �Hrabia Monte Chri-
sto� A. Dumasa, �Mistrz i Ma³gorzata� M. Bu³ha-
kowa, �Dzienniki� W. Gombrowicza, �Je�li Boga
nie ma� L. Ko³akowskiego.              aktual.: 21.I.1999

MARSKA Barbara Maria
technik hotelarz, mened¿er
(z domu: Rajnoch). Ur. 1 sierpnia 1948 w Krako-
wie; rozwiedziona; wykszt. pó³wy¿sze (pomatu-
ralne); technik hotelarz; wyznanie rzymskokat.
Ojciec: Tadeusz, wykszt. wy¿sze, ekonomista.
Matka: Maria (z d. Brzycka), wykszt. wy¿sze, che-
mik. Rodzeñstwo: Anita (ur. 1955). Dzieci: Sonia
(ur. 1975). Tradycje rodzinne: tradycyjna rodzina
krakowska.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 34 im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie l X Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w Krakowie (matura 1966) l Pañstwo-
wa Szko³a Hotelarska (1966-68).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Krakowskie Przedsiêbiorstwo Turystyczne �Wa-
wel-Tourist� w Krakowie (1968-79), referent ds.
turystyki (1968-70), kierownik sekcji turystyki
przyjazdowej (1970-76), zastêpca kierownika eks-
pozytury �Sukiennice� (1976-79) l Polskie Biu-
ro Podró¿y �Orbis� sp. z o.o. w Krakowie (od
1979), kierownik sekcji turystyki krajowej (1979-
86), zastêpca dyrektora oddzia³u obs³ugi turystycz-
nej (1986-93), zastêpca dyrektora ds. turystyki wy-
jazdowej (1993-96), dyrektor oddzia³u krakow-
skiego (od 1997). Ponadto: cz³onek zarz¹du Kra-
kowskiej Izby Turystyki (1997-99). Wyjazdy za-
graniczne o charakterze zawodowym: w latach
1978-98 wielokrotne wyjazdy do W³och, Wielkiej
Brytanii, Niemiec, Izraela, Francji i Austrii; w la-
tach 1979-98 study tour po Izraelu, Cyprze, Fran-
cji, W³oszech, Indiach, Nepalu, Niemczech, Au-
strii, Grecji, by³ej Jugos³awii.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Zawodowy Pracowników
Gospodarki Turystycznej i Przemys³u Terenowe-
go (1969-79), cz³onek l NSZZ �Solidarno�æ� (od
1980), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Odznaczenia: resortowe.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 70 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, �ródmie�cie, od 1976. Samochód: brak. Po-
datek dochodowy: 1997 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ksi¹¿ki, muzyka, film, jazda na nartach,
spacery po górach, rozmy�lania w samotno�ci.

Urlop: w rodzinnym gronie, latem na wod¹, zim¹
koniecznie na nartach. Ulubione dzie³a: zbyt du¿o
klasyki, ¿eby wymieniaæ, ale ostatnio Andrzej
Sapkowski i Jonathan Carrol pozwalaj¹ zapomnieæ
o zwyk³ej codzienno�ci. Maksyma ¿yciowa: Je¿e-
li siê czego� bardzo pragnie, to, podejmuj¹c w tym
kierunku wysi³ki, musi siê udaæ. Cieszyæ siê dniem
dzisiejszym. Nigdy nie jest za pó�no na naukê
nowego.                                                   aktual.: 12.XI.1998

MAS£OWSKI Ryszard
in¿ynier budownictwa, wojewoda ma³opolski
Ur. 23 marca 1954 w Gorlicach, woj. nowos¹dec-
kie; ¿onaty (od 1977); wykszt. wy¿sze; doktor in-
¿ynier budownictwa; wyznanie rzymskokat. Oj-
ciec: Zdzis³aw, wykszt. �rednie zawodowe, mecha-
nik. Matka: Emilia (z d. Maniak), wykszt. �rednie
zawodowe, krawcowa. Rodzeñstwo: Maria (ur.
1956). ¯ona: Kazimiera (z d. Dyrkacz), wykszt.
wy¿sze, in¿ynier budownictwa. Dzieci: El¿bieta
(ur. 1984), Mateusz (ur. 1982).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 1 w Gorlicach, woj. ma³o-
polskie (dawniej rzeszowskie) l Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce im. Marcina Kromera w Gorlicach (ma-
tura 1973) l Politechnika Krakowska, Wydzia³
Budownictwa L¹dowego (dyplom 1978).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Politechnika Krakowska (od 1978); asystent
(1978-87), adiunkt (od 1987), urlop bezp³atny (od
1998), cz³onek Senatu PK (1994-98) l Ma³opol-
ska - Press Spó³ka z o.o. (1997-98); wiceprezes
zarz¹du l Polsko-Amerykañski Fundusz Przed-
siêbiorczo�ci (1994-98), cz³onek Rady Nadzorczej
l Urz¹d Wojewódzki w Krakowie (1998), woje-
woda krakowski l Ma³opolski Urz¹d Wojewódz-
ki, wojewoda ma³opolski (od I.1999). Ponadto:
cz³onek Komisji Dydaktyki i Finansów Rady
G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego (1997-98). Wy-
jazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
udzia³ w licznych konferencjach naukowych, m.in.
w Niemczech, we W³oszech i na Wêgrzech. Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: �Skuteczno�æ wybranych ty-
pów t³umików mechanicznych drgañ budowli wie-
¿owych� (doktorat 1987); opracowania dotycz¹-
ce redukcji drgañ budowli wie¿owych z zastoso-
waniem mechanicznych t³umików drgañ.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Ruch Spo³eczny AWS (od
1998); cz³onek prezydium Zarz¹du Regionu Kra-
kowskiego, delegat na Zgromadzenie Krajowe.
Inne organizacje spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ�
(od 1980), wiceprzewodnicz¹cy Krajowej Komi-
sji Rewizyjnej (1992-98), delegat na zjazd Regio-
nu Ma³opolska l Polski Zwi¹zek In¿ynierów i
Techników Budownictwa (od 1976), cz³onek.
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
brak. Sympatie polityczne: centroprawicowe; an-
typatia do ugrupowañ postkomunistycznych. Od-
znaczenia: brak.
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  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 82 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Podgórze, od 1988. Samochód: mercedes 190,
rok prod. 1985. Podatek dochodowy: 1997 � II
próg, 1998 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: sport � p³ywanie, siatkówka, narty, muzy-
ka. Urlop: aktywny wypoczynek nad wod¹, wê-
drówki górskie. Ulubione dzie³a: film �Ziemia
obiecana� A. Wajdy; Biblia � ksiêgi m¹dro�cio-
we. Maksyma ¿yciowa: Cokolwiek robisz, rób roz-
tropnie i patrz koñca.                              aktual.: IV.1999

MASNY Andrzej
ekonomista, pracownik samorz¹dowy
Ur. 27 marca 1964 w Krakowie; ¿onaty (od 1988);
wykszt. wy¿sze; magister ekonomii; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: W³odzimierz, wykszt. wy¿sze
ekonomiczne, urzêdnik pañstwowy. Matka: Kry-
styna (z d. Tros), wykszt. wy¿sze, romanista. Ro-
dzeñstwo: brak. ¯ona: Krystyna (z d. Goliñska),
wykszt. wy¿sze, ekonomista. Dzieci: Tomasz (ur.
1989), Piotr (ur. 1994), Magda (ur. 1995).

  EDUKACJA
Szko³a Æwiczeñ Uniwersytetu Jagielloñskiego nr
112 w Krakowie l V Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. A. Witkowskiego w Krakowie (matura 1983)
l Akademia Ekonomiczna w Krakowie, organi-
zacja i zarz¹dzanie (dyplom 1989) l studia po-
dypl.: AE, Szko³a Przedsiêbiorczo�ci i Zarz¹dza-
nia, zarz¹dzanie ma³ymi i �rednimi firmami (dy-
plom 1991) l kurs dla kandydatów do rad nad-
zorczych spó³ek Skarbu Pañstwa (dyplom 1992).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Ekonomiczna w Krakowie (1988-98),
pracownik naukowo-dydaktyczny l MPK sp. z
o.o. (1994), asystent dyrektora ds. ekonomiczno-
finansowych l Bankowy Dom Handlowy sp. z o.o.
V Oddzia³ w Krakowie (1995-96), specjalista ko-
ordynator l Pierwszy Polsko-Amerykañski Bank
SA w Krakowie (1997), inspektor ds. promocji
us³ug bankowych l �Solab� sp. z o.o. w Wielicz-
ce (1997-98), wiceprezes zarz¹du, wspó³w³a�ci-
ciel l Urz¹d Wojewódzki w Krakowie (1998-99),
dyrektor Wydzia³u Polityki Regionalnej i Prze-
strzennej l Urz¹d Marsza³kowski w Krakowie (od
1999), dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju.
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
brak. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: ponad 20 publikacji
naukowych, kilkana�cie ekspertyz i analiz ekono-
miczno-finansowych dla firm z sektora prywatne-
go uspo³ecznionego.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Ruch Spo³eczny AWS (od
1998), cz³onek. Inne organizacje spo³eczne: brak.
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
radny miasta i gminy Wieliczka, kaden. 1998-
2002, lista wyborcza Akcji Wyborczej �Solidar-
no�æ�, klub radnych AWS, przewodnicz¹cy Ko-
misji Bud¿etowej, zastêpca przewodnicz¹cego

Komisji Rozwoju Gospodarczego. Sympatie poli-
tyczne: AWS. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 120 m kw., budownictwo wielorodzin-
ne, Wieliczka, od 1988. Samochód: polonez, rok
prod. 1995. Podatek dochodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: p³ywanie. Urlop: okres nie lubiany, ale kie-
dy istnieje konieczno�æ jego wykorzystania, jest
po�wiêcony rodzinie. Ulubione dzie³a: ksi¹¿ki E.
M. Remarque�a. Maksyma ¿yciowa: Nie przejmuj
siê tym, co jest teraz, jutro bêdzie lepiej.

aktual.: 25.I.1999

MASTY£O Konrad Wac³aw
muzyk, pianista
Ur. 11 lutego 1960 w Stalowej Woli, woj. rzeszow-
skie; ¿onaty po raz drugi (od 1991); wykszt. wy-
¿sze; magister sztuki; wyznanie rzymskokat. Oj-
ciec: Janusz, wykszt. �rednie, technolog w Hucie
Stalowa Wola. Matka: Teresa (z d. Niemiec), wy-
kszt. �rednie zawodowe, nauczycielka jêzyka pol-
skiego w szkole podstawowej. Rodzeñstwo: Ewa
(ur. 1957). ¯ona: Marta (z d. Bednarczyk), wy-
kszt. wy¿sze, polonistka, dziennikarz telewizyjny
w Krakowie. Dzieci: Paulina (ur. 1984), Ró¿a (ur.
1991), Miko³aj (ur. 1992). Tradycje rodzinne:
muzyczne � w rodzinie wielu muzyków, dziadek
Franciszek Masty³o, organista w parafii w Bisz-
czy k. Bi³goraja, wuj Stanis³aw Niemiec skrzypek
i dyrygent orkiestry w Kêdzierzynie-Ko�lu (lata
50.-70.). ¯yciowe autorytety: dziadek Franciszek.
Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia do 1981
roku w Stalowej Woli, potem od rozpoczêcia stu-
diów w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 2 w Stalowej Woli; Pañ-
stwowa Podstawowa Szko³a Muzyczna I stopnia
w Stalowej Woli l Liceum Ogólnokszta³c¹ce w
Stalowej Woli (matura 1979); Pañstwowa Szko³a
Muzyczna II stopnia im. Paderewskiego w Stalo-
wej Woli l Akademia Muzyczna w Krakowie, wy-
chowanie muzyczne (dyplom 1986).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Teatr �Groteska� w Krakowie (1985-86), korepe-
tytor muzyczny l Wolny zawód (od 1981), mu-
zyk, pianista, wspó³praca z kabaretem �Piwnica
pod Baranami� (od 1981), cz³onek zespo³u �Ana-
wa� Marka Grechuty (1986-87); sta³a wspó³praca
z Jackiem Wójcickim, Ann¹ Sza³apak, Beat¹ Ry-
botyck¹, Agnieszk¹ Chrzanowsk¹, Zbigniewem
Presinerem. Wyjazdy zagraniczne o charakterze
zawodowym: od lat 80. ca³a Europa, Australia,
USA, Kanada, Tajlandia, Chiny, Japonia. Wa¿niej-
sze osi¹gniêcia: udzia³ w nagraniach muzyki Z.
Preisnera do filmów K. Kie�lowskiego � �Deka-
log�, �Podwójne ¿ycie Weroniki�, �Trzy kolory�
oraz do filmów �Skaza� Louisa Malla, �Tajemni-
czy ogród�, �Europa Europa� i �Olivier Olivier�
A. Holland; p³yty nagrane z Markiem Grechut¹ �
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�Wiosna, ach to ty�, �Droga za widnokres� (nowa
wersja), �Z³ote przeboje I�, muzyka filmowa m.in.
J. K. Pawlu�kiewicza do filmu �Idol�, nagrania
muzyki do filmów i sztuk teatralnych z muzyk¹
Z. Koniecznego.

  DZIALALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., w³asno�ciowe, �ródmie�cie,
od 1990. Samochód: ford sierra, rok prod. 1992.
Podatek dochodowy: 1999 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: granie preludiów i fug Bacha. Urlop: na
Kaszubach. Ulubione dzie³a: ksi¹¿ka i film �Imiê
ró¿y� Umberto Eco; obraz �Pracownia artysty�
Vermeera van Delft; Passacagia c-moll Bacha.
Maksyma ¿yciowa: ̄ yj tak, jakby ka¿dy dzieñ mia³
byæ ostatnim.                                       aktual.: 9.VI.2000

MATUSZ Tadeusz
matematyk, pracownik samorz¹dowy
Ur. 2 maja 1950 w Haczowie, woj. kro�nieñskie;
¿onaty (od 1977); wykszt. wy¿sze; magister ma-
tematyki; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Pawe³,
wykszt. podstawowe, rolnik. Matka: Czes³awa (z.
d. Rajchel), wykszt. podstawowe, gospodyni do-
mowa. Rodzeñstwo: Jan (ur. 1954). ¯ona: Stani-
s³awa (z d. Koroza), wykszt. �rednie, projektant.
Dzieci: Anna (ur. 1979), Marta (ur. 1985). Trady-
cje rodzinne: przodek po k¹dzieli Jan Wy¿ykow-
ski odkry³ w latach 60. polsk¹ mied�; tradycje ro-
dzinne siêgaj¹ pocz¹tków osadnictwa na terenie
Haczowa na pocz¹tku XV wieku. ¯yciowe auto-
rytety: Jan Pawe³ II.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. Jana Wy¿ykowskiego w
Haczowie l Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko-
³aja Kopernika w Kro�nie (matura 1968) l Uni-
wersytet Jagielloñski, matematyka (dyplom 1973)
l studia podypl.: Uniwersytet Warszawski, infor-
matyka (dyplom 1986); Wy¿sza Szko³a Zarz¹dza-
nia i Bankowo�ci w Krakowie, zarz¹dzanie gmi-
n¹ (1998).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Kochanow-
skiego w Krakowie (1973-90), nauczyciel (1973-
89), wicedyrektor (1989-90) l Urz¹d Miasta Kra-
kowa, dyrektor Wydzia³u O�wiaty w Nowej Hu-
cie (1990), cz³onek Zarz¹du Miasta Krakowa
(1990-94), dyrektor Wydzia³u Edukacji (1994-99)
l Ministerstwo Edukacji Narodowej (od 1999),
doradca ministra. Ponadto: cz³onek zespo³u ds.
przejmowania szkó³ podstawowych przez gminy
przy Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Tery-
torialnego; wspó³przewodnicz¹cy zespo³u ds. re-
formy administracji publicznej przy Kancelarii
Premiera RP (od 1998), cz³onek zespo³u ds. mo-

nitorowania reformy edukacji narodowej powo³a-
ny przez prezesa Rady Ministrów (od 1999), cz³o-
nek Rady Konsultacyjnej ds. reformy edukacji
narodowej (od 1998). Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: brak. Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: prowadzenie zajêæ na UJ, Akademii Pedago-
gicznej i Uniwersytecie Warszawskim z zagadnieñ
dotycz¹cych o�wiaty samorz¹dowej.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego
(1973-80), cz³onek l NSZZ �Solidarno�æ� (od
1980), cz³onek, delegat do Krajowej Sekcji O�wia-
ty, obecnie. Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: radny Rady Miasta Krakowa, kaden. 1990-
94, lista wyborcza Krakowskiego Komitetu Oby-
watelskiego �Solidarno�æ�,  Klub Radnych Samo-
rz¹dnej Rzeczypospolitej (1990-92), Obywatelski
Klub Radnych (1992-94). Ponadto: delegat RMK
do Sejmiku Samorz¹dowego Województwa Kra-
kowskiego (1990-94), delegat Rady Miasta Kra-
kowa na Zjazd Restytucyjny Zwi¹zku Miast Pol-
skich (1990-94), cz³onek Zarz¹du i przewodnicz¹-
cy Komisji Edukacji Zwi¹zku Miast Polskich
(1992-99). Inne fakty z ¿yciorysu polit.: w latach
80. praca w strukturach podziemnej �Solidarno-
�ci�, aktywny udzia³ w powo³aniu struktur o�wia-
towych w 1988 roku i pó�niej. Sympatie politycz-
ne: �Solidarno�æ�. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 58 m kw., w³asno�ciowe, �ródmie�cie,
od 1981. Samochód: polonez, rok prod. 1993. Po-
datek dochodowy: 1994 � I próg, 1995 � I próg,
1996 � I próg, 1999 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: filatelistyka, fotografia, wycieczki rowe-
rowe. Urlop: na wsi, aktywnie. Ulubione dzie³a:
�Wybraniec� T. Manna. Maksyma ¿yciowa: Nikt
nie wys³uchuje wymówek z tak¹ cierpliwo�ci¹ jak
ci, którzy zas³uguj¹ na pochwa³y (Pliniusz M³od-
szy).                                                         aktual.: 13.V.2000

MAURER Aleksandra
romanistka,
pie�niarka �Piwnicy pod Baranami�
Ur. 13 wrze�nia 1950 w Starym S¹czu; rozwie-
dziona (od 2000); wykszt. wy¿sze, magister filo-
logii romañskiej; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Henryk, wykszt. � seminarium nauczycielskie, na-
uczyciel muzyki, ekonomista. Matka: Maria (z d.
Sêdek). Rodzeñstwo: Jan (ur. 1943), Andrzej (ur.
1945). Dzieci: Tadeusz (ur. 1979), Jan Kazimierz
(ur. 1984). Tradycje rodzinne: niemieckie – KKK,
czyli Kirche, Kinder, Küche. Miejsca zamieszki-
wania: do matury w Starym S¹czu, od czasu roz-
poczêcia studiów, czyli od 1975 roku w Krako-
wie.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Starym S¹czu l Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Marii Sk³odowskiej-Curie
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w Starym S¹czu (matura 1968) l Uniwersytet Ja-
gielloñski, filologia romañska (dyplom 1975) l
studia podypl.: Francuski Instytut Zarz¹dzania w
Warszawie, promocja i reklama (dyplom 1993).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wolny zawód (od 1971), pie�niarka „Piwnicy pod
Baranami” w Krakowie l Konsulat Francji w Kra-
kowie � dzia³ wizowy (1975-76), urzêdnik l Biuro
Wystaw Artystycznych w Krakowie (1976), t³umacz
na Miêdzynarodowym Biennale Grafiki l Polskie
Radio Kraków (1977-78), asystentka re¿yser Ro-
many Bobrowskiej l Politechnika Krakowska, Stu-
dium Doskonalenia Zawodowego Pracowników
Wy¿szych Uczelni (1978-84), lektor jêzyka fran-
cuskiego l O�rodek TV Kraków �Kronika� (1978-
81), dziennikarz l Instytut Francuski w Krakowie
(1983-93), lektor jêzyka francuskiego (1983-91),
sekretarka dyrektora (1992-93) l Pañstwowe Wy-
dawnictwo Muzyczne w Krakowie (1994-96), pra-
cownik dzia³u promocji l Gmina Stary S¹cz, pe³-
nomocnik burmistrza ds. promocji miasta (1997-
98). Ponadto: kilkuletnia wspó³praca z hurtowni¹
farmaceutyczn¹ �Salus International� z Katowic �
organizacja sympozjów, imprez promocyjnych firm
farmaceutycznych, balów. Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: sta¿ jêzykowy w Brasov
w Rumunii w 1975 roku; sta¿ dziennikarski w Mar-
ly-le-Roy we Francji w 1981.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Udzia³ w przedsta-
wicielskich organach w³adzy: brak. Odznaczenia:
brak.

  STATUS MATERIALNY
– brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: gotowanie. Urlop: ca³y rok. Ulubione dzie-
³a: brak odp. Maksyma ¿yciowa: U�miech � nawet
przez ³zy. Anio³y s¹ w�ród nas � pozwólmy im
nam pomagaæ.                                    aktual.: 11.IV.2000

MAZAN Leszek Stanis³aw
polonista, dziennikarz, redaktor
Ur. 31 pa�dziernika 1942 w Nowym S¹czu; ¿ona-
ty (od 1970); wykszt. wy¿sze; magister filologii
polskiej; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Stanis³aw,
wykszt. �rednie, porucznik Stra¿y Po¿arnej w No-
wym S¹czu. Matka: Janina (z d. Wêdrychowska),
wykszt. �rednie, nauczycielka. Rodzeñstwo: Ma-
ciej Kabarowski (ur. 1952). ̄ ona: Barbara (z d. Ko-
�cielny), wykszt. wy¿sze, dziennikarz. Dzieci:
Agnieszka (ur. 1973), Katarzyna (ur. 1974), Anna
(ur. 1982). Wnuk: Jan (ur. 1999). Tradycje rodzin-
ne: pradziadek ze strony matki Leonard Wêdry-
chowski powstaniec styczniowy; dziadek Jan Wê-
drychowski frajter austriacki, na manewrach pod
Jas³em w 1908 roku wyci¹gn¹³ z b³ota powóz ar-
cyksiêcia Karola Habsburga; ojciec ¿o³nierz orga-
nizacji AK �Ska³a� w Nowos¹deckiem; te�æ Albin
Ko�cielny kelner Grand Hotelu, sportretowany w
powie�ci Henryka Worcella �Zaklête rewiry�.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. Stanis³awa Konarskiego
w Nowym S¹czu l Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Jana D³ugosza w Nowym S¹czu (matura 1960) l
Uniwersytet Jagielloñski, filologia polska (dyplom
1973).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Redakcja �Dziennika Polskiego� w Krakowie
(1966-67), reporter l Telewizja Polska Oddzia³
w Krakowie (1967-77), kierownik redakcji infor-
macji (�Kronika TV�) l Redakcja �Przekroju�
w Krakowie (od 1973), publicysta l Polska Agen-
cja Prasowa (1978-92), kierownik oddzia³u w
Krakowie (1978-85), korespondent PAP w Pra-
dze (1985-92). Wyjazdy zagraniczne o charakte-
rze zawodowym: do Pragi jako korespondent PAP
(1985-92), liczne wyjazdy dziennikarskie na
wszystkie kontynenty oprócz Australii. Wa¿niej-
sze osi¹gniêcia: ksi¹¿ki � �Kraków dla pocz¹t-
kuj¹cych� (z K. Siwiec, 1986), �Legenda z³otej
tr¹bki� (1987), �A to Polska w³a�nie� (1988),
�Wy mnie jeszcze nie znacie� (1993), �Zdarze-
nia z ¿ycia naszego monarchy� (1996), �Austriac-
kie gadanie, czyli encyklopedia galicyjska� (z M.
Czum¹, 1998), �Kochajmy siê� (z K. Siwiec,
1996); autor licznych programów telewizyjnych,
radiowych, artyku³ów i reporta¿y g³ównie na te-
maty historyczne oraz o zabytkach Krakowa,
wspó³autor cyklu programów telewizyjnych
�Kwadrans z hejna³em� (1983-85), wspó³autor z
W³odzimierzem Gawroñskim scenariusza seria-
lu �O dobrym wojaku Szwejku� opartym w
znacznej czê�ci na w³asnej ksi¹¿ce �Wy mnie
jeszcze nie znacie� (Jerzy Stuhr w roli g³ównej).
Nagrody i wyró¿nienia: Nagroda im. Juliana Bru-
na nadana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy
Polskich (1967), II nagroda w konkursie na pa-
miêtnik dziennikarski (1988), Nagroda im. Bo-
les³awa Prusa nadana przez Zarz¹d G³ówny Sto-
warzyszenia Dziennikarzy PRL (1989), Nagro-
da Miasta Krakowa (1989).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1965-89), cz³onek. Inne organi-
zacje spo³eczne: Stowarzyszenie Dziennikarzy
Polskich (od 1966 do rozwi¹zania w 1982 roku),
cz³onek l Polska Partia £ysych (od 1993), za³o-
¿yciel i lider, przewodnicz¹cy Rady B³yskotli-
wych. Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: brak. Sympatie polityczne: na lewo od cen-
trum; antypatia na prawym marginesie. Odznacze-
nia: Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1969), Profesor
Szwejkologii Stosowanej (nadany przez Czesk¹
Akademiê Haszkologiczn¹ w 1997), Honorowy
Hejnalista Mariacki nadany przez Zawodow¹ Stra¿
Po¿arn¹ w Krakowie (1998).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 160 m kw., w³asne, �ródmie�cie, od
1980. Samochód: mazda 323, rok prod. 1992. Po-
datek dochodowy: 1998 � II próg.
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  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: kolekcjonowanie portretów Franciszka
Józefa, których posiada 17, oraz plastycznych
wyobra¿eñ wojaka Szwejka. Urlop: dzia³ka, wy-
jazdy do Pragi. Ulubione dzie³a: �Moralno�æ pani
Dulskiej� G. Zapolskiej, �Przygody dobrego wo-
jaka Szwejka� J. Haszka. Maksyma ¿yciowa: My-
�lê, wiêc jestem ostro¿ny. Jak tam by³o, tak tam
by³o, zawsze jako� by³o. Jeszcze nigdy tak nie by³o,
¿eby jako� nie by³o. Ciep³e piwo jest gorsze ni¿
zimna Niemka.                                     aktual.: 29.XI.1999

M¥CIOR W³adys³aw
prawnik, profesor UJ
Ur. 25 czerwca 1930 w Szynwa³dzie, woj. krakow-
skie; ¿onaty (od 1964); wykszt. wy¿sze; profesor
prawa; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Wojciech,
wykszt. podstawowe, rolnik. Matka: Maria (z d.
Litwin), wykszt. podstawowe, gospodyni domo-
wa. Rodzeñstwo: Marian (ur. 1920), Kazimierz (ur.
1925), Salomea (ur. 1934). ¯ona: Stanis³awa (z d.
Zasadna), wykszt. �rednie, pracownik umys³owy.
Dzieci: Beata (ur. 1965), Bohdan (ur. 1968). ¯y-
ciowe autorytety: prof. W³adys³aw Wolter � na-
uczyciel, któremu bardzo wiele zawdziêcza, wy-
bitny, polski teoretyk prawa karnego.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Szynwa³dzie l Pañstwowe
Gimnazjum i Liceum Handlowe w Tarnowie (ma-
tura 1951) l Uniwersytet Jagielloñski, slawistyka
(1951-53), decyzj¹ ministra szkolnictwa wy¿szego
przeniesiony na Wydzia³ Prawa (dyplom 1957).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski, Wydzia³ Prawa i Admi-
nistracji (od 1957), asystent (1957-59), starszy
asystent (1959-64), adiunkt (1964-71), docent
(1971-92), profesor nadzwyczajny (1992), profe-
sor zwyczajny (1999). Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: wyjazdy naukowe do Fre-
iburga (1978, 1979) i Getyngi na zaproszenie Uni-
wersytetu Georga Augusta (1985, 1987, 1999).
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Polska konstrukcja po-
d¿egania i pomocnictwa a teoria udzia³u w cudzym
przestêpstwie� (doktorat 1963), �Problem prze-
stêpstw nieumy�lnych na tle aktualnych wymagañ
teorii i praktyki� (habilitacja 1968); �Czyn ludzki
i jego znaczenie w prawie karnym� (profesura
1990); publikacje �Kara �mierci jako ultima ra-
tio� (1981), �Das Verbrechen als verbotene Han-
dlung oder als Mangel der gebotenen Handlung�
(�Przestêpstwo jako czyn zakazany lub jako brak
czynu nakazanego�, RFN 1981), �Relatywno�æ
nauki o przestêpstwie� (1994), �Z rozwa¿añ nad
istot¹ i etiologi¹ przestêpstwa� (1996), czo³owy i
konsekwentny krytyk nowego kodeksu karnego
uchwalonego w 1997 roku.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego
(1969-80), cz³onek l NSZZ �Solidarno�æ� (1980-

88), delegat na I Krajowy Zjazd NSZZ �Solidar-
no�æ� (1981). Udzia³ w przedstawicielskich orga-
nach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.:
programowy brak przynale¿no�ci do Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej ani ¿adnej innej orga-
nizacji komunistycznej o charakterze politycznym.
Sympatie polityczne: do �Solidarno�ci�, szacunek
do Lecha Wa³êsy za odwagê i zas³ugi dla Polski
oraz Jacka Kuronia za m¹dro�æ polityczn¹, tole-
rancjê oraz ¿yczliwo�æ dla ludzi. Odznaczenia:
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1977).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 50 m kw., kwaterunkowe, Krowodrza,
od 1967. Samochód: brak. Podatek dochodowy:
1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: wycieczki rowerowe w okolicach Krako-
wa. Urlop: w rodzinnych stronach. Ulubione dzie-
³a: �Quo vadis� H. Sienkiewicza, �Naje�d�cy� J.
Dobraczyñskiego, �Czas ¿ycia i czas �mierci� E.
M. Remarque�a; film �Ostatnie akordy�, �W samo
po³udnie�, �Lec¹ ¿urawie�, �Bulwar zachodz¹ce-
go s³oñca�; obrazy �Ostatnia wieczerza� Leonar-
do da Vinci, �Madonna Sykstyñska� Rafaela. Mak-
syma ¿yciowa: Jasne fakty jasnych czyni¹ przyja-
ció³. Prawdziwa nauka uczy pokory, a nie pychy.
Dodatkowe uwagi: zdecydowany przeciwnik upra-
wiania nauki pozorowanej, co obserwuje siê w Pol-
sce od dawna, a co jest zjawiskiem spo³ecznie
szkodliwym.                                          aktual.: 12.IV.2000

MICHALEWSKI Jerzy
lekarz ginekolog po³o¿nik
Ur. 26 listopada 1935 w Gdyni; ¿onaty (od 1966);
wykszt. wy¿sze; specjalista II stopnia po³o¿nik
ginekolog i specjalista II stopnia organizator ochro-
ny zdrowia; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Ed-
mund, wykszt. niepe³ne wy¿sze, celnik. Matka:
Stanis³awa (z d. Michoñ), wykszt. �rednie, nauczy-
cielka. Rodzeñstwo: Urszula (ur. 1934), Antoni (ur.
1947), Ryszard (ur. 1948). ¯ona: Krystyna (z d.
Wêgrzyn), wykszt. �rednie ekonomiczne, ksiêgo-
wa. Dzieci: Marek (ur. 1968). Tradycje rodzinne:
rodzina w³asna i ¿ony z Kresów Wschodnich; oj-
ciec matki Jan Michoñ z bratem Franciszkiem brali
udzia³ w walkach Orl¹t Lwowskich  w 1918 roku
we Lwowie.

  EDUKACJA
Szko³a Æwiczeñ przy Pañstwowym Instytucie
Robót Rêcznych w Bielsku-Bia³ej l Szko³a Ogól-
nokszta³c¹ca im. M. Kopernika � dawniej im. J.
Pi³sudskiego w Bielsku-Bia³ej (matura 1953) l
Akademia Medyczna im. M. Kopernika w Krako-
wie, Wydzia³ Lekarski (dyplom 1961) l studia
podypl.: Centrum Dokszta³cania Kadr Medycz-
nych w Warszawie, organizacja ochrony zdrowia
(dyplom 1974).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Szpital Powiatowy im. S. Pieni¹¿ka w ¯ywcu
(1961-64), sta¿ysta (1961-62), asystent (1962-64)
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l Zespó³ Opieki Zdrowotnej przy Hucie im. Le-
nina w Krakowie (1964-66), lekarz zak³adowy l
Przychodnia Obwodowa dla Studentów Szkó³
Wy¿szych w Krakowie (1966-70), kierownik Przy-
chodni Rejonowej przy Akademii Medycznej l
V i IX Przychodnia Obwodowa w Krakowie
(1970-72), kierownik l Miejski O�rodek Matki i
Dziecka w Krakowie (1972-76), dyrektor l Szpi-
tal Po³o¿niczy im. Czerwiakowskiego w Krako-
wie (1985-90), zastêpca ordynatora l Samodziel-
ny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Krakowie Pod-
górzu, Przychodnia Rejonowa nr 3, Poradnia �K�
(od 1991), starszy asystent. Ponadto: cz³onek Rady
Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zespo³u
Opieki Zdrowotnej �Podgórze� (od 1994), dele-
gat na Zjazd Okrêgowej Izby Lekarskiej w Kra-
kowie (od 1994). Wyjazdy zagraniczne o charak-
terze zawodowym: studenckie praktyki wakacyj-
ne w szpitalach w Jugos³awii (1957, 1958), praca
w Polskim Zespole Medycznym w Libii (1980-
84). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: 5 naukowych prac
opublikowanych; projekt organizacji szpitala po-
³o¿niczego z systemem �rooming in� przy ul. Sie-
miradzkiego w Krakowie (1976), nadzór nad jego
budow¹, odbiór od wykonawcy oraz uruchomie-
nie (1985). Nagrody i wyró¿nienia: tytu³ �Lekarz
Przyjacielem Kobiety� nadany w 1997 roku przez
Stowarzyszenie Ró¿owej Wst¹¿ki i redakcjê �Two-
jego Stylu� (tytu³ ten otrzyma³o wówczas 2 leka-
rzy z Krakowa i 48 z ca³ej Polski).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1961-89), cz³onek Komisji Admi-
nistracji Pañstwowej (1976-80). Inne organizacje
spo³eczne: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Kra-
joznawcze (od 1959), cz³onek l Stowarzyszenie
Lekarzy Niepublicznej S³u¿by Zdrowia (od 1994),
cz³onek l Zwi¹zek Zawodowy Lekarzy (od 1995),
cz³onek l Towarzystwo Przyja�ni Polsko-Wêgier-
skiej (od 1996), cz³onek l Stowarzyszenie Mene-
d¿erów S³u¿by Zdrowia (od 1997), cz³onek. Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: brak.
Ponadto: cz³onek Komisji Rewizyjnej Rady Nad-
zorczej Spó³dzielni Mieszkaniowej �Podwawel-
ska� (1991-98), delegat na walne zebranie cz³on-
ków spó³dzielni (od 1992). Inne fakty z ¿yciorysu
polit.: czynny udzia³ w zrywie wolno�ciowym
Polski w 1956 roku, cz³onek Komitetu Rewolu-
cyjnego w Krakowie, przedstawiciel tego komite-
tu do ogólnopolskich organizacji koordynacyjnych
powstaj¹cych w tym czasie; po ukoñczeniu stu-
diów trudno�ci z otrzymaniem pracy w Krakowie,
a sytuacjê pogorszy³a wizyta u redaktora J. Gie-
droycia w Pary¿u w 1959 roku, na skutek czego
nast¹pi³y kolejne przes³uchania przez S³u¿bê Bez-
pieczeñstwa i zarekwirowanie wiêkszo�ci ksi¹¿ek
przywiezionych z Pary¿a; w 1964 roku, po powro-
cie do Krakowa po czterech latach pracy w ¯yw-
cu, szef krakowskiego SB � p³k Wa³ach zapyta³,
czy powrót po to, by robiæ znowu rewolucjê. Sym-

patie polityczne: redaktor J. Giedroyæ. Odznacze-
nia: �Za Wzorow¹ Pracê w S³u¿bie Zdrowia�
(1974), Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1976), Br¹zowy
Medal �Za Zas³ugi dla Obronno�ci Kraju� (1978),
Medal Imre Nagy nadany przez prezydenta Wê-
gier Göncz Arpáda za upamiêtnienie Rewolucji
Wêgierskiej w 1956 roku �  przechowywanie przez
40 lat jedynego zachowanego sztandaru powstañ-
ców wêgierskich z tego okresu, sztandar przeka-
zany zosta³ na rêce prezydenta narodowi wêgier-
skiemu (medal nadany w 1995).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 57 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Podgórze, od 1968. Samochód: hyundai, rok
prod. 1995. Podatek dochodowy: 1997 �  I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: drobne kolekcjonerstwo, wyjazdy poza
miasto, w lecie p³ywanie, w zimie narty. Urlop: w
ostatnich latach na raty, po kilka dni, bez dalszych
wyjazdów. Ulubione dzie³a: ksi¹¿ki noblisty Ivo
Andricia. Maksyma ¿yciowa: Byæ sob¹.

aktual.: 25.XI.1998

MICHA£EK Rudolf
ekonomista, profesor AR
Ur. 1 lutego 1941 w Pewelce, woj. krakowskie;
¿onaty (od 1969); wykszt. wy¿sze; profesor rol-
nictwa; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Stanis³aw,
wykszt. �rednie zawodowe, stolarz. Matka: Roza-
lia (z d. Gach), wykszt. podstawowe, rolnik. Ro-
dzeñstwo: Maria (ur. 1939), Jerzy (ur. 1943), Kin-
ga (ur. 1946), Jadwiga (ur. 1947). ¯ona: Daniela
(z d. Twardoñ), wykszt. wy¿sze, magister in¿y-
nier ogrodnictwa. Dzieci: brak. Tradycje rodzin-
ne: rodzina wielodzietna � jedena�cioro rodzeñ-
stwa (sze�cioro nie ¿yje), wychowany w trudnym
okresie wojny i okupacji, aby utrzymaæ rodzinê,
ojciec pracowa³ zawsze dodatkowo poza rolnic-
twem, oprócz tego wykonywa³ po godzinach pra-
cy rzemios³o stolarskie; te�ciowie zajmuj¹ siê rol-
nictwem.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa 7-klasowa w ¯ywcu l Tech-
nikum rolnicze w £odygowicach (matura 1959) l
Wy¿sza Szko³a Rolnicza w Krakowie, ekonomika
(dyplom 1964).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (1964),
kierownik gospodarstwa l Wy¿sza Szko³a Rolni-
cza � obecnie Akademia Rolnicza w Krakowie (od
1964), asystent (1964-69), adiunkt (1969-74), do-
cent (1974), profesor (1979). Ponadto: cz³onek
Centralnej Komisji ds. tytu³u naukowego i stopni
naukowych przy prezesie Rady Ministrów (od
1990), cz³onek Polskiej Akademii Nauk (od 1991),
wiceprezes krakowskiego oddzia³u PAN (od 1998),
przewodnicz¹cy Komitetu Techniki Rolniczej PAN
(od 1990), przewodnicz¹cy Rady Naukowej In-
stytutu Agrofizyki (1996-98). Wyjazdy zagranicz-
ne o charakterze zawodowym: sta¿ naukowy
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DAAD we Freisingu w RFN (1981); sta¿ nauko-
wy we Francji (1982) i Freisingu (1984). Wa¿niej-
sze osi¹gniêcia: �Wykorzystanie sprzêtu w kó³kach
rolniczych� (doktorat 1969); �Uproszczenie pro-
dukcji ro�linnej a efektywno�æ mechanizacji� (ha-
bilitacja 1973); 400 publikacji, w tym 3 podrêcz-
niki, 4 ksi¹¿ki naukowe, 200 oryginalnych publi-
kacji naukowych; scenariusz i re¿yseria filmu na-
ukowego �Droga do s³awy�; wypromowanie 12
doktorów.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Zjednoczone Stronnictwo
Ludowe (1967-90), wiceprezes komitetu krakow-
skiego (1982-89), cz³onek prezydium Naczelne-
go Komitetu (1984-89) l Polskie Stronnictwo Lu-
dowe (od 1990), cz³onek. Inne organizacje spo-
³eczne: Polskie Towarzystwo Agrofizyczne (od
1987), cz³onek l Polskie Towarzystwo In¿ynierii
Rolniczej, prezes Zarz¹du G³ównego (od 1990).
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
pose³ na Sejm PRL, kaden. 1985-89, lista wybor-
cza Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, klub
ZSL, cz³onek prezydium klubu, wiceprzewodni-
cz¹cy Komisji Nauki i Postêpu Technicznego.
Ponadto: cz³onek Rady Konsultacyjnej wojewo-
dy krakowskiego (1986-98). Antypatie polityczne:
skrajnie lewicowe i prawicowe partie oraz stron-
nictwa. Odznaczenia: Krzy¿ Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski (1984), Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej (1985), Zas³u¿ony Nauczyciel
(1987), Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1989).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 57 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1979; domek letni w Brzezo-
wej, gmina Dobczyce. Samochód: toyota, rok prod.
1997. Podatek dochodowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka, dzia³ka, sport. Urlop: wyciecz-
ki zagraniczne, praca na dzia³ce. Ulubione dzie³a:
�Ch³opi� W. Reymonta, �Noce i dnie� M. D¹brow-
skiej; malarstwo J. Matejki i J. Che³moñskiego.
Maksyma ¿yciowa: O jedno warto zabiegaæ � o
ludzk¹ ¿yczliwo�æ.                               aktual.: 1.III.1999

MIETELSKA-CIEPIERSKA Agnieszka
muzykolog, bibliotekarz
Ur. dawno temu w Krakowie; mê¿atka (od 1968);
wykszt. wy¿sze; starszy kustosz dyplomowany;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Leon, wykszt. wy-
¿sze, notariusz. Matka: Irena (z d. Stankiewicz),
wykszt. �rednie (ukoñczy³a Seminarium Nauczy-
cielskie im. S. Münnichowej), nauczycielka. Ro-
dzeñstwo: Jan (ur. 1930), Marek (ur. 1933). M¹¿:
Marian Ciepierski, wykszt. wy¿sze, projektant.
Dzieci: Marek (ur. 1969). Tradycje rodzinne: w
rodzinnym domu zawsze istnia³ kult muzyki, dzia-
dek ze strony ojca Józef Mietelski (zmar³ w 1944
roku) by³ d³ugoletnim organist¹ w ko�ciele para-
fialnym w Zakliczynie n. Dunajcem, mia³ wielkie

zdolno�ci muzyczne, wsparte solidn¹ nauk¹ gry
na organach (uczy³ siê m.in. w Krakowie u jedne-
go z uczniów wybitnego organisty i wirtuoza Win-
centego Gr¹czkiewicza); po dziadku ca³a rodzina
odziedziczy³a upodobanie do dobrej muzyki i
uzdolnienia muzyczne; ojciec, prawnik z wykszta³-
cenia, by³ wspania³ym muzykiem-samoukiem,
cudownie gra³ na organach i czêsto zastêpowa³ or-
ganistów w kilku ko�cio³ach krakowskich, dobrze
gra³ równie¿ na fortepianie i doskonale akompa-
niowa³; siostra ojca Kazimiera, artystka malarka,
ukoñczy³a Akademiê Sztuk Piêknych w Krakowie,
uczy³a w zakliczyñskiej szkole m.in. rysunków i
�piewu, w latach 40., podobnie jak ojciec, czêsto
z nim na zmianê, prowadzi³a chór parafialny w
rodzinnym Zakliczynie; w domu kameralne mu-
zykowanie by³o jednym z punktów programu nie-
mal ka¿dego spotkania towarzyskiego, ojciec
akompaniowa³ wtedy najczê�ciej �piewakom i
skrzypkom; druga siostra ojca � Cecylia, nauczy-
cielka, �piewa³a mocnym, czystym altem, zginê³a
podczas II wojny �wiatowej, zamordowana przez
hitlerowców; matka by³a równie¿ obdarzona piêk-
nym g³osem i jej muzyczne uzdolnienia nie pozo-
sta³y bez wp³ywu na predyspozycje do muzyki jej
dzieci i wnuków; brat Marek pianista, cz³onek kra-
kowskiego zespo³u MW-2 Adama Kaczyñskiego,
pedagog na Akademii Muzycznej i w Pañstwo-
wym Liceum Muzycznym w Krakowie; brat Jan
astronom, emerytowany wyk³adowca UJ, w domu
ma w³asnorêcznie zmontowane organy, a muzykê
organow¹ uprawia codziennie; syn Marek  ukoñ-
czy³ studia pianistyczne na Akademii Muzycznej
w Katowicach, gdzie obecnie mieszka i uczy for-
tepianu w tamtejszym liceum muzycznym.

  EDUKACJA
Pañstwowa Podstawowa Szko³a Muzyczna w Kra-
kowie l Pañstwowe Liceum Muzyczne im. F.
Chopina w Krakowie (matura 1958) l Uniwersy-
tet Jagielloñski, muzykologia (dyplom 1966) l
egzamin pañstwowy na bibliotekarza dyplomowa-
nego (XII.1973).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski, Biblioteka Jagielloñska
(od 1963), prace zlecone (1963-66), bibliotekarz
(1966-74), dyplomowany adiunkt bibliotekarstwa
(1974-78), kustosz dyplomowany (1978-82), star-
szy kustosz dyplomowany (1982), kierownik Od-
dzia³u Zbiorów Muzycznych BJ (od 1972). Wy-
jazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
brak. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: kilka artyku³ów i
komunikatów dotycz¹cych zbiorów muzycznych
Biblioteki Jagielloñskiej, zamieszczonych m.in. w
kwartalniku �Muzyka� oraz w fachowych wydaw-
nictwach bibliotekarskich i informatorach, opra-
cowanie has³a �Hordyñski W³adys³aw� w �Ency-
klopedii muzycznej PWM� (1993); organizowa-
nie wystaw muzycznych w Bibliotece Jagielloñ-
skiej, m.in. opracowanie scenariusza i katalogu
wystaw �Zabytki polskiej kultury muzycznej od
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�redniowiecza do romantyzmu w zbiorach Biblio-
teki Jagielloñskiej� (1976), �Twórczo�æ Stanis³a-
wa Moniuszki w zbiorach Biblioteki Jagielloñ-
skiej� (w 110. rocznicê �mierci kompozytora,
1982), wspó³udzia³ w organizacji oraz w opraco-
waniu scenariusza i informatora wystawy �Skar-
by kultury narodowej w zbiorach Biblioteki Ja-
gielloñskiej� (informator wystawy, Szczecin,
1985), zorganizowanie wystaw towarzysz¹cych I
i II Wielkanocnemu Festiwalowi Beethovenow-
skiemu � �Autografy Ludwika van Beethovena �
w 170. rocznicê �mierci� (1997), �Beethoven i po-
przednicy� (autografy Haydna, Mozarta i Beetho-
vena, 1998); referaty i prelekcje, m.in. na IX Kon-
ferencji Bibliotekarzy Muzycznych w Warszawie
(1996), referat wyg³oszony w Bibliotece G³ównej
Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lubli-
nie na temat muzykaliów by³ej Pruskiej Bibliote-
ki Pañstwowej w Berlinie, przechowywanych w
Bibliotece Jagielloñskiej (1997).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
(1965-83), cz³onek l NSZZ �Solidarno�æ� (od
1980), cz³onek l Towarzystwo im. K. Szymanow-
skiego (od kilkunastu lat), cz³onek. Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: brak. Sympatie
polityczne: Akcja Wyborcza �Solidarno�æ�, pre-
mier Jerzy Buzek; antypatia do dzia³aczy Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej i Sojuszu Lewi-
cy Demokratycznej. Odznaczenia: Z³oty Krzy¿
Zas³ugi (1987), Krzy¿ Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski (1998).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 96 m kw., kamienica czynszowa, Kro-
wodrza, od 1947. Samochód: polonez, rok prod.
1988. Podatek dochodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: g³ównie muzyka, ró¿nego rodzaju koncer-
ty, spektakle operowe itp.; teatr i kino (choæ bar-
dzo rzadko i tylko tzw. dobre filmy). Urlop: naj-
chêtniej w pe³ni lata, spêdzany nad wod¹, zw³asz-
cza nad morzem; najczê�ciej jednak w Zakliczy-
nie nad Dunajcem (spacery, wycieczki, wylegiwa-
nie siê nad Dunajcem, niekoniecznie na s³oñcu).
Ulubione dzie³a: �W poszukiwaniu straconego
czasu� M. Prousta, �Pan Tadeusz� A. Mickiewi-
cza i Trylogia H. Sienkiewicza; filmy �Po¿egna-
nie z Afryk¹�, �Tañcz¹cy z wilkami�, �Falling in
love�; dzie³a impresjonistów francuskich. Maksy-
ma ¿yciowa: Niech mowa twoja bêdzie tak � tak,
nie � nie.                                                   aktual.: 20.I.1999

MIEZIAN Maciej Robert
historyk sztuki, publicysta
Ur. 13 lutego 1964 w Krakowie; ¿onaty (od 1985);
wykszt. wy¿sze; magister historii sztuki; wyzna-
nie rzymskokat. Ojciec: Jerzy, wykszt. wy¿sze,
in¿ynier odlewnik. Matka: Zdzis³awa (z d. Ma³e-
ta), wykszt. �rednie, ksiêgowa. Rodzeñstwo: Aga-

ta (ur. 1966). ¯ona: Katarzyna (z d. Sêk), wykszt.
wy¿sze, nauczycielka. Dzieci: Miko³aj (ur. 1986).
Tradycje rodzinne: ze strony ojca kresowe (pokre-
wieñstwo z Jonko Kupa³¹ � wielkim bia³oruskim
poet¹, autorem piêknych wierszy o Stalinie); ze
strony matki �ku³ackie�; ze strony ¿ony AK-
owskie i powstañcze.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 112 im. Stanis³awa Staszica
w Krakowie l XI Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Z.
Wróblewskiego w Krakowie (matura 1983) l Uni-
wersytet Jagielloñski, historia sztuki (dyplom 1988).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Towarzystwo Przyjació³ Sztuk Piêknych w Kra-
kowie (1988-99), referent (1988-93), kustosz
dworku Matejki w Krzes³awicach (1993-99), se-
kretarz zarz¹du (1994-96) l  Muzeum Miasta
Nowa Huta i Huty im. T. Sendzimira w Krakowie
(od 1997), specjalista ds. muzeum. Wyjazdy za-
graniczne o charakterze zawodowym: brak. Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: liczne publikacje, najczê�ciej
popularyzatorskie, z zakresu historii, historii sztuki
Krakowa, ze szczególnym uwzglêdnieniem No-
wej Huty; kilka wystaw w dworku Matejki (S.
Wyspiañski, M³oda Polska, L. Chwistek); audy-
cje radiowe, cykl �Podpowiedzi w plenerze� (te-
lewizja krakowska); cz³onek-za³o¿yciel wielu sto-
warzyszeñ; popularyzacja Nowej Huty jako �star-
szej siostry Krakowa�, astrologii i jej wp³ywu na
sztukê w dawnych wiekach oraz Kotliny K³odz-
kiej.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Krakowskie Forum Rozwoju (od po-
cz¹tku), cz³onek l Zwierzynieckie Ko³o Towarzy-
stwa Przyjació³ Sztuk Wszelkich, cz³onek l In-
stytut Bückleina w Krakowie, cz³onek l Towa-
rzystwo Przyjació³ Sztuk Piêknych, sekretarz za-
rz¹du (1994-96) l Stowarzyszenie na rzecz Po-
wo³ania Muzeum w Nowej Hucie (od 1997), cz³o-
nek. Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: podejrzany
o wysadzenie w drugiej po³owie l. 70. pomnika
Lenina przy al. Ró¿ w Nowej Hucie (jako znany
na osiedlu �piroman�, podejrzany o �zamach bom-
bowy� na Miasteczku Studenckim, figurowa³ w
kartotekach, gdy szukano sprawców wysadzenia
pomnika), w czasie stanu wojennego �knucie� (re-
wizja w domu, jako dowód wspó³pracy z obcym
wywiadem zabrano wszystkie koperty z zagranicz-
nymi znaczkami), przynale¿no�æ do samorz¹du
studenckiego Uniwersytetu Jagielloñskiego. Sym-
patie polityczne: do ludzi inteligentnych, niezale¿-
nie od tego, z jakiej partii pochodz¹, st¹d sympa-
tia do Lecha Wa³êsy za przenikliwo�æ, a nie za to,
co obecnie robi. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 100 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Nowa Huta, od 1993. Samochód: brak. Poda-
tek dochodowy: 1997 � I próg.
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  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: tropienie zagadek historii. Urlop: wêdrów-
ki bez okre�lonego celu po ca³ej Polsce. Ulubione
dzie³a: �Mistrz i Ma³gorzata� M. Bu³hakowa,
�Dawno temu w Ameryce� S. Leone, rze�by i ry-
sunki S. Szukalskiego. Maksyma ¿yciowa: Festi-
na lente (Spiesz siê powoli) � napis na jednej z
kamienic w Krakowie przy ul. Retoryka.

aktual.: 9.XI.1998

MIKA Stanis³aw Józef
duchowny rzymskokat.
Ur. 10 stycznia 1958 w Wadowicach, woj. krakow-
skie; wykszt. wy¿sze; ksi¹dz. Ojciec: Józef, wy-
kszt. �rednie, stolarz. Matka: Maria (z d. Baklarz),
wykszt. �rednie, pracownik umys³owy. Rodzeñ-
stwo: Ma³gorzata (ur. 1959), Magdalena (ur. 1972).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 2 w Wadowicach l Liceum
ogólnokszta³c¹ce w Wadowicach (matura 1976)
l Krakowskie Seminarium Duchowne Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie, teologia-pa-
trologia (dyplom 1982).

  �WIÊCENIA I  GODNO�CI KO�CIELNE
Diakonat w Krakowie (1981) l prezbiterat w Kra-
kowie (1982) l kanonik (od 1996).

  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Parafia Rzymskokatolicka Chrystusa Króla w Biel-
sku-Bia³ej Leszczynach (1982-87), wikariusz l
Parafia Mi³osierdzia Bo¿ego w Krakowie (1987-
89), wikariusz, duszpasterz Akademii Medycznej
(1987-88) l Parafia Podwy¿szenia Krzy¿a �wiê-
tego w Krakowie (1989-90), wikariusz l Parafia
Naj�wiêtszej Rodziny w Krakowie (1990-97), po-
moc w pracy duszpasterskiej l Duszpasterstwo
S³u¿by Liturgicznej i Ruchu ��wiat³o-¯ycie�
(1988-97) l Kuria Metropolitalna w Krakowie (od
1997), dyrektor Wydzia³u Duszpasterstwa Rodzin.
Wyjazdy zagraniczne o charakterze duszpaster-
skim: do W³och, Niemiec, Francji, Izraela i Au-
strii. Wa¿niejsze dzie³a: prowadzenie oko³o 40 tur-
nusów dwutygodniowych rekolekcji oazowych
(Ruch ��wiat³o-¯ycie�, 1980-97), koordynator
Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasn¹ Górê
(1991-97).

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ do organizacji spo³ecznych: Ruch
��wiat³o-¯ycie� (od 1975), animator (od 1976),
moderator (od 1982), moderator rejonowy (1984-
90), zastêpca moderatora diecezjalnego (1990-97).
Sympatie polityczne: spokojnie, proszê Pañstwa.
Odznaczenia ko�cielne i �wieckie:  brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: oko³o 40 m kw., budynek ko�cielny,
Krowodrza, od 1997. Samochód: fiat punto, rok
prod. 1996. Podatek dochodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: czasopisma komputerowe. Urlop: wyjaz-
dy na rekolekcje oazowe i turystyczne wyjazdy za
granicê. Ulubione dzie³a: �Lato le�nych ludzi� M.

Rodziewiczówny, �Ob³ok Magellana� S. Lema,
wiersze ks. J. Twardowskiego. Maksyma ¿yciowa:
Dziêki sk³adam Temu, który mnie przyoblek³ moc¹
(1 Tm 1,12; z obrazka prymicyjnego).

aktual.: 14.XII.1998

MIKU£A Janusz Stanis³aw
in¿ynier technolog, ekolog
Ur. 16 wrze�nia 1957 w Krakowie; ¿onaty (od
1978); wykszt. wy¿sze; doktor nauk technicznych;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Czes³aw, wykszt.
zawodowe, elektryk. Matka: Barbara (z d. Golba),
wykszt. zawodowe, fryzjerka. Rodzeñstwo: Bo-
gusz (ur. 1966). ¯ona: Ma³gorzata (z d. Skimina),
wykszt. �rednie, fryzjerka. Dzieci: Wojciech (ur.
1978), Marcin (ur. 1980), Katarzyna (ur. 1982),
Karolina (ur. 1986), Paulina (ur. 1988). Tradycje
rodzinne: rodzina rzemie�lnicza od trzech poko-
leñ, prowadz¹ca w³asny salon fryzjerski przy ul.
Limanowskiego 29 w Wieliczce, obecnie kiero-
wany przez ¿onê.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 2 im. T. Ko�ciuszki w Wie-
liczce l Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Ma-
tejki w Wieliczce (matura 1976) l Politechnika
Krakowska, technologia maszyn (dyplom 1981)
l studia podypl.: PK, miêdzynarodowy system za-
pewnienia jako�ci w zak³adach przemys³owych wg
normy ISO 9000 (dyplom 1997); doktorat: PK,
technologia maszyn (dyplom 1992).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Kopalnia Soli w Wieliczce (1981), sta¿ysta l Po-
litechnika Krakowska (od 1981), asystent (1981-
91), adiunkt (od 1992). Ponadto: cz³onek Komisji
Ocen Oddzia³ywania na �rodowisko przy Mini-
sterstwie Ochrony �rodowiska, Zasobów Natural-
nych i Le�nictwa (od 1994), ekspert sejmowej
Komisji Ochrony �rdodowska (od 1998), cz³onek
Komisji Egzaminacyjnej ds. bieg³ych przy MO�-
ZNiL (od 1998). Wyjazdy zagraniczne o charak-
terze zawodowym: brak. Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
�Pêkniêcia zimne w z³¹czach spawanych wyko-
nanych ze stali do pracy w niskich temperaturach�
(doktorat 1990); oko³o 60 artyku³ów i publikacji z
zakresu technologii maszyn, ksi¹¿ka �Analitycz-
ne metody oceny spawalno�ci stali�, wspó³autor
ksi¹¿ek �Ekotechnologie� (1998), �Antropoge-
niczne zmiany �rodowiska wobec rozwoju cywi-
lizacji� (1997), wspó³autor 4 programów kompu-
terowych s³u¿¹cych do analizy spawalno�ci stali i
opracowywania technologii spawania, oko³o 30
artyku³ów z zakresu ochrony �rdodowiska, publi-
kowanych w �Biuletynie Polskiego Klubu Ekolo-
gicznego� i �Ekoproficie�, autor opinii i korefera-
tów wykonywanych na zlecenie ministerstwa
ochrony �rodowiska (w 1997 roku 16 opinii do
ocen oddzia³ywania na �rodowiska inwestycji
szczególnie szkodliwych, 5 koreferatów do ocen);
w latach 1995-97 prowadzenie licznych szkoleñ
dla pracowników administracji rz¹dowej i samo-
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rz¹dowej w zakresie gospodarki odpadami oraz
wyk³adów na Zielonej Akademii przy Uniwersy-
tecie Gdañskim. Nagrody i wyró¿nienia: nagroda
Ministra Ochrony �rodowiska za udzia³ w osi¹-
gniêciach resortu w dziedzinie ochrony �rodowi-
ska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, geo-
logii i le�nictwa (1997).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Stronnictwo Demokra-
tyczne (od 1989), wiceprezes (1991-92), cz³onek
prezydium Rady Naczelnej (od 1999). Inne orga-
nizacje spo³eczne: Polski Klub Ekologiczny (od
1991), sekretarz generalny (od 1993), wiceprze-
wodnicz¹cy Komisji Gospodarki Odpadami (od
1993), prezes (od 1999), przewodnicz¹cy kolegium
redakcyjnego �Biuletynu PKE� (od 1994) l Ogól-
nopolska Izba Gospodarcza Recyklingu (od 1999),
wiceprezes. Udzia³ w przedstawicielskich orga-
nach w³adzy: radny Rady Miasta i Gminy Wie-
liczka, kaden. 1994-97, lista wyborcza �Nasze
Miasto, Nasza Gmina�, klub radnych �Nasze Mia-
sto, Nasza Gmina�, cz³onek Komisji Ochrony �ro-
dowiska. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: w 1992 roku
wspó³organizator blokady wysypiska odpadów
komunalnych w Baryczy, negocjator warunków
�porozumieñ spo³ecznych z Baryczy� z w³adzami
gminy Kraków. Sympatie polityczne: centroprawi-
ca; antypatia do ludzi �nawiedzonych�, niezale¿-
nie od opcji politycznej i ograniczanie z nimi kon-
taktów. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 200 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Wieliczka, od 1957. Samochód: fiat 126p, rok
prod. 1990. Podatek dochodowy: 1998 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: koszykówka, p³ywanie. Urlop: w górach
lub nad jeziorami, jak najdalej od zgie³ku. Ulu-
bione dzie³a: �Moralno�æ pani Dulskiej� G. Za-
polskiej. Maksyma ¿yciowa: brak odp.

aktual.: 23.III.2000

MIKU£OWSKI-POMORSKI Jerzy
socjolog, profesor AE
Ur. 3 stycznia 1937 w Katowicach; ¿onaty (od
1975); wykszt. wy¿sze; profesor socjologii; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: W³adys³aw, wykszt.
wy¿sze, urzêdnik. Matka: Barbara (z d. Czaplic-
ka), wykszt. wy¿sze, urzêdniczka. Rodzeñstwo:
brak. ¯ona: Alina (z d. Tarnawska), wykszt. wy-
¿sze, przy mê¿u. Dzieci: brak. Tradycje rodzinne:
rodzina ziemiañska � maj¹tek Leszczkow w San-
domierskiem; Józef Miku³owski-Pomorski � dzia-
dek stryjeczny profesor chemii, wiceprzewodni-
cz¹cy Tymczasowej Rady Stanu (1917), minister
rolnictwa i dóbr koronnych (1917-18), minister
wyznañ religijnych i o�wiecenia publicznego
(1922-23 i 1926), za³o¿yciel i pierwszy rektor
Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie; dziadek stryjeczny ¿ony � Kazimierz
Nitsch jêzykoznawca, prezes PAU i PAN.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa przy V Liceum Ogólnokszta³-
c¹cym w Krakowie l V Liceum Ogólnokszta³c¹-
ce w Krakowie (matura 1954) l Uniwersytet Ja-
gielloñski, prawo (dyplom 1958), socjologia (dy-
plom 1963).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Krakowski O�rodek Badañ Prasoznawczych (1959-
60), starszy asystent l Krakowskie Wydawnictwo
Prasowe (1960-61), inspektor l Redakcja tygodni-
ka �Przekrój� w Krakowie (1961-62), publicysta l
Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna � obecnie Akademia
Ekonomiczna w Krakowie (od 1962), asystent, star-
szy asystent (1962-69), adiunkt (1969-77), docent,
profesor (1977), rektor (1990-96). Ponadto: dokto-
rat honorowy � of Letters � Grand Valley State
University, Allendale, Mich, USA (1993), doktorat
honorowy � of Laws � University of Teesside, Wiel-
ka Brytania (1995), cz³onek Rady G³ównej Nauki i
Szkolnictwa Wy¿szego (1984). Wyjazdy zagranicz-
ne o charakterze zawodowym: liczne do ró¿nych
krajów �wiata, najd³u¿szy w latach 1973-74 � Lon-
don School of Economics Political Sciences. Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: �Muzeum-zamek w £añcucie
� w jego ogólnonarodowych funkcjach kulturalnych
i jako lokalny czynnik miastotwórczy� (doktorat
1969); ��rodki masowego komunikowania a pro-
blem wiêzi spo³ecznej� (habilitacja 1977); 10 ksi¹-
¿ek i wiele artyku³ów w periodykach krajowych i
zagranicznych, udzia³ w licznych projektach badaw-
czych.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
(1962-82), przewodnicz¹cy Oddzia³u Krakowskie-
go (1990-91) l Polskie Towarzystwo Socjologicz-
ne (od 1963), cz³onek Zarz¹du G³ównego (1976-
79) l International Institute of Communication
London (od 1973), cz³onek Boand of Trustees
(1979-85) l NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980), prze-
wodnicz¹cy Komisji Uczelnianej AE w Krakowie
(1988-90) l Rotary Club (od 1991), prezydent
klubu (1997-98) l Krakowski Komitet Obywa-
telski �Solidarno�æ� (1989-90), cz³onek l Krakow-
ska Fundacja Dziennikarzy �Merkuryusz� (od
1990), przewodnicz¹cy Rady Fundatorów l To-
warzystwo Sportowe �Wis³a� (od 1997), wicepre-
zes, przewodnicz¹cy Rady (od 1998). Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Od-
znaczenia: Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1979), Z³oty
Krzy¿ Zas³ugi (1984), Krzy¿ Komandorski Orde-
ru Odrodzenia Polski (1991).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 120 m kw., spó³dzielcze w³asno�ciowe,
Krowodrza, od 1975. Samochód: fiat brava SX , rok
prod. 1997. Podatek dochodowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: lektura, muzyka powa¿na, grzybobranie,
kibicowanie. Urlop: na pla¿y lub w górach. Ulu-
bione dzie³a: wiele.                            aktual.: 19.IX.1998
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MI£EK Krystyna
barmanka
(z domu: Wo�niak). Ur. 24 lutego 1940 w Klesz-
czowie, woj. krakowskie; mê¿atka (od 1974);
wykszt. podstawowe; barmanka; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Józef, wykszt. �rednie, kolejarz.
Matka: Helena (z d. Sroblicka), wykszt. podsta-
wowe, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Kazimierz, Jani-
na, Stanis³awa. M¹¿: Bronis³aw, hydraulik. Dzie-
ci: Barbara (ur. 1961), Krzysztof (ur. 1964).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Morawicy l kurs bufeto-
wych i kelnerów w Szkole Gastronomicznej w
Krakowie l Szko³a Podstawowa Muzyczna w
Krakowie (2 lata).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
WSS �Spo³em� w Krakowie (1957), kelnerka l
Drink-bar �Vis-á-vis� w Krakowie (od 1958), po-
moc w bufecie.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 49 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krzeszowice, od 1983. Samochód: brak. Po-
datek dochodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: prasa codzienna, zw³aszcza �Dziennik
Polski�; �rodowisko kawiarniane artystów. Urlop:
ze znajomymi. Ulubione dzie³a: �Piwnica pod Ba-
ranami� Joanny Olczak-Ronikier. Maksyma ¿ycio-
wa: praca.                                                 aktual.: 20.X.1998

MI£OSZ Czes³aw
prawnik, poeta, prozaik, t³umacz, noblista
Ur. 30 czerwca 1911 w Szetejniach n. Niewia¿¹
na Litwie; ¿onaty (po raz drugi od 1992); wykszt.
wy¿sze; magister praw; wyznanie rzymskokat.
Ojciec: Aleksander, wykszt. wy¿sze, in¿ynier dróg
i mostów. Matka: Weronika (z d. Kunat), wykszt.
�rednie. Rodzeñstwo: Andrzej (ur. 1917). ¯ony:
Janina (z d. D³uska, primo voto Cêkalska), wy-
kszt. wy¿sze (zm. 1986); Carol Thigpen, wykszt.
wy¿sze � doktor nauk historycznych, by³y dzie-
kan na Emory University w Atlancie (USA). Dzie-
ci: Antoni Oskar (ur. 1947), Piotr (ur. 1951). Tra-
dycje rodzinne: matka wywodzi siê z litewskiego
rodu Syruciów, wzmiankowany przez XVI-wiecz-
ne dokumenty wymieniaj¹ce �dwór laudañski� i
mówi¹ce o �pani Syrutiewej�; Szymon, jeden z
Syruciów, syn sêdziego ziemskiego kowieñskie-
go Józefa Syrucia by³ kasztelanem witebskim,
dworzaninem króla Stanis³awa Leszczyñskiego;
babka Józefa z Syruciów (Syrutis) odziedziczy³a
dwór w Szetejniach le¿¹cy w Litwie �gniazdowej�
i wysz³a za Zygmunta Kunata, którego przodko-
wie, zgodnie z legend¹, wywodzili siê z Jad�win-
gów � w ich jêzyku �kunat� lub �konat� znaczy³o

podobno wódz plemienny; legenda g³osi, ¿e ksi¹-
¿ê Leszek Czarny po rozbiciu w XIII wieku ple-
mienia Jad�wingów wzi¹³ na swój dwór ma³ego
syna wodza i przyj¹³ go do herbu Topór, a Kuna-
tów herbu Topór odnotowuj¹ w czasach Kazimie-
rza Wielkiego pó�niejsze polskie herbarze;  Mi³o-
szowie, ród ojca, równie¿ owiany jest legend¹,
wed³ug jednej wersji Mi³oszowie przybyli na Li-
twê z Serbii, wed³ug innej wywodz¹ siê z Serbów
³u¿yckich; jeden z przodków, Andrzej Mi³osz, zo-
sta³ ciê¿ko ranny w bitwie pod Kirholmem w 1605
roku; dziadek ze strony ojca, Artur Mi³osz, by³
podczas powstania styczniowego adiutantem Zyg-
munta Sierakowskiego, dowódcy okrêgu wileñ-
skiego; ojciec w latach 1914-18, oficer saperów,
budowa³ drogi i mosty w Rosji, po której wêdro-
wa³ wraz z rodzin¹, po czym powróci³ na Litwê i
do Wilna; nale¿a³ do Polskiej Organizacji Wojsko-
wej, w Wojsku Polskim kapitan, nastêpnie major
saperów, po I wojnie �wiatowej przeniós³ siê z ro-
dzin¹ do Suwa³k, gdzie otrzyma³ posadê in¿ynie-
ra powiatowego; daleki krewny i ostatni z rodu
tak zwanej czerejskiej linii Mi³oszów Oscar W³a-
dys³aw de Lubicz Mi³osz, osiad³y w Pary¿u pisarz
francuski biegle mówi¹cy po polsku, metafizyk i
kabalista, by³ honorowym reprezentantem niepod-
leg³ej Litwy we Francji. Miejsca zamieszkiwania:
w rodzinnych Szetejniach do dziesi¹tego roku ¿y-
cia, potem w Wilnie (do 1937), Warszawie (1937-
39), znowu w Wilnie (1940) i Warszawie (1940-
44), nastêpnie Krakowie (1945), Nowym Jorku i
Waszyngtonie (1945-50), Pary¿u (1950), Maisons-
Laffitte (1951), Brie-Comte-Robert (1951-56) i
Montgeron pod Pary¿em (1956-60), Berkeley w
Kaliforni w USA (od 1960) oraz ponownie w Kra-
kowie (od 1993).

  EDUKACJA
Wychowanie domowe l I Gimnazjum Mêskie im.
Króla Zygmunta Augusta w Wilnie (matura 1929)
l Uniwersytet Warszawski, prawo (1931-32) l
Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie, poloni-
styka, prawo (dyplom 1934) l aplikacja adwokac-
ka (1935-35).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Grupa poetycka i redakcja pisma �¯agary� (w la-
tach 1931-32 dodatek literacki do wileñskiego
dziennika �S³owo�, w latach 1933-34 pismo sa-
modzielne), cz³onek Komitetu Redakcyjnego
(1931-34) l Redakcja pisma �Piony� (w 1932 roku
dodatku do �Kuriera Wileñskiego�), cz³onek ze-
spo³u redakcyjnego l Polskie Radio w Wilnie
(1935-36), referent literacki l Biuro Planowania
Programów Centrali Polskiego Radia w Warsza-
wie (1937-39) l Biblioteka Uniwersytetu War-
szawskiego (1941), wo�ny l Konsulat Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej w Nowym Jorku (1945-
47), urzêdnik l Ambasada PRL w Waszyngtonie
(1947-50), attaché kulturalny l Ambasada PRL
w Pary¿u (1950), I sekretarz l Instytut Literacki
w Pary¿u (od 1951), wspó³pracownik l Universi-
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ty of California w Berkeley (1960-78), visiting
lecturer, profesor (1961) l emeryt (od 1978) l
wspó³praca z pismami �Linia� (1932-33), �Kame-
na� (1934), �Pion� (1932), ��rody Literackie�
(1935), �Skamander� (1935-36), �Marcho³t�
(1937), �Ateneum� (1938), �S³owo� (1939),
�Dziennik Polski� (1945), �Przekrój�,  �Twór-
czo�æ�, �Ku�nica�, �Nowiny Literackie�, paryska
�Kultura� (od 1951), �Tygodnik Powszechny� (od
1990); cz³onek rady redakcyjnej krakowskiego
kwartalnika �NaG³os�. Ponadto: cz³onek Huma-
nities Institute of Berkeley (od 1966), cz³onek
American Academy of Arts and Sciences w Cam-
bridge (od 1982), cz³onek Academy of Arts and
Letters w Nowym Jorku (od 1982), cz³onek Serb-
skiej Akademii Nauk (od 1986), doktor honoris
causa Michigan State University w Ann Arbor w
USA (1977), Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego (1981), New York University (1981), Bran-
deis University w Waltham � Massachusetts w
USA (1985), Harvard University (1989), Uniwer-
sytetu Jagielloñskiego (1989), Uniwersytetu im.
Witolda Wielkiego w Kownie (1992), Uniwersy-
tetu w Bolonii (1992) i Uniwersytetu w Rzymie
(1992), honorowy obywatel Krakowa (1993). Wy-
jazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: stu-
dencka wyprawa do Pary¿a z Akademickim Klu-
bem W³óczêgów (1931), stypendium Funduszu
Kultury Narodowej w Pary¿u (1934-35), emigra-
cja do Francji (1951-60), a nastêpnie do USA (od
1960). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: debiut w 1930 roku
wierszami �Kompozycja� i �Podró¿� w pi�mie
�Alma Mater Vilnensis�; poezje � �Trzy zimy�
(1936), �Wiersze� (1940, wydawnictwo podziem-
ne, pseudonim Jan Syruæ), �Ocalenie� (1945),
�Król Popiel i inne wiersze� (1962), �Gucio za-
czarowany� (1965), �Miasto bez imienia� (1969),
�Gdzie wschodzi s³oñce i kêdy zapada� (1974),
�Lekcja Mi³osza� (1981), �Dzieciê Europy�
(1981), �Lud da si³ê swojemu poecie� (1981),
�Moja wierna mowo� (1981), �Ocalenie� (1981),
�Po drugiej stronie� (1981), �W mojej Ojczy�-
nie...� (1981), �Hymn o perle� (1982), �Pie�ñ oby-
watela� (1983), �Tamta ziemia� (1987), �Ko³ysan-
ka� (1990), �Na brzegu rzeki� (1994); poematy �
�Poemat o czasie zastyg³ym� (1933), �Traktat mo-
ralny� (1948), �Traktat poetycki� (1956); eseje
�Ziemia Ulro� (1977); traktat polityczny �Znie-
wolony umys³� (1951); powie�ci � �Zdobycze w³a-
dzy� (1952), �Dolina Issy� (1955), przek³ad �Dro-
ga klêski� Jacquesa Maritena (1942). Nagrody i
wyró¿nienia: Nagroda im. Filomatów Zwi¹zku
Zawodowego Literatów Polskich w Wilnie za
twórczo�æ poetyck¹ (1934), Nagroda Ministra Kul-
tury i Sztuki za twórczo�æ poetyck¹ (1945), Prix
Littéraire Européen (1953), Nagroda Literacka
�Kultury� (1957), Nagroda Zwi¹zku Pisarzy Pol-
skich na Obczy�nie (1958), Nagroda im. M. Ki-
stera przyznana przez Roy Publishers w Nowym
Jorku za najlepszy przek³ad wierszy z  angielskie-

go na polski i z polskiego na angielski (1965), Na-
groda Fundacji im. Jurzykowskiego w Nowym
Jorku za twórczo�æ literack¹ (1968), nagroda pol-
skiego Pen Clubu za wybitne osi¹gniêcia w dzie-
dzinie przek³adu (1974), stypendium Guggenhe-
ima (1976), Miêdzynarodowa Nagrada im. Neu-
stadta (1978), nagroda Berkeley Citation nadana
przez University of California (równoznaczna z
doktoratem honorowym, 1978), Literacka Nagro-
da Nobla (1980), dyplom za osi¹gniêcia i wk³ad
w kulturê amerykañsk¹ przyznany i wrêczony
przez prezydenta USA Ronalda Reagana (1983),
nagroda literacka �Solidarno�ci� przyznana przez
pracowników polskich wydawnictw niezale¿nych
(1986), w³oska nagroda literacka Grinzane Cavo-
ur (1992), Honorowy Obywatel Sto³eczno-Królew-
skiego Miasta Krakowa (1993), Nagroda Nike�98
za ksi¹¿kê �Piesek przydro¿ny� (1998), Ma³opo-
lanin Roku 1999.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Sekcja Twórczo�ci Oryginalnej Ko³a
Polonistów S³uchaczy Uniwersytetu Stefana Ba-
torego (1929-34), cz³onek l Akademicki Klub
W³óczêgów w Wilnie (1929-34), cz³onek l Klub
Intelektualistów (1930-34), cz³onek l Fundusz
Pomocy Niezale¿nej Literaturze i Kulturze Pol-
skiej, przewodnicz¹cy l Les Amis de Milosz (Miê-
dzynarodowe Stowarzyszenie Przyjació³ Oscara
Mi³osza), honorowy przewodnicz¹cy (od 1987) l
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w Krakowie (od
1995), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.:
w drugiej po³owie lat 20. w ostatnich latach gim-
nazjum cz³onek m³odzie¿owej organizacji �Pet�
o obliczu liberalnym i antyendeckim; w �¯aga-
rach� zwolennik poezji spo³ecznie zaanga¿owa-
nej, w 1936 roku publikuje m.in. w pismach o
orientacji lewicowej �Po Prostu� i �Karta�; w tym
samym roku na ¿¹danie ówczesnych w³adz woje-
wódzkich usuniêty z rozg³o�ni wileñskiej Polskie-
go Radia za liberalizm pogl¹dów i nadmierne lan-
sowanie kultury bia³oruskiej, po przeniesieniu siê
do Warszawy i wybuchu wojny ewakuowany do
Rumunii, sk¹d przedosta³ siê do Wilna, z zamia-
rem wyjazdu na Zachód przez Szwecjê; w okresie
istnienia Republiki Litewskiej publikowa³ w wi-
leñskiej �Gazecie Codziennej�, redagowanej przez
Józefa Mackiewicza, opowiadaj¹cej siê za polsko-
litewsk¹ koegzystencj¹, zosta³ wówczas cz³onkiem
socjalistycznej organizacji �Wolno�æ�; po niele-
galnym przedostaniu siê do okupowanej przez
Niemców Warszawy bierze udzia³ w dzia³alno�ci
konspiracyjnej, w 1940 roku pod nazwiskiem Jan
Syruæ wydaje nielegalnie �Wiersze� � pierwsz¹
publikacjê poetyck¹ podziemnej Warszawy, dzia-
³a w podziemnym ¿yciu kulturalnym, wspó³pra-
cuj¹c z podziemn¹ Rad¹ Teatraln¹ i z pras¹ kon-
spiracyjn¹, wyg³asza odczyty na tajnych zebra-
niach literackich, a w 1942 roku wydaje opraco-
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wan¹ przez siebie konspiracyjn¹ antologiê �Pie�ñ
niepodleg³a�; pracuje przy zarz¹dzonym przez
Niemców przewo¿eniu ksi¹¿ek z gmachu Biblio-
teki Uniwersyteckiej w inne miejsca; po Powsta-
niu Warszawskim przenosi siê pod Kraków do
maj¹tku Zofii z Zawiszów Kernowej w Goszycach
k. Luborzycy, a w styczniu 1945 do Krakowa; od
grudnia 1945 roku pracuje na placówkach dyplo-
matycznych w Nowym Jorku, Waszyngtonie i Pa-
ry¿u; po przyje�dzie do Polski w 1950 zostaje po-
zbawiony paszportu przez w³adze, a po jego od-
zyskaniu wyje¿d¿a do Pary¿a, gdzie 1.II.1951 prosi
o azyl polityczny; przez kilka miesiêcy pobyt w
siedzibie paryskiej �Kultury� w Maisson-Laffitte,
a nastêpnie pod Pary¿em; przez kilka lat, mimo
starañ, odmowa wizy wjazdowej do USA, jest
przedmiotem ataków zarówno ze strony polskiej
emigracji, w³adz PRL, jak i PRL-owskich �rodo-
wisk literackich, z którymi rozprawia siê w ksi¹¿-
ce �Zniewolony umys³�, pierwszej napisanej na
emigracji; w 1960 roku przenosi siê do Berkeley
w Kaliforni w USA; od chwili pozostania na Za-
chodzie uznany  przez ówczesne w³adze PRL za
�przeciwnika Polski Ludowej�, a jego twórczo�æ
jest w PRL zakazana, ksi¹¿ki i wiersze kr¹¿¹ jed-
nak w �rodowiskach literackich, przemycane z
zagranicy; w 1980 roku po otrzymaniu Literac-
kiej Nagrody Nobla blokada informacyjna zostaje
przerwana i po raz pierwszy od 1945 roku jest ofi-
cjalnie w PRL wydawany � wydawnictwo Znak
drukuje �Gdzie wschodzi s³oñce i kêdy zapada�;
w czerwcu 1981, po trzydziestu latach emigracji
przyje¿d¿a do Polski, odwiedzaj¹c Kraków, War-
szawê, Lublin  �gdzie odebra³ doktorat honorowy
KUL i wyst¹pi³ na wiecu z Lechem Wa³ês¹ � oraz
Gdañsk � gdzie spotka³ siê ze stoczniowcami i z³o-
¿y³ kwiaty pod Pomnikiem Poleg³ych Stoczniow-
ców, na którego postumencie widnieje fragment
jego wiersza �Który skrzywdzi³e��; po 13 grudnia
1981 i og³oszeniu w Polsce stanu wojennego wy-
powiedzi przeciwko temu posuniêciu, co kszta³-
towa³o amerykañsk¹ opiniê publiczn¹; w latach
nastêpnych czêsto wydawany nielegalnie przez
krajowe wydawnictwa podziemne; po 1989 roku
coroczne pobyty w Polsce, w roku 1990 wej�cie
do rady redakcyjnej krakowskiego Kwartalnika
�NaG³os� (w latach 1983-89 pismo mówione �dru-
giego obiegu�, od 1990 roku drukowane), wspó³-
praca z �Tygodnikiem Powszechnym� i �Gazet¹
Wyborcz¹�; w 1993 roku otrzymuje tytu³ Hono-
rowego Obywatela Sto³eczno-Królewskiego Mia-
sta Krakowa wraz z mieszkaniem od Zarz¹du Mia-
sta w jednej z odremontowanych kamienic �ród-
mie�cia. Odznaczenia: National Medal of Arts
przyznany przez National Endowment for Arts
(USA, 1989), Medal Sprawiedliwy W�ród Naro-
dów �wiata (luty 1990), Honorowy Obywatel Li-
twy (1992), Order Or³a Bia³ego (1994), Order
Wielkiego Ksiêcia Litewskiego Giedymina II kla-
sy za zas³ugi dla Litwy (1995).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: w³asny dom w Berkeley w Kalifornii
(USA), mieszkanie w Krakowie, od 1993.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
� brak odp.                                            aktual.: 14.XII.1999

MISZTAL Wies³aw Stanis³aw
geograf, radny miejski
Ur. 16 stycznia 1969 w Lubaczowie, woj. prze-
myskie; kawaler; wykszt. wy¿sze; magister geo-
grafii; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Józef, wy-
kszt. podstawowe, prywatna inicjatywa. Matka:
Joanna (z d. S³uja), wykszt. niepe³ne wy¿sze, na-
uczycielka. Rodzeñstwo: Zbigniew (ur. 1964),
Mariusz (ur. 1974). Dzieci: brak. Tradycje rodzin-
ne: dziadek ze strony matki S³uja � ¿o³nierz AK
zgin¹³ z r¹k partyzantki komunistycznej AL w
1943 roku podczas ucieczki; dziadek ze strony ojca
Grzegorz Misztal s³u¿y³ w armii Franciszka Józe-
fa i walczy³ na kilku frontach I wojny �wiatowej,
udekorowany medalem za bohaterstwo osobi�cie
przez Franciszka Józefa.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w D¹browie l Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce im. Tadeusza Ko�ciuszki w Lubaczo-
wie (matura 1988) l Uniwersytet Jagielloñski,
geografia przemys³u (dyplom 1995).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Urz¹d Miasta Krakowa (1995-97), m³odszy re-
ferent (1995), podinspektor (1995-96), inspektor
(1996-97) l Stowarzyszenie Gmin Ma³opolski �
obecnie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma-
³opolski w Krakowie (od 1997), wicedyrektor biu-
ra, cz³onek zarz¹du (od V.99). Wyjazdy zagranicz-
ne o charakterze zawodowym: studencka prakty-
ka jêzykowa w Niemczech (1994). Wa¿niejsze
osi¹gniêcia: wspó³redaktor kwartalnika �Wspól-
nota Ma³opolska� wydawanego przez SGiPM;
wspó³twórca konkursu dla m³odzie¿y �8 Wspa-
nia³ych� organizowanego przez gminê Kraków
(corocznie od 1995), inicjator akcji charytatyw-
nych �Miko³aj dla dzieci� � kilkaset paczek mi-
ko³ajkowych dla dzieci z krakowskich domów
dziecka.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Zjednoczenie Chrze�ci-
jañsko-Narodowe (od 1995), cz³onek. Inne or-
ganizacje spo³eczne: Stowarzyszenie Katolickiej
M³odzie¿y Akademickiej (od 1991), trzykrotny
wiceprezes (1991-95) l Stowarzyszenie Gmin
Ma³opolski w Krakowie � obecnie Stowarzysze-
nie Gmin i Powiatów Ma³opolski (od 1997), wi-
cedyrektor biura (1997-99), dyrektor biura i cz³o-
nek zarz¹du (od V.1999) l Fundacja Rozwoju
Samorz¹dno�ci i Prasy Lokalnej w Krakowie (od
1998), wiceprezes zarz¹du l M³odzi Konserwa-
ty�ci Akcji Wyborczej �Solidarno�æ� (od 1998),
cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: radny Rady Miasta Krakowa, kaden.
1998-2002, lista wyborcza Akcji Wyborczej �So-



226 KTO jest KIM w Krakowie 1999

lidarno�æ�, klub radnych AWS, wiceprzewodni-
cz¹cy Komisji G³ównej RMK, wiceprzewodni-
cz¹cy RMK. Osi¹gniêcia w dzia³alno�ci publicz-
nej: inicjator wmurowania tablicy pami¹tkowej
po�wiêconej Romanowi Dmowskiemu w 60.
rocznicê �mierci, wmurowan¹ 11 listopada 1999
i ods³oniêt¹ przez premiera Jerzego Buzka w
trakcie obchodów �wiêta Niepodleg³o�ci. Inne
fakty z ¿yciorysu polit.: w trakcie studiów pod
koniec lat 80. organizator kilku konferencji Sto-
warzyszenia Katolickiej M³odzie¿y Akademic-
kiej m.in. �M³odzi odpowiedzialni za pañstwo�,
�Wspó³czesne zagro¿enia wiary Polaków�;
uczestnik manifestacji i strajku studentów Kra-
kowa wiosn¹ 1989 roku; wspomaganie kampa-
nii wyborczych do parlamentu Krakowskiego
Komitetu Obywatelskiego �Solidarno�æ� w wy-
borach 4 czerwca 1989 roku, w 1991 roku Wy-
borczej Akcji Katolickiej, a w 1997 AWS; w
wyborach samorz¹dowych w 1998 roku 1926
g³osów, jeden z najlepszych wyników w Krako-
wie. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 63 m kw., w³asne, �ródmie�cie, od
1999. Samochód: volkswagen golf, rok prod. 1991.
Podatek dochodowy: 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: historia polityczna, geografia turystyki.
Urlop: nad morzem. Ulubione dzie³a: Trylogia H.
Sienkiewicza, wiersze Leopolda Staffa, twórczo�æ
Stefana ¯eromskiego. Maksyma ¿yciowa: Ora et
labora.                                                     aktual.: 31.XII.1999

MLECZKO Andrzej
architekt, plastyk, rysownik
Ur. 5 stycznia 1949 w Tarnobrzegu; rozwiedzio-
ny; wykszt. wy¿sze; magister architektury. Dzie-
ci: Ewa (ur. 1974).

  EDUKACJA
Politechnika  Krakowska, Wydzia³ Architektury
(dyplom 1974).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu (1975-
80), konsultant programowy ds. plastyki l Teatr
im. Jaracza w £odzi (1980-92), konsultant progra-
mowy ds. plastyki l Galeria Autorska Andrzjea
Mleczki w Krakowie (od 1982), w³a�ciciel l Te-
atr im. J. S³owackiego w Krakowie (1992-93), kon-
sultant programowy ds. plastyki. Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: autor grafiki warsztatowej, plakatów, ilu-
stracji ksi¹¿kowych, rysunków, scenografii, zaj-
mowa³ siê tak¿e filmem animowanym; ponad 130
wystaw w kraju oraz 14 za granic¹; 8 albumów
oraz kilkadziesi¹t ksi¹¿ek z rysunkami.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Organizacje spo³eczne: Zwi¹zek Polskich Arty-
stów Plastyków (od 1974), cz³onek.
*Na ¿yczenie odpowiadaj¹cego pominiêto pytania
o rodzinê, przynale¿no�æ partyjn¹, status material-
ny, rozrywki i upodobania.              aktual.: VIII.1999

MNICH Krystyna
biolog, dyrektor liceum
(z domu: Gibek). Ur. 14 kwietnia 1947 w Klono-
wie, woj. krakowskie; stan cywilny � brak odp.;
wykszt. wy¿sze; magister biologii; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Wojciech, wykszt. � brak odp., ren-
cista. Matka: Bogus³awa (z d. Powro�nik), wykszt.
� brak odp., zawód � brak odp. Rodzeñstwo: Zdzi-
s³aw (ur. 1941), Janusz (ur. 1950). Dzieci: Miro-
s³aw (ur. 1969).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w £odzi l Liceum ogólno-
kszta³c¹ce w Gliwicach (matura 1965) l Uniwer-
sytet Jagielloñski, biologia (dyplom 1972) l stu-
dia podypl.: Centralny O�rodek Doskonalenia
Nauczycieli w Warszawie, Uniwersytet Gdañski
(dyplom 1996).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Liceum ogólnokszta³c¹ce w Proszowicach (1972-
83), nauczyciel biologii l V Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce w Krakowie (1983-87), nauczyciel metodyk
l I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. B. Nowodwor-
skiego w Krakowie (od 1987), nauczyciel meto-
dyk biologii (1987-97), dyrektor (od 1997). Po-
nadto: przewodnicz¹ca Regionalnej Grupie Bio-
logów w programie �Nowa Matura� na obszarze
Polski po³udniowo-wschodniej oraz udzia³ w Ze-
spole Krajowym tego programu. Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: na  wymiany
m³odzie¿y ze szko³ami w Niemczech, Szwecji,
Danii, we Francji, w Szwajcarii, Austrii i we W³o-
szech. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: autorka podrêcz-
nika biologii do VI klasy szko³y podstawowej (pi¹-
te wydanie 1998), �Biologia dla I klasy liceum
ogólnokszta³c¹cego� � zeszyty æwiczeñ � cz.  I i
II (1993), publikacje w czasopi�mie dla nauczy-
cieli �Biologia w szkole�. Nagrody i wyró¿nienia:
nagrody kuratora o�wiaty (1981, 1987, 1994).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: dotychczas � brak odp.,
obecnie brak. Inne organizacje spo³eczne: Zwi¹-
zek Nauczycielstwa Polskiego (od 1972), cz³onek.
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
brak. Odznaczenia: Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi
(1978), Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1993).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, �ródmie�cie, od 1979. Samochód: brak. Po-
datek dochodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: wypoczynek na wsi (las, ³¹ka, jeziora).
Urlop: na wsi. Ulubione dzie³a: ksi¹¿ki przyrod-
nicze. Maksyma ¿yciowa: Semper in altum (Za-
wsze wzwy¿).                                       aktual.: 25.IX.1998

MROWEC Stanis³aw
chemik, profesor AGH
Ur. 29 lipca 1928 w Krakowie; ¿onaty (od 1956);
wykszt. wy¿sze; profesor zwyczajny doktor habi-
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litowany chemii; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Stanis³aw, wykszt. wy¿sze, in¿ynier chemik, przed
wojn¹ dyrektor fabryki w Alwerni. Matka: Maria
(z d. Zaj¹c), wykszt. �rednie, przy mê¿u. Rodzeñ-
stwo: brak. ¯ona: Wanda (z d. Kierzkowska), wy-
kszt. �rednie, przy mê¿u. Dzieci: Magdalena (ur.
1963). Tradycje rodzinne: rodzina chemików, dzia-
dek � in¿ynier chemik pierwszy na �wiecie zbu-
dowa³ w Chile fabrykê dwusiarczku wêgla; ojciec
� równie¿ in¿ynier chemik zbudowa³ w Kwaczale
ko³o Alwerni w latach 1925-30 fabrykê chemicz-
n¹ � Ma³opolskie Zak³ady Chemiczne �Alwernia�.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Krakowie l Gimnazjum i
Liceum im. Jana Kochanowskiego w Krakowie
(matura 1947) l Uniwersytet Jagielloñski, chemia
(dyplom 1952).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (od
1952), asystent (1952-53), starszy asystent (1953-
58), adiunkt (1958-62), docent (1962-69), profe-
sor nadzwyczajny (1969), profesor zwyczajny
(1973), kierownik Katedry Chemii Cia³a Sta³ego
(1966-71), dyrektor Instytutu In¿ynierii Materia-
³owej (1971-90), kierownik Katedry Fizykoche-
mii Cia³a Sta³ego (1990-98), dziekan Wydzia³u In-
¿ynierii Materia³owej (1970-73). Ponadto: cz³o-
nek-korespondent Polskiej Akademii Nauk (od
1976), cz³onek rzeczywisty PAN (od 1989), cz³o-
nek czynny (rzeczywisty) Polskiej Akademii
Umiejêtno�ci (od 1990), cz³onek honorowy Miê-
dzynarodowego Instytutu Korozji w Wielkiej Bry-
tanii (od 1996). Wyjazdy zagraniczne o charakte-
rze zawodowym: ponad 100 wyjazdów na zapro-
szenia uniwersytetów w USA, RFN, Japonii, An-
glii, we W³oszech, w Kanadzie, Australii i we Fran-
cji; visiting professor na kilku uczelniach zagra-
nicznych oraz udzia³ w konferencjach miêdzyna-
rodowych z zaproszeniem do wyg³oszenia refera-
tów na sesjach plenarnych. Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: �Kinetyka i mechanizm utleniania miedzi sto-
pów Cu-Iu w wysokich temperaturach� (doktorat
1958); �Mechanizm powstawania wielowarstwo-
wych zgorzeli na metalach i stopach� (habilitacja,
Politechnika �l¹ska 1962); 430 publikacji nauko-
wych og³oszonych w ogromnej wiêkszo�ci w za-
granicznych czasopismach fachowych; 8 ksi¹¿ek
z dziedziny teorii dyfuzji i korozji wysokotempe-
raturowej, z których 4 zosta³y wydane za granic¹
(USA, Holandia, ZSRR). Nagrody i wyró¿nienia:
jako pierwszy i jedyny Polak wyró¿niony przez
Miêdzynarodowy Instytut Korozji w Wielkiej Bry-
tanii Nagrod¹ U.R. Evansa za wybitny i twórczy
wk³ad do nauki o korozji metali (1996).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1971-80), cz³onek. Inne organi-
zacje spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980),
cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: brak. Odznaczenia: Krzy¿ Kawalerski Or-

deru Odrodzenia Polski (1973), Krzy¿ Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski (1983), Medal Eduka-
cji Narodowej (1992).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 94 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1970. Samochód: daewoo ne-
xia, rok prod. 1996. Podatek dochodowy: 1997 �
II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: muzyka klasyczna, bryd¿, literatura. Urlop:
turystyka samochodowa, muzea, p³ywanie w cie-
p³ych morzach. Ulubione dzie³a: malarstwo; litera-
tura piêkna; muzyka F. Chopina, A. Mozarta. Mak-
syma ¿yciowa: Mo¿liwie najlepiej robiæ swoje.

aktual.: 29.IX.1999

MRO¯EK S³awomir Piotr Pawe³
dramatopisarz, prozaik, satyryk, rysownik
Ur. 29 czerwca 1930 w Borzêcinie, woj. krakow-
skie; ¿onaty po raz drugi (od 1987); wykszt. �red-
nie; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Antoni (1903-
87), wykszt. podstawowe, urzêdnik pocztowy.
Matka: Zofia (z d. Kêdzior, 1906-49), wykszt.
podstawowe, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Jerzy
(1927-32), Litos³awa (1935-95). ¯ony: Maria (z
d. Obremba), wykszt. wy¿sze, plastyczka (zm.
1969); Suzana Osorio Rosas, wykszt. wy¿sze �
historia, archeologia, teatr (re¿yseria). Dzieci:
brak. Tradycje rodzinne: rodzina ch³opska wy-
wodz¹ca siê ze wsi Por¹bka Uszewska pod Tar-
nowem, gdzie osiad³ pradziad (ojciec babki ze
strony ojca), wcze�niej ¿andarm w s³u¿bie ck
Austro-Wêgier; dziadek ze strony matki, Jan
Kêdzior, na pocz¹tku wieku w³a�ciciel niewiel-
kiej mleczarni i wiejskiego sklepu w Borzêcinie,
ukoñczy³ szko³ê przemys³u mleczarskiego; dzia-
dek ze strony ojca, Ignacy Mro¿ek, w m³odo�ci
górnik, by³ ko�cielnym w Por¹bce Uszewskiej;
ojciec po ukoñczeniu szko³y podstawowej powê-
drowa³ do Brzeska uczyæ siê w tamtejszym gim-
nazjum, sk¹d jako ochotnik wyruszy³ na wojnê
polsko-bolszewick¹ w 1920 roku, po wojnie zde-
mobilizowany otrzyma³ po jakim� czasie posadê
ajenta urzêdu pocztowego w odleg³ym od rodzin-
nej Por¹bki Uszewskiej o 16 kilometrów Borzê-
cinie, gdzie siê o¿eni³ w roku 1927; pó�niej prze-
niesiony kolejno do Poronina i Krakowa osiad³
tu z rodzin¹ na sta³e. Miejsca zamieszkiwania:
od 3. roku ¿ycia w Krakowie (1933-59), Warsza-
wie (1959-63), Chiavari (W³ochy 1963-68), Pa-
ry¿u (1968-89), na ranczo Las Flores, przemia-
nowanym na La Epifania � Objawienie,  w po-
bli¿u miasteczka Tlahaupan (Meksyk 1989-96) i
z powrotem w Krakowie (od 1996).

  EDUKACJA
Szko³a powszechna I i II klasa w Krakowie, a
nastêpnie podczas okupacji niemieckiej w Borzê-
cinie, Por¹bce Uszewskiej i Krakowie l Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. B. Nowodworskiego w
Krakowie (matura 1949) l Politechnika Krakow-
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ska, Wydzia³ Architektury (1949, bez dyplomu);
Akademia Sztuk Piêknych (1950, bez dyplomu);
Uniwersytet Jagielloñski, orientalistyka (1951,
bez dyplomu).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
�Dziennik Polski� w Krakowie (1950-54), etato-
wy reporter, felietonista, rysownik l �Przekrój�
(1950-56), wspó³pracownik l �Szpilki� (1950-
82 z przerwami), wspó³pracownik (felietonista,
rysownik) l �Echo Krakowa� (1955-57), wspó³-
pracownik (felieton teatralny) l �¯ycie Literac-
kie� w Krakowie (1956-58), wspó³pracownik l
Pennsylvania State University (1973-74), wyk³a-
dowca l �Puls� w Londynie (lata 80.), wspó³-
pracownik (felietonista) l �Kultura� w Pary¿u
(lata 80.), wspó³pracownik (felietonista) l �Ty-
godnik Powszechny� w Krakowie (od 1988),
wspó³pracownik, (publicysta, rysownik) l Re-
dakcja �Gazety Wyborczej� w Warszawie (od
1994), wspó³pracownik (felietonista, rysownik).
Ponadto: doktor honoris causa UJ (2000). Wy-
jazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
dwumiesiêczne stypendium Harvard University
Summer School International Seminar pod kie-
rownictwem Henry Kissingera (1959); liczne
podró¿e zagraniczne zwi¹zane z inscenizacjami
w³asnych utworów, czêsto równie¿ we w³asnej
re¿yserii, m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec,
Austrii, Skandynawii, USA, Wenezueli, Meksy-
ku, Brazylii; stypendium DAAD (Deutscher Aka-
demischer Austausch-Dienst) w Berlinie Zachod-
nim (1974-75). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: debiut w
1949 roku na ³amach �Szpilek�; w latach 50. i
60. autor skeczy dla Krakowskiego Teatru Saty-
ryków, gdañskiego teatru studenckiego Bim-
Bom, Teatru Syrena w Warszawie, kabaretów
�Szpak� i �Piwnica pod Baranami� oraz autor tek-
stów satyrycznych do programu estradowego
�Podwieczorek przy mikrofonie� (w latach 1960-
63 monologi dla Edwarda Dziewoñskiego, dru-
kowane po 1995 roku w �Tygodniku Powszech-
nym�); autor powie�ci �Maleñkie lato� (1955),
�Ucieczka na po³udnie� (1961) oraz opowiadañ
� �Opowiadania z Trzmielowej Góry� (1953),
�Pó³pancerze praktyczne� (1953), �S³oñ� (1957),
�Wesele w Atomicach� (1959), �Deszcz� (1961);
autor dramatów, m.in. �Policja� (1958), �Karol�
(1961), �Na pe³nym morzu� (1961), �Kynolog w
rozterce� (1962), �Czarowna noc� (1963), �Tan-
go� (1964), �Krawiec� (1966), �Testarium�
(1967), �Vatzlav� (1970), �Emigranci� (1974),
�Garbus� (1975), �Serenada� (1977), �Polowa-
nie na lisa� (1977), �Ambasador� (1981), �Alfa�
(1984), �Letni dzieñ� (1984), �Wdowy� (1992),
�Mi³o�æ na Krymie� (1993); s³uchowiska �
�Woda� (1967), �Rze�nia� (1972); autor scena-
riuszy filmowych, m.in. �Wyspa ró¿� (1975),
�Amor� (1976), �Powrót� (1978); utwory,
zw³aszcza dramatyczne, t³umaczone na kilkana-
�cie jêzyków obcych. Nagrody i wyró¿nienia:

Nagroda Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
im. Juliana Bruna dla m³odych dziennikarzy
(1954), Nagroda Fundacji im. Ko�cielskich w Ge-
newie (1962), Nagroda Fundacji A. Jurzykow-
skiego w Nowym Jorku (1964), Nagroda Prix
L�Humeur Noir (1964), Nagroda Literacka �Prze-
kroju� Srebrny Fafik (1967), austriacka nagroda
pañstwowa za ca³okszta³t twórczo�ci i wk³ad w
literaturê europejsk¹ (1972), dyplom ministra
spraw zagranicznych PRL za wybitne zas³ugi w
propagowaniu kultury polskiej w �wiecie (1981,
nie przyjêty), nagroda tygodnika �Szpilki� Z³ota
Szpilka z Wawrzynem (1981, nie przyjêta), Na-
groda Zwi¹zku Pisarzy Polskich na Obczy�nie w
Londynie (1984), austriacka Nagroda im. F. Kafki
(1987), Festiwal Mro¿ka zorganizowany w Kra-
kowie z okazji sze�ædziesiêciolecia pisarza (15-
29 czerwca 1990), Honorowy Obywatel Sto³ecz-
nego Królewskiego Miasta Krakowa (1990). Inne
fakty z ¿yciorysu polit.: w 1968 roku po odmo-
wie przed³u¿enia paszportu przez w³adze PRL
pro�ba o azyl polityczny we Francji, gdzie prze-
bywa³ od piêciu lat, w 1978 roku otrzymuje oby-
watelstwo francuskie; po 13 grudnia 1981 i wpro-
wadzeniu w Polsce stanu wojennego odmowa
wspó³pracy z krajow¹ pras¹ i telewizj¹ oraz czê-
ste publikacje w pismach emigracyjnych; w la-
tach 80. wydawany nielegalnie w Polsce w tzw.
drugim obiegu; w 1990 roku przybywa do Kra-
kowa, gdzie otrzymuje tytu³ Honorowego Oby-
watela Miasta i gdzie od 1996 roku zamieszkuje.
Odznaczenia: Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1953),
Krzy¿ Komandorski z Gwiazd¹ Orderu Odrodze-
nia Polski (1997).
* Na ¿yczenie odpowiadaj¹cego pominiêto rubry-
ki: dzia³alno�æ polityczna i spo³eczna, status ma-
terialny oraz rozrywki i upodobania.

aktual.: 3.XI.1999

MYNARSKI Stefan
ekonomista, profesor AE
Ur. 1 grudnia 1935 w Krakowie; ¿onaty (od 1961);
wykszt. wy¿sze; profesor zwyczajny; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: Jan, wykszt. podstawowe,
rolnik. Matka: Maria (z d. Foksiñska), wykszt.
podstawowe, rolnik. Rodzeñstwo: Stanis³aw (ur.
1935). ¯ona: Helena (z d. G¹sior), wykszt. wy-
¿sze, ekonomista. Dzieci: Beata (ur. 1967).

  EDUKACJA
Publiczna Szko³a Powszechna w Dankowicach,
woj. krakowskie l Technikum finansowe w Biel-
sku-Bia³ej (matura 1953) l Akademia Ekonomicz-
na w Krakowie, handel (dyplom 1960).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Walcownia Metali Nie¿elaznych �Czechowice-
Dziedzice� w Czechowicach Mie�cie (1953-55),
referent ds. finansowych (1953-54), kierownik
sekcji p³ac (1954-55) l Akademia Ekonomiczna
w Krakowie (od 1960), asystent (1960-66), adiunkt
(1966-84), profesor (1984), kierownik Katedry
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Analizy Rynku i Badañ Marketingowych (od
1980), prorektor (1987-90). Wyjazdy zagraniczne
o charakterze zawodowym: stypendium w Berke-
ley, Filadelfii i Chicago (1968-69); wyjazd studial-
ny do Pittsburgha � USA (1980) i Sztokholmu
(1981). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Wp³yw docho-
du i sk³adu osobowego rodziny na wielko�æ i struk-
turê jej wydatków� (doktorat 1966); �Cybernetycz-
ne aspekty analizy rynku� (habilitacja 1971); ksi¹¿-
ki, m.in. �Analiza rynku� (1977, 1980, 1987),
�Cybernetyczne aspekty analizy rynku� (1973,
1976), �Elementy teorii systemów i cybernetyki�
(1979), �Modelowanie rynku  w ujêciu systemo-
wym� (1982), �Metody badañ marketingowych�
(1990), �Badania rynkowe w warunkach konku-
rencji� (1995); zbudowanie podstaw modelowa-
nia równowagi strukturalnej rynku w ujêciu sys-
temowym, okre�lenie mo¿liwo�ci modelowania
cykliczno�ci i rytmiczno�ci kursów gie³dowych;
w sumie 16 ksi¹¿ek, 8 skryptów, 160 artyku³ów
oraz 100 innych prac.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego
(1960-70), skarbnik (1963-66) l NSZZ �Solidar-
no�æ� (1981-90), cz³onek. Udzia³ w przedstawi-
cielskich organach w³adzy: brak. Odznaczenia:
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
(1980), Medal Komisji Edukacji Narodowej
(1984), Z³ota Odznaka �Za Zas³ugi dla Ziemi Kra-
kowskiej� (1985).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 109 m kw., w³asno�ciowe, Krowodrza,
od 1981. Samochód: volkswagen polo, rok prod.
1996. Podatek dochodowy: 1997 � II próg, 1998 �
III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: p³ywanie, wêdrówki piesze, turystyka gór-
ska, s³uchanie muzyki. Urlop: wypoczynek w gó-
rach. Ulubione dzie³a: Trylogia. Maksyma ¿ycio-
wa: Tylko uczciw¹ prac¹ mo¿na osi¹gn¹æ cel.

aktual.: VI.1999
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NATKANIEC-PACU£A Barbara
polonistka, dziennikarz
Ur. 16 lipca 1946 w Sosnowcu; mê¿atka (od 1971);
wykszt. wy¿sze; magister filologii polskiej; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Jan, wykszt. �rednie,
technik budowlany. Matka: Krystyna (z d. Stypa),
wykszt. podstawowe, krawcowa. Rodzeñstwo:
Bo¿ena (ur. 1944), Maria (ur. 1948). M¹¿: Marek
Pacu³a, wykszt. wy¿sze, polonista, dziennikarz,
scenarzysta, re¿yser. Dzieci: Magdalena (ur. 1972),
Jakub (ur. 1977). Tradycje rodzinne: na starych ro-
dzinnych zdjêciach przodkowie w krakowskich
sukmanach; babka ze strony ojca i dziadek nosili
to samo nazwisko Natkaniec, choæ nie byli spo-
krewnieni, pochodzili z podkrakowskich wsi �
Szczepanowice i Broñczyce; siostra Bo¿ena uro-
dzi³a siê jeszcze w Krakowie, pó�niej rodzice
wyjechali do Sosnowca �za chlebem� do rodziny
matki.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 4 w Sosnowcu l Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Emilii Plater w Sosnowcu
(matura 1964) l Uniwersytet Jagielloñski, filolo-
gia polska, teatrologia (dyplom 1970).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
„Echo Krakowa” (1971-82), redaktor l Wolny
zawód (od 1982) � dziennikarz, wspó³praca z re-
dakcjami krakowskimi i pozakrakowskimi (1982-
92) l Radio polonijne �1030 AM� w Chicago
(od 1992), dziennikarz w Chicago (1992-93), sta-
³y korespondent w Krakowie (od 1993). Ponad-
to: wspó³praca z redakcjami �Dziennika Polskie-
go�, �Gazety Krakowskiej�, �Przekroju�, �Dzien-
nika Zwi¹zkowego�, �Relaksu� (Chicago), �Re-
zydencji�, �Vivy� oraz sporadycznie z wychodz¹-
cymi w Nowym Jorku �Nowym Dziennikiem� i
�Kurierem�; od lat i po wsze czasy rzecznik pra-
sowy �Piwnicy pod Baranami� (bo za to nie p³a-
c¹ w Krakowie). Wyjazdy zagraniczne o charak-
terze zawodowym: w latach 90. wielokrotnie do
Chicago (9 razy) � prowadzenie polonijnych kon-
certów �Kraków w Chicago� z udzia³em G. Tur-
naua, A. Sikorowskiego, Z. Wodeckiego, B. Ry-
botyckiej, J. Wójcickiego, balów towarzystw kra-
kowskich i absolwentów UJ w Chicago, promo-
cja artystów krakowskich w USA, m.in. Jerzego
Stuhra z �Kontrabasist¹� (dwukrotnie II po³. lat
90.); festiwal teatralny w Nancy we Francji (ko-

niec lat 70); wymiana �popo³udniówek� w Bra-
tys³awie (1977). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: nieza-
le¿no�æ w wypowiadaniu opinii o ludziach, sztu-
ce i artystach, ogromna sympatia Polonii amery-
kañskiej w Chicago, która zna Kraków i wie o
nim wiêcej dziêki przesy³anym korespondencjom
ni¿ niejeden krakowianin; wspó³praca z konsu-
latem RP w Chicago we wszelkich sprawach do-
tycz¹cych artystów krakowskich, a tak¿e przy or-
ganizowaniu multimedialnych konferencji praso-
wych, np. z Wawelu (1999-2000), wspó³praca
przy organizacji imprez �Kraków 2000� w Chi-
cago.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Dziennikarzy Pol-
skich (1971-82), cz³onek l Stowarzyszenie Se-
niorów Prasy Krakowskiej, cz³onek l Miêdzy-
narodowe Stowarzyszenie Dziennikarzy (od
1981), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu
polit.: po wprowadzeniu stanu wojennego za³a-
manie psychiczne � dwoje ma³ych dzieci, m¹¿ w
USA, ostra depresja, stan przedzawa³owy i kil-
kuletnia renta chorobowa. Antypatie polityczne:
do buty, arogancji i g³upoty prezentowanej przez
polityków niezale¿nie od partii, do jakiej przy-
nale¿¹, cierpienie z powodu nieudolno�ci obec-
nych rz¹dów prawicowych w Polsce. Odznacze-
nia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 57 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Podgórze, od 1973. Samochód: ³ada niva, rok
prod. 1996. Podatek dochodowy: 1998 – I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: teatr, teatr, teatr (m³odo�æ w Teatrze STU),
hodowanie kwiatów (ogórd w górach i balkon).
Urlop: g³ównie ogrodnictwo i sadownictwo wo-
kó³ starej w³asnej cha³upy remontowanej od 10 lat
w Beskidach. Ulubione dzie³a: literatura ezoterycz-
na, parapsychologiczna, Dostojewski, Singer; mu-
zyka klezmerska, Hasior, spektakle Teatru Gar-
dzienice Staniewskiego. Maksyma ¿yciowa: Tyl-
ko wariaci popychaj¹ ten �wiat do przodu. Kochaj
bli�niego bardziej ni¿ siebie samego.

aktual.: 17.II.2000

N
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NAWARA Marek Stanis³aw
in¿ynier hutnik,
marsza³ek województwa ma³opolskiego
Ur. 18 kwietnia 1956 w Krakowie; kawaler; wy-
kszt. wy¿sze; magister in¿ynier hutnik; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: Maciej, wykszt. �rednie, spe-
cjalista ds. transportu. Matka: Teresa (z d. Witek),
wykszt. �rednie, ksiêgowa. Rodzeñstwo: Teresa (ur.
1957), Maria (ur. 1963), Joanna (ur. 1969). Dzie-
ci: brak.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. ks. Jana D³ugosza w Ra-
ciborowicach, woj. krakowskie l IX Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce w Krakowie (matura 1975) l Aka-
demia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, przerób-
ka plastyczna metali (dyplom 1980) l studia po-
dypl.: Centrum Kszta³cenia Ekonomicznego w
Lille, zarz¹dzanie samorz¹dami lokalnymi (dy-
plom 1993); Uniwersytet Jagielloñski, zarz¹dza-
nie (1997) l egzamin pañstwowy na cz³onka rad
nadzorczych spó³ek Skarbu Pañstwa (1991) l Mi-
nisterstwo Przekszta³ceñ W³asno�ciowych, kurs
polityka i metody prorynkowych przekszta³ceñ
strukturalno-w³asno�ciowych gospodarki komu-
nalnej oraz promocja, rozwój i finanse gmin (eg-
zamin 1994).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
O�rodek Badawczo-Rozwojowy Przemys³u Wy-
robów Metalowych �Polmetal� w Krakowie
(1980-90), starszy specjalista badawczo-technicz-
ny � zastêpca kierownika zak³adu badañ metali
(1983-90) l Gmina Zielonki (1990-98), wójt l
Województwo ma³opolskie (od 21.XI.1998), mar-
sza³ek województwa. Ponadto: przewodnicz¹cy
Rady Za³ogi O�rodka Badawczo-Rozwojowego
Przemys³u Wyrobów Metalowych �Polmetal� w
Krakowie (1986-90), wspó³przewodnicz¹cy Ko-
misji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialne-
go (od X.1999). Wyjazdy zagraniczne o charakte-
rze zawodowym: seminarium �Zarz¹dzanie gospo-
dark¹ wodno-�ciekow¹� w Finlandii (1994); udzia³
w seminarium �Do�wiadczenia funkcjonowania
administracji terenowej i samorz¹du komunalne-
go w Niemczech� w Instytucie Miêdzynarodowym
Polityki w Hamburgu (1995); udzia³ w semina-
rium �Funkcjonowanie administracji publicznej�
w USA (1998). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: 26 prac
badawczo-rozwojowych dotycz¹cych metalo-
znawstwa i pow³ok ochronnych, z czego wiêkszo�æ
wdro¿ono; generalna przebudowa infrastruktury
technicznej gminy Zielonki oraz jej infrastruktury
spo³ecznej w okresie pe³nienia funkcji wójta gmi-
ny, m.in. zorganizowanie gabinetów lekarza ro-
dzinnego w Zielonkach i objêcie ich opiek¹ wszyst-
kich mieszkañców gminy, wybudowanie w gmi-
nie placówek o�wiatowych zaspokajaj¹cych 70%
potrzeb gminy w tym zakresie; integracja lokalnej
spo³eczno�ci wokó³ samorz¹du lokalnego w Zie-
lonkach, która to gmina znalaz³a siê po 1990 roku

w�ród przoduj¹cych gmin województwa krakow-
skiego pod wzglêdem rozwoju spo³eczno-gospo-
darczego; zainicjowanie od 1994 roku przyznawa-
nia przez Sejmik Samorz¹dowy Województwa
Krakowskiego corocznej Nagrody Samorz¹dowej.
Nagrody i wyró¿nienia: nagroda ministra maszyn
ciê¿kich i rolniczych (1987).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Ruch Spo³eczny AWS (od
1998), cz³onek prezydium zarz¹du krakowskiego
(1998), cz³onek prezydium zarz¹du ma³opolskie-
go (od 1999). Inne organizacje spo³eczne: Zwi¹-
zek Harcerstwa Polskiego (od 1963), przewodnik
l Stowarzyszenie Wójtów, Burmistrzów i Prezy-
dentów Gmin Województwa Krakowskiego (1993-
98), prezes l Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze (od 1970), cz³onek. Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: radny Gminy Zie-
lonki, kaden. 1990-94, lista wyborcza lokalnego
Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego �Soli-
darno�æ�, delegat gminy Zielonki do Sejmiku Sa-
morz¹dowego Województwa Krakowskiego; ka-
den. 1994-98, lista wyborcza lokalnego Komitetu
Obywatelskiego w Zielonkach, delegat gminy Zie-
lonki do Sejmiku Samorz¹dowego Województwa
Krakowskiego l pose³ na Sejm, kaden. 1997-2001,
lista wyborcza Akcji Wyborczej �Solidarno�æ�,
klub poselski AWS (rezygnacja z mandatu po
wyborze na marsza³ka województwa ma³opolskie-
go w listopadzie 1998) l Marsza³ek wojewódz-
twa ma³opolskiego (od 1998). Ponadto: przewod-
nicz¹cy Sejmiku Samorz¹dowego Województwa
Krakowskiego (1994-98), wiceprzewodnicz¹cy
Zwi¹zku Gmin Jurajskich (1993-98), wiceprze-
wodnicz¹cy Ma³opolskiej Rady Regionalnej z³o-
¿onej z wojewodów 9 starych województw i prze-
wodnicz¹cych tamtejszych sejmików (1997-98).
Inne fakty z ¿yciorysu polit.: niezale¿ny kandydat
z krakowskiej listy Bezpartyjnego Bloku Wspie-
rania Reform w wyborach parlamentarnych w
1993 roku. Sympatie polityczne: partie chrze�ci-
jañsko-demokratyczne i konserwatywno-liberalne.
Odznaczenia: Z³ota Odznaka Ministra Edukacji za
Zas³ugi dla O�wiaty (1995), Honorowa Odznaka
Przyjació³ Harcerstwa (1997), Odznaka Zas³u¿o-
ny dla Ziemi Krakowskiej (1998).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 250 m kw., w³asny 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.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: podró¿e, fotografia, historia, Urlop: tram-
ping, turystyka, zwiedzanie, poznawanie �wiata.
Ulubione dzie³a: �Imperium� R. Kapu�ciñskiego;
film �Po¿egnanie z Afryk¹�. Maksyma ¿yciowa:
uczciwo�æ, sprawiedliwo�æ, pragmatyzm, odpo-
wiedzialno�æ, konsekwencja w d¹¿eniu do celu.

aktual.: XI.1999
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NIEMIEC Barbara Krystyna
polonistka, nauczyciel akademicki
Ur. 13 lipca 1943 w Krakowie; panna; wykszt.
wy¿sze; doktor filologii polskiej; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Stefan, wykszt. �rednie, kupiec.
Matka: Aniela (z d. Niemiec), wykszt. podstawo-
we, kaletnik.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 18 w Krakowie l IX Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Józefa Joteyki w Kra-
kowie (matura 1961) l Uniwersytet Jagielloñski,
filologia polska (dyplom 1966) l studia doktoranc-
kie: Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Krakowie,
Uniwersytet Jagielloñski (dyplom 1977).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski (1966-70), asystent sta-
¿ysta (1966-67), asystent (1967-70) l Szko³a Pod-
stawowa nr 93 w Krakowie (1970-73), nauczyciel
l Szko³a Podstawowa nr 68 w Krakowie (1973-
74), nauczyciel l Instytut Kszta³cenia Nauczycieli
w Krakowie (1977-79), adiunkt l Uniwersytet
Jagielloñski, Instytut Pedagogiki (od 1979), ad-
iunkt l NSZZ �Solidarno�æ� (1990-95), etatowy
sekretarz Regionu Ma³opolska (1990-92), etato-
wa wiceprzewodnicz¹ca regionu (1992-95) l Ty-
godnik �Solidarno�æ� (od 1995), dziennikarz. Wy-
jazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
brak. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Jêzyk podrêczni-
ków literatury dla ogólnokszta³c¹cych szkó³ �red-
nich � charakterystyka metody badañ statystycz-
nych� (doktorat 1977); wypromowanie ponad 100
magistrów � naprawdê dobrych nauczycieli, duma,
z jak¹ studenci przyznaj¹ siê do uczestnictwa w
zajêciach.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Ruch Odbudowy Polski
(1996-97), sekretarz Okrêgu Krakowskiego. Inne
organizacje spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (od
1980), sekretarz Regionu Ma³opolska (1990-92),
wiceprzewodnicz¹ca Komisji Krajowej (1991-92),
wiceprzewodnicz¹ca Regionu Ma³opolska (1992-
95), cz³onek Komisji Krajowej (1995-97) l Sto-
warzyszenie Ochrony Miejsc Zbrodni Komunizmu
(od 1998), wiceprzewodnicz¹ca. Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: cz³onek Komisji
Profilaktyki i Ochrony Zdrowia spoza Rady Mia-
sta Krakowa, klub �Samorz¹dny Kraków�, kaden.
1994-98. Ponadto: sêdzia Trybuna³u Stanu (1991-
92); cz³onek Rady Programowej Polskiego Radia
w Krakowie (1995-99). Inne fakty z ¿yciorysu po-
lit.: w 1965 roku odmowa przyjêcia do pracy na
skutek sprzeciwu I sekretarza Komitetu Krakow-
skiego PZPR; dzia³alno�æ konspiracyjna po 13
grudnia 1981 roku (tajne struktury regionalne �So-
lidarno�ci�, redagowanie prasy podziemnej); w
1990 roku praca w sztabie wyborczym Lecha
Wa³êsy; w 1991 roku kandydatka �Solidarno�ci�
z województwa krakowskiego do Senatu (126 tys.
g³osów i 3. miejsce); w wyborach 1993 roku kan-

dydatka na pos³a z krakowskiej listy �Solidarno-
�ci�; w 1997 roku kandydatka na pos³a z krakow-
skiej listy Ruchu Odbudowy Polski. Sympatie po-
lityczne: ruch narodowo-katolicki A. Macierewi-
cza; antypatie do SLD i UW. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 100 m kw., niesamodzielne, �ródmie-
�cie, od 1997. Samochód: brak. Podatek docho-
dowy: 1994 � II próg, 1995 � II próg, 1996 � II
próg, 1997 � II próg, 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: s³uchanie muzyki, czytanie, spotkania z
przyjació³mi. Urlop: w pracy. Ulubione dzie³a:
�Ma³y ksi¹¿ê� A. de Saint-Exupery´ego. Maksy-
ma ¿yciowa: Przebaczyæ mo¿na wszystko, z wy-
j¹tkiem zdrady.                                   aktual.: 16.IV.1999

NIZIO£ Józef
matematyk, profesor PK
Ur. 2 marca 1938 w Krzemienicy, woj. rzeszow-
skie; ¿onaty (od 1962); wykszt. wy¿sze; profe-
sor zwyczajny Politechniki Krakowskiej; wyzna-
nie rzymskokat. Ojciec: Franciszek, wykszt. nie-
pe³ne podstawowe, rolnik. Matka: Katarzyna (z
d. Bielecka), wykszt. niepe³ne podstawowe, go-
spodyni domowa. Rodzeñstwo: Stanis³aw (ur.
1928). ¯ona: Ewa (z d. Piz³o), wykszt. wy¿sze,
fizyk. Dzieci: Agnieszka (ur. 1966), Grzegorz (ur.
1972), Katarzyna (ur. 1977). Tradycje rodzinne:
dziadek ¿ony Juliusz Ippoldt by³ profesorem
Uniwersytetu Jagielloñskiego, autorem �S³owni-
ka polsko-niemieckiego� i doktorem honoris cau-
sa UJ; ojciec ¿ony by³ in¿ynierem budownictwa,
podczas wojny trafi³ do niemieckiego oflagu dla
oficerów.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Krzemienicy l I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. H. Sienkiewicza w £añcu-
cie (matura 1956) l Uniwersytet Jagielloñski, ma-
tematyka (dyplom 1961).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Politechnika Krakowska (od 1961), asystent (1961-
67), adiunkt (1967-72), docent (1972-81), profe-
sor nadzwyczajny (1981), profesor zwyczajny
(1987). Ponadto: przewodnicz¹cy Rady Nauko-
wej O�rodka Badawczo-Rozwojowego  Huty Sta-
lowa Wola (od 1995), cz³onek Polskiej Akademii
Umiejêtno�ci, cz³onek zagraniczny Rosyjskiej
Akademii Nauk, doktor honoris causa Akademii
Technologiczno-Chemicznej w Iwanowie w Ro-
sji. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodo-
wym: w latach 1969-70 sta¿ naukowy w Lenin-
gradzie i Kijowie, sta¿ naukowy w Udine we W³o-
szech (1972); praca na uniwersytecie w Hambur-
gu (1994). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Analiza drgañ
elementów konstrukcyjnych w ujêciu probabili-
stycznym� (doktorat 1967); �Dynamika ¿yrosko-
pów w nieliniowym ujêciu probabilistycznym�
(habilitacja 1975); 6 ksi¹¿ek, 6 patentów, ponad
120 publikacji, 60 opracowañ.
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  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Polskie Towarzystwo Mechaniki Teo-
retycznej i Stosowanej (od 1970), cz³onek l Pol-
skie Towarzystwo Matematyczne (od 1993), cz³o-
nek. Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: brak. Sympatie polityczne: bezstronny. Odzna-
czenia: Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1982), Medal Komisji Edukacji Narodowej
(1984), Z³ota Odznaka �Za Pracê na rzecz Miasta
Krakowa� (1986), Krzy¿ Oficerski Orderu Odro-
dzenia Polski (1996).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 90 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, �ródmie�cie, od 1961. Samochód: polonez, rok
prod. 1991. Podatek dochodowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: taternictwo czynne, speleologia. Urlop:
turystyka, z wnukami, remontowanie starych do-
mów. Ulubione dzie³a: ksi¹¿ki historyczne. Mak-
syma ¿yciowa: Nie ma takiej góry, której by siê
nie da³o obej�æ, nie ma tak warownego miasta,
którego nie da³oby siê zdobyæ.        aktual.: 9.XII.1998

NI¯ANKOWSKI Rafa³ Tomasz
lekarz anestezjolog
Ur. 7 marca 1947 w Cieplicach Zdroju, woj. jele-
niogórskie; ¿onaty po raz drugi; wykszt. wy¿sze;
doktor habilitowany medycyny; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Karol Prawdzic, wykszt. niepe³ne
wy¿sze prawnicze, administrator. Matka: Krysty-
na (z d. Niezabitowska), wykszt. �rednie, przy
mê¿u. Rodzeñstwo: brak. ¯ona: Teresa (z d. Czar-
nik), wykszt. wy¿sze, magister pielêgniarstwa.
Dzieci: Anna Maria (ur. 1975), Agata (ur. 1978),
Matylda (ur. 1987). Tradycje rodzinne: galicyjska
mieszanka; w bardzo polskiej rodzinie przodko-
wie pochodz¹cy z Anglii, Saksonii i Austrii oraz
nostalgiczne wspomnienia czasów cesarstwa przez
pokolenie dziadków plus pe³na zapa³u s³u¿ba
dziadka w Legionach J. Pi³sudskiego; Virtuti Mi-
litari w�ród rodzinnych pami¹tek.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Opolu l II Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce w Opolu (matura 1965) l Akademia
Medyczna  w Krakowie, Wydzia³ Lekarski (dy-
plom 1972).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Szpital Miejski w Nysie (1972-73), lekarz sta¿y-
sta l Instytut Onkologii w Krakowie (1973-75),
asystent anestezjolog l Akademia Medyczna w
Krakowie (1976-89), Oddzia³ Intensywnej Tera-
pii Kliniki Alergii i Immunologii, ordynator od-
dzia³u, asystent w Pañstwowym Szpitalu Klinicz-
nym (1976-80), ordynator oddzia³u, asystent, ad-
iunkt AM (1980-89) l Ministerstwo Zdrowia i
Opieki Spo³ecznej w Warszawie (1989-94), dy-
rektor departamentu nauki l Uniwersytet Jagiel-
loñski, Collegium Medicum (od 1994), kierow-
nik Zak³adu Angiologii l Centrum Monitoro-

wania Jako�ci w Ochronie Zdrowia w Krakowie
(od 1994), organizator. Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: w latach 1979-97 wie-
lokrotne sta¿e i szkolenia w USA, Holandii,
Szwecji, Belgii, we W³oszech, w Austrii i Niem-
czech. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Agregacja p³y-
tek krwi� (doktorat 1980); �Leczenie prostacy-
klin¹ chorób têtnic� (habilitacja 1991); publika-
cje z zakresu leczenia prostanoidami, wspó³au-
tor European Consensus Document on Critical
Limb Ischemia; pomys³ i zainicjowanie profesjo-
nalnej szko³y mened¿erów opieki zdrowotnej �
Szko³y Zdrowia Publicznego w Krakowie, zaini-
cjowanie przekszta³ceñ opieki zdrowotnej w Pol-
sce i stworzenie programu wprowadzenia leka-
rza rodzinnego; inicjatywa adaptacji do polskiej
s³u¿by zdrowia mechanizmów poprawy jako�ci,
w tym inicjacja i realizacja Akredytacji Szpitali,
stworzenie koncepcji zmian kszta³cenia specja-
listycznego lekarzy.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Kongres Liberalno-De-
mokratyczny (do 1994), cz³onek Zarz¹du Krajo-
wego (dwie kadencje) l Unia Wolno�ci (od 1994),
cz³onek sekretariatu zdrowia (od 1994). Inne or-
ganizacje spo³eczne: Zwi¹zek Harcerstwa Polskie-
go (w latach szkolnych), harcmistrz l Zrzeszenie
Studentów Polskich (1966-72), sekretarz Rady
Uczelnianej AM (1970-71) l NSZZ �Solidarno�æ�
(od 1980), cz³onek kierownictwa Komisji Zak³a-
dowej AM (1981-89) l International Union of An-
giology (od 1990), cz³onek EWGMA l Interna-
tional Society for Quality Assessment in Health
Care (od 1995), cz³onek kolegium redakcyjnego
oficjalnego organu (od 1997). Udzia³ w przedsta-
wicielskich organach w³adzy: brak. Inne fakty z
¿yciorysu polit.: wspó³tworzenie w latach 80. nie-
legalnej Komisji Zak³adowej �Solidarno�ci� w
Akademii Medycznej w Krakowie; udzia³ w ze-
spole ekspertów Lecha Wa³êsy w wyborach pre-
zydenckich 1990 roku; opracowanie programu
wyborczego Kongresu Liberalno-Demokratyczne-
go co do reformy s³u¿by zdrowia (1993); kandy-
dat na senatora z krakowskiej listy KLD w wybo-
rach parlamentarnych w 1993 roku, zakoñczenie
kandydowania przed wyborami. Sympatie politycz-
ne: prawicowo-liberalne. Odznaczenia: drobne,
niewarte wspomnienia.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 80 m kw., w³asne, budownictwo wie-
lorodzinne, �ródmie�cie, od 1966. Samochód: ³ada,
rok prod. 1980. Podatek dochodowy: 1997 � II
próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ¿eglarstwo � jachtowy kapitan ¿eglugi
wielkiej, nurkowanie swobodne. Urlop: na wodzie,
pod wod¹ lub nad wod¹. Ulubione dzie³a: ksi¹¿ki
Josepha Conrada Korzeniowskiego; film �W samo
po³udnie�. Maksyma ¿yciowa: Róbmy swoje �
przeciwnicy s¹ zawsze.                    aktual.: 1.IX.1998
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NOWAK Bogus³aw Jan
organizator produkcji filmowej i telewizyjnej,
mened¿er
Ur. 5 marca 1955 w Krakowie; ¿onaty (od 1985);
wykszt. wy¿sze; magister organizacji produkcji
telewizyjno-filmowej; wyznanie rzymskokat. Oj-
ciec: Franciszek. Matka: Stanis³awa (z d. Lewic-
ka), wykszt. �rednie. Rodzeñstwo: Bo¿ena (ur.
1952). ̄ ona: Hanna (z d. Krawczyk), wykszt. �red-
nie, inspicjent. Dzieci: Monika (ur. 1988), Beata
(ur. 1992). ¯yciowe autorytety: Andrzej Wajda,
Zygmunt Hübner, Stanis³aw Radwan, W³adys³aw
Banaszkiewicz.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 31 w Krakowie l IX Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce w Krakowie (matura
1975) l Uniwersytet �l¹ski w Katowicach, Wy-
dzia³ Radia i Telewizji (dyplom 1984) l studia
podypl.: Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie,
budowa strategii spó³ek (dyplom 1997).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krako-
wie (1976-83), inspicjent (1976-78), asystent dy-
rektora (1982-83) l Opera i Operetka w Krakowie
(1984-85), dyrektor administracyjny l Telewizja
Polska Oddzia³ w Krakowie (1985-95), dziennikarz,
kierownik realizacji (1985-91), dyrektor produkcji
(1991-94), doradca zarz¹du TVP SA (1994-95) l
Polskie Radio Kraków SA, prezes zarz¹du (od
1995). Ponadto: szef programowy Festiwalu Mro¿-
ka (1990) i Europejskiego Miesi¹ca Kultury (1992).
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
s³u¿bowo do W³och (1985),  Austrii (1995, 1996),
Danii (1996), Wielkiej Brytanii (1996, 1997) i Nie-
miec (1997); stypendium radiowe w USA � Wa-
szyngton, Portland, Lincoln, Nowy Jork (1999).
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: artyku³y prasowe, filmy,
telewizyjne programy dokumentalne, m.in. o J. Ja-
rockim, L. i J. Skar¿yñskich, E. Lassek.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Fundacja �Dzieciêce Listy do �wiata�
(od 1993), przewodnicz¹cy rady Fundacji (1993-
2000) l Stowarzyszenie Filmowców Polskich
(1985-90), cz³onek l Stowarzyszenie Dziennika-
rzy RP (1992-93), cz³onek. Udzia³ w przedstawi-
cielskich organach w³adzy: brak. Odznaczenia:
brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 160 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Podgórze, od 1995. Samochód: fiat brava, rok
prod. 1999. Podatek dochodowy: 1998 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: tenis. Urlop: z rodzin¹. Ulubione dzie³a:
�Pan Cogito� Z. Herberta; �Sza³� W. Podkowiñ-
skiego; film �Ziemia obiecana� A. Wajdy; muzy-
ka W. A. Mozarta i  Z. Preisnera. Maksyma ¿ycio-
wa: Najbardziej mêczy nic nierobienie.

aktual.: 7.I.2000

NOWAK Marcin
student AWF, lekkoatleta sprinter
Ur. 2 sierpnia 1977 w Stalowej Woli, woj. tarno-
brzeskie; kawaler; wykszt. �rednie; technik me-
chanik, student Akademii Wychowania Fizyczne-
go w Krakowie; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Andrzej, wykszt. �rednie, technik mechanik. Mat-
ka: Gra¿yna (z d. Tychota), wykszt. wy¿sze, na-
uczyciel. Rodzeñstwo: Karolina (ur. 1983).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 10 w Stalowej Woli l Ze-
spó³ Szkó³ Zawodowych im. p³k. S. D¹bka w Sta-
lowej Woli (matura 1997) l Akademia Wycho-
wania Fizycznego w Krakowie, wychowanie fi-
zyczne (student).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademicki Zwi¹zek Sportowy Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Krakowie, zawodnik lekkiej
atletyki. Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: jako zawodnik AZS AWF Kraków w
1997 roku do Niemiec i Czech, w 1998 roku do
Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji, Francji i
na Wêgry. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: sze�ciokrotny
mistrz Polski w biegach na 100 i 200 metrów w
ró¿nych kategoriach wiekowych, br¹zowy medal
w sztafecie 4 x 100 m w mistrzostwach Europy w
Budapeszcie w 1998 roku oraz ósme miejsce w
biegu fina³owym na 100 m.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 30 m kw., akademik, Nowa Huta, od
1997. Samochód: brak. Podatek dochodowy: 1997
� I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: sport, film. Urlop: spacery, kino, pla¿a.
Ulubione dzie³a: film �Krzyk�. Maksyma ¿ycio-
wa: Wszystko mo¿na osi¹gn¹æ, je¿eli siê tego bar-
dzo pragnie i do tego d¹¿y.             aktual.: 2.XII.1998

NOWAKOWSKI Andrzej Janusz
polonista, dyrektor wydawnictwa
Ur. 17 listopada 1952 w Mielcu; ¿onaty (od 1976);
wykszt. wy¿sze; doktor nauk humanistycznych;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Zenon, wykszt.
wy¿sze, oficer Wojska Polskiego. Matka: Irena (z
d. Grunwald), wykszt. wy¿sze, filolog. Rodzeñ-
stwo: Zdzis³aw (ur. 1955), Tomasz (ur. 1958),
Wojciech (ur. 1962). ̄ ona: Ewa (z d. Majerowicz),
wykszt. wy¿sze, filolog. Dzieci: Piotr (ur. 1976).
Tradycje rodzinne: praprzodkowie ze strony mat-
ki pochodz¹ najprawdopodobniej z Danii.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 3 w Mielcu l II Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Mielcu (matura 1971) l Uni-
wersytet Jagielloñski, filologia polska (dyplom
1976).
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  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski (od 1976), adiunkt l
Gospodarstwo rolne w Beskidzie Wyspowym k.
Limanowej (od 1990), w³a�ciciel l Wydawnic-
two �Universitas� w Krakowie (od 1994), dy-
rektor, wiceprezes (od 1996). Ponadto: dyrektor
i wiceprezes Towarzystwa Autorów i Wydaw-
ców Prac Naukowych �Universitas� (od 1996).
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
stypendysta uniwersytetu londyñskiego w Wiel-
kiej Brytanii (lata 80.); stypendysta Fundacji Ko-
�ciuszkowskiej w USA (lata 80.). Wa¿niejsze
osi¹gniêcia: �Z dziejów rozwoju symbolizmu.
Arnold Böcklin w pogl¹dach i poezji M³odej Pol-
ski� (doktorat 1982); oko³o 140 publikacji z dzie-
dziny humanistyki, krytyki artystycznej i literac-
kiej; felietonista �Gazety Wyborczej�; autor
ksi¹¿ki �Arnold Böcklin. Chwa³a i zapomnie-
nie�; redaktor kilku serii wydawniczych, m.in.
Klasycy Wspó³czesnej Polskiej My�li Humani-
stycznej.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Sympatie polityczne: Unia
Wolno�ci. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 62 m kw., spó³dzielcze, lokatorskie,
Podgórze, od 1979. Samochód: toyota corolla,
rok prod. 1997. Podatek dochodowy: 1997 � I
próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: sadzenie drzew (nie lubi, jak mu kradn¹
drzewa, one te¿ tego nie lubi¹), stolarstwo. Urlop:
nad jeziorami Szwajcarii Kaszubskiej. Ulubione
dzie³a: wszelka dobra literatura i sztuka. Maksy-
ma ¿yciowa: Nie rób krzywdy innym. Miej oczy
otwarte.                                                aktual.: 31.VII.1998

NOWICKI Bogumi³ Stefan
pracownik poczty, radny miejski
Ur. 13 pa�dziernika 1953 w Kaliszu; ¿onaty (od
1975); wykszt. �rednie; wyznanie rzymskokat.
Ojciec: Mieczys³aw, wykszt. �rednie, oficer Lu-
dowego Wojska Polskiego. Matka: Danuta (z d.
Mutka), wykszt. �rednie, urzêdniczka. Rodzeñ-
stwo: brak. ̄ ona: Marta (z d. ̄ arnowska), wykszt.
niepe³ne wy¿sze. Dzieci: Jakub (ur. 1976), Olga
(ur. 1979), Bogna (ur. 1985). Tradycje rodzinne:
obie babki by³y nauczycielkami i przekona³y wnu-
ka do czytania ksi¹¿ek; dziadek ze strony ojca Ste-
fan Nowicki by³ legionist¹, do 1939 roku urzêd-
nik gminny, pochodzi³ z Wilna, zgin¹³ w Gusen
Mathausen w 1941 roku; dziadek ze strony matki
Leonard Mutka by³ kolejarzem, zmar³ po powro-
cie do Polski w 1947 roku po zatrzymaniu przez
NKWD w 1945 roku w sowieckiej Rosji, brat
dziadka Marian Mutka zgin¹³ w Ostaszkowie, by³
oficerem przedwojennego Korpusu Ochrony Po-
granicza.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 8 im. Szadkowskiego w
Krakowie l VIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
S. Wyspiañskiego w Krakowie (matura 1972).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Robotnicza Spó³dzielnia Wydawnicza Prasa-
Ksi¹¿ka-Ruch w Krakowie (1973), inspektor na-
k³adu l Akademia Medyczna w Krakowie (1973-
76), magazynier l Poczta Polska Telegraf i Tele-
fon w Krakowie (od 1979), kierownik sekcji. Wy-
jazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: kurs
zwi¹zkowy w Danii (1991) i w Wielkiej Brytanii
(1995). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: w 1998 roku
wspó³udzia³ w nowelizacji ustawy o ³¹czno�ci
przyznaj¹cej pocztowcom akcje Telekomunikacji
Polskiej SA, coroczne udane negocjacje p³acowe
na szczeblu centralnym w Poczcie Polskiej w la-
tach 1992-98 (jako szef krajowej �Solidarno�ci�
pocztowców).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Unia Polityki Realnej
(1994-95), cz³onek l Ruch Spo³eczny Akcji Wy-
borczej �Solidarno�æ� (od 1997), cz³onek zarz¹du
regionalnego w Krakowie. Inne organizacje spo-
³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980), przewod-
nicz¹cy sekretariatu ³¹czno�ci i cz³onek Komisji
Krajowej (1992-95), przewodnicz¹cy komisji za-
k³adowej �Solidarno�ci� Poczty Polskiej w Kra-
kowie (od 1989), przewodnicz¹cy Sekcji Krajo-
wej �Solidarno�ci� Pracowników Poczty  (od
1992). Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: radny Rady Miasta Krakowa, kaden. 1998-
2002, lista wyborcza Akcji Wyborczej �Solidar-
no�æ�, klub radnych AWS, wiceprzewodnicz¹cy
klubu, wiceprzewodnicz¹cy RMK. Inne fakty z
¿yciorysu polit.: szef sztabu wyborczego AWS w
Krakowie w zwyciêskiej kampanii wyborczej do
parlamentu w 1997 roku. Sympatie polityczne: ra-
czej do osób ni¿ instytucji, w�ród nich Stefan Nie-
sio³owski, Jaros³aw Kaczyñski, Antoni Maciere-
wicz i wielu innych z tej opcji; ze zmar³ych Win-
ston Churchill i Konrad Adenauer; antypatia do
sowieckich kolaborantów i ich nastêpców, których
uosobieniem jest Leszek Miller, obecny szef SLD.
Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 50 m kw., kwaterunkowe, Nowa Huta,
od 1975. Samochód: brak. Podatek dochodowy:
1997 �  I próg (rozliczenie z niepracuj¹c¹ ¿on¹).

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: czytanie ksi¹¿ek, koszykówka, rower, jed-
nak przede wszystkim ¿ona. Urlop: jak wy¿ej.
Ulubione dzie³a: tysi¹c, ale na pocz¹tku ��wiat
wed³ug Garpa� J. Irvinga, �Don Kichot� M. Ce-
rvantesa, �Noc w Lizbonie� i �Trzej towarzysze�
E. M. Remarque´a, �Kraina chichów� J. Carrola;
filmy �Kabaret�, �Rio Bravo�; obraz �Dziewczy-
na z per³¹� Vermeera. Maksyma ¿yciowa: Nie czyñ
drugiemu, co tobie niemi³o. Bóg tkwi w szczegó-
³ach.
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Dodatkowe uwagi: nie lubi t³oku, nie bêdzie na
rynku w sylwestra, nie kupi samochodu, lubi lu-
dzi i tramwaje przed godzinami szczytu lub po nich
oraz poczucie wolno�ci, jakie daje rower.

aktual.: 27.I.1999

NOWICKI Jan
aktor, felietonista
Ur. 5 listopada 1939 w Kowalu, woj. bydgoskie;
kawaler; wykszt. wy¿sze; magister sztuki; wyzna-
nie rzymskokat. Ojciec: Antoni, wykszt. brak,
szewc. Matka: Marianna (z d. Paszyñska), bez
wykszta³cenia. Rodzeñstwo: Anna (ur. 1937). Dzie-
ci: Sajana (ur. 1972), £ukasz (ur. 1973).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Kowalu l Liceum kultu-
ralno-o�wiatowe w £odzi (matura 1958) l Pañ-
stwowa Wy¿sza Szko³a Teatralna w Krakowie,
Wydzia³ Aktorski (dyplom 1964).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej w Krakowie (od
1964), aktor l Felietonista �Przekroju� i �Zwier-
ciad³a�. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: go�cinne wystêpy Starego Teatru, krêce-
nie filmów, premiery filmowe; poza Australi¹ by³
wszêdzie wielokrotnie. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: bli-
sko 50 ról teatralnych, oko³o 60 w Teatrze Telewi-
zji i oko³o 80 filmowych, w tym role teatralne w
sztukach wystawianych w Starym Teatrze w Kra-
kowie A. Bardiniego � Lavalette w �Donadieu� F.
Hochwaldera (1968), udzia³ w �Jarmarku piosenek�
(1969); J. Grzegorzewskiego � Poeta w �Weselu�
S. Wyspiañskiego (1977), Tefuan Saraskier-Banga
w �Tak zwanej ludzko�ci w ob³êdzie� wg Witkie-
wicza (1992); Z. Hübnera � m.in. Piotr w �Wariat-
ce z Chaillot� J. Giraudouxa (1964), Mio w �Sce-
nerii zimowej� M. Andersona (1967), Lucencjusz
w �Poskromieniu z³o�nicy� W. Szekspira (1968),
Brindsley w �Czarnej komedii P. Shaffera (1968);
J. Jarockiego � m.in. Jan Lancaster, szambelan w
�Henryku IV� W. Szekspira (1965), Artur w �Tan-
gu� S. Mro¿ka (1965), Jachimo w �Cymbelinie�
W. Szekspira (1967), Jack we �Wszystkim w ogro-
dzie� E. Albee (1970), Józef K. w �Procesie� F.
Kafki (1973);  A. Wajdy � m.in. Miko³aj Stawrogin
w �Biesach� F. Dostojewskiego (1971), Wielki
Ksi¹¿ê, Ares w �Nocy listopadowej� S. Wyspiañ-
skiego (1974), Rogozyn w �Nastazji Filipownej�
(1977); role w spektaklach Teatru Telewizji re¿y-
serowanych m.in. przez Z. Hübnera � m.in. Lucen-
tio w �Poskromieniu z³o�nicy� W. Szekspira (1971),
Maurycy w �Trylogii ponownych spotkañ� B.
Straussa (1981); K. Kutza � m.in. Olek w �Wê�le�
F. Falka (1987), Marek w �Do piachu...� T. Ró¿e-
wicza (1990); A. £apickiego � m.in. Riccardo w
�Pogardzie� wg A. Moravii (1975), Hrabia w �We-
selu Figara� P. de Beaumarchais (1995), Fredrico
Gomez w �Mê¿u stanu� T. S. Eliota (1997), Cesarz
Miko³aj w �Maskaradzie� J. Iwaszkiewicza (1997);
M. Meszaros � m.in. Karenin w �Ostatnim dniu

Anny Kareniny� wg L. To³stoja (1994),  Wiktor
Czermenelyi w �Zabawie w koty� I. Orkany�ego
(1996); A. Wajdy � m.in. Wielki ksi¹¿ê w �Nocy
listoadowej� S. Wyspiañskiego (1978); role filmo-
we � Kapitan Wyganowski w �Popio³ach� w re¿.
A. Wajdy (1965), Kettling w �Panu Wo³odyjow-
skim� w re¿. J. Hoffmana (1970), Andrzej w �Dziu-
rze w ziemi� W re¿. A. Kondratiuka (1970), Marek
w �¯yciu rodzinnym� w re¿. K. Zanussiego (1970),
Józef w �Sanatorium pod Klepsydr¹� w re¿. W. Hasa
(1973), rola w serialu �Czterdziestolatek� w re¿. J.
Gruzy (1975) i serialu �Dyrektorzy� w re¿.Z.
Chmielewskiego (1975), Tomasz Pi¹tek w �Spira-
li� w re¿,. K. Zanussiego (1978), rola w filmie �Z
biegiem lat, z biegiem dni� w re¿. A. Wajdy (1980),
Wielki Szu w �Wielkim Szu� w re¿. S. Chêciñskie-
go (1983), Ksi¹¿ê Hans Friedrich XVII w �Magna-
cie� w re¿. F. Bajona (1986), Chmielewski w �M³o-
dych wilkach� w re¿. J. ¯amojdy (1995) i inne.
Nagrody i wyró¿nienia: nagroda za rolê Artura w
�Tangu� na Festiwalu Polskich Sztuk Wspó³cze-
snych we Wroc³awiu (1966), Nagroda Miasta Kra-
kowa (1974), nagroda pañstwowa II stopnia za rolê
w serialu �Dyrektorzy� (1976), nagroda indywidu-
alna Komitetu ds. Radia i Telewizji (1976), nagro-
da za rolê ksiêcia Konstantego w �Nocy listoado-
wej� na Opolskich Konfrontacjach Teatralnych
(1977), nagroda tygodnika �Przyja�ñ� za rolê Mysz-
kina w �Nastazji Filipownej� (1977), dyplom ho-
norowy w plebiscycie �Przekroju� na najpopular-
niejszego aktora filmowego w latach 1946-81
(1982), Z³ota Kaczka (1984), Z³ote Grono (1984),
nagroda za rolê H. Ch. Andersena w �Z ¿ycia glist�
na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych (1984).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: nigdzie nigdy nie nale-
¿a³, bo po co? Inne organizacje spo³eczne: brak.
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
brak. Sympatie polityczne: polityki nie cierpi w
ca³o�ci. Odznaczenia: jakie� krzy¿e, nagrody pañ-
stwowe, ale nie pamiêta, bo wyrzuca³.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 90 m kw., w³asno�ciowe, �ródmie�cie,
od 1990. Samochód: mercedes 250 D, rok prod.
1987. Podatek dochodowy: p³aci du¿o, ale nie wie,
który to próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: nie ma � nie odpoczywa. Urlop: powrót w
rodzinne strony, oddycha tylko przesz³o�ci¹. Ulu-
bione dzie³a: �Pustynia Tatarów�, �Biesy�, �Mi-
³o�æ w czasach zarazy�; film z okresu socrealizmu
��winiarka i pastuch�; obrazy Romana Nowotar-
skiego. Maksyma ¿yciowa: Umrzeæ grubo przed
�mierci¹.                                                  aktual.: 11.II.1999

NOWOSAD Bogus³aw
parazytolog, profesor AR
Ur. 29 lipca 1940 w Zamo�ciu; ¿onaty (od 1966);
wykszt. wy¿sze; magister in¿ynier zootechnik;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Piotr, wykszt. pod-
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stawowe, rolnik. Matka: Stefania (z d. Ziarkie-
wicz), wykszt. podstawowe, rolnik. Rodzeñstwo:
Marian (ur. 1945), Alina (ur. 1950). ¯ona: Ewa (z
d. Wisznicka), wykszt. wy¿sze, magister zootech-
nik. Dzieci: Barbara (ur. 1967), Justyna (ur. 1972).
Tradycje rodzinne: zwi¹zane z piêkn¹ ziemi¹ za-
mojsk¹, czego dowodem jest fakt, ¿e rodzeñstwo
i córki (a tak¿e ziêciowie) maj¹ wykszta³cenie rol-
nicze.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa Powszechna w Zamo�ciu l
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Zamoyskiego w Za-
mo�ciu (matura 1959) l Akademia Rolnicza w
Krakowie, zootechnika (dyplom 1966).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Rolnicza w Krakowie (od 1966), asy-
stent (1966-67), starszy asystent (1967-72), ad-
iunkt (1972-79), docent (1979-93), profesor
(1993). Ponadto: cz³onek Komisji ds. Nagród Mia-
sta Krakowa (1995-98). Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: kilkakrotnie krótkoter-
minowe sta¿e naukowe w Czechos³owacji (1972-
82) oraz we Francji (1995). Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: �Ekonomiczne konsekwencje chorób paso¿yt-
niczych� (doktorat 1972); �Wp³yw paso¿ytów na
produkcyjno�æ prze¿uwaczy� (habilitacja 1979);
oko³o 100 publikacji w czasopismach zagranicz-
nych i krajowych (parazytologicznych, zootech-
nicznych, weterynaryjnych); udzia³ w grantach
krajowych i zagranicznych � problemy parazytoz
zwierz¹t gospodarskich w aspekcie ekologicznym
i ekonomicznym; publikacje �Zale¿no�æ stanu za-
ra¿enia od czynników genetycznych�, �Wp³yw
czynników �rodowiskowych, w tym metali ciê¿-
kich, na poziom zara¿enia najpowszechniejszymi
paso¿ytami wszystkich gatunków zwierz¹t gospo-
darskich�.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1972-89), cz³onek. Inne organi-
zacje spo³eczne: Zrzeszenie Studentów Polskich
(1961-68), przewodnicz¹cy Rady Uczelnianej AR
(1966-68), cz³onek Rady Naczelnej l Akademic-
ki Zwi¹zek Sportowy (1962-70), przewodnicz¹cy
klubu uczelnianego AR, zawodnik. Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Sym-
patie polityczne: zwi¹zane z ruchem ludowym z
racji przynale¿no�ci do �rodowiska ch³opskiego.
Odznaczenia: Z³ota Odznaka ZSP (1972), Zas³u-
¿ony dla Ziemi Krakowskiej (1974), Zas³u¿ony dla
Ziemi Rzeszowskiej (1976), Krzy¿ Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski (1984).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 140 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Krowodrza, od 1966. Samochód: fiat 1500, rok
prod. 1990. Podatek dochodowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka, sport (koszykówka), teatr.
Urlop: praca w Zamo�ciu na rodzinnych w³o-
�ciach, czasem w Krynicy w obiektach AR. Ulu-

bione dzie³a: ca³a twórczo�æ J. Meissnera; film
�Krzy¿acy�. Maksyma ¿yciowa: ¯yæ w zgodzie z
przyrod¹.                                                 aktual.: 4.IX.1998

NOWOSIELSKI Jerzy
artysta malarz, profesor ASP
(w³a�ciwie: Heorhij Kyprijan Nowosil�kyj). Ur. 7
stycznia 1923 w Krakowie; ¿onaty (od 1949);
wykszt. wy¿sze, profesor zwyczajny Akademii
Sztuk Piêknych; wyznanie prawos³awne. Ojciec:
Stefan, wykszt. �rednie, urzêdnik kolejowy. Mat-
ka: Anna (z d. Harländer), samouk. Rodzeñstwo:
Jerzy, W³odzimierz. ̄ ona: Zofia (z d. Gutkowska),
wykszt. wy¿sze, artysta malarz. Dzieci: brak. Tra-
dycje rodzinne: rodzina matki przyby³a do Sano-
ka z górnej Austrii za panowania Franciszka Jó-
zefa, babka mówi³a pacierz po niemiecku, ale
matka, tak jak babka katoliczka, czu³a siê ju¿ Po-
lk¹; ojciec unita z ruskich £emków �piewa³ w chó-
rze krakowskiej cerkwi przy ul. Wi�lnej � obecnie
ko�ció³ �w. Norberta. Miejsca zamieszkiwania: w
Krakowie od urodzenia do 1942 roku, potem przez
rok we Lwowie, w latach 1943-50 znowu w Kra-
kowie, nastêpnie w £odzi (1950-62) i od 1962 roku
z powrotem w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa �w. Wojciecha w Krakowie
l Gimnazjum oo. Pijarów w Krakowie l Staatli-
che Kunstgewerbeschuke w Krakowie (1940-42)
l gimnazjum we Lwowie (matura 1942) l Mo-
nastyr �w. Jana Chrzciciela we Lwowie (1942-43),
nowicjat l Wy¿sza Szko³a Sztuk Plastycznych w
Krakowie (1945-47), malarstwo u prof. Eugeniu-
sza Eibischa - przyjêty jako wolny s³uchacz na II
rok studiów (dyplom po egzaminie eksternistycz-
nym 1961).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wolny zawód (od 1947), artysta malarz l Wy¿sza
Szko³a Sztuk Plastycznych w Krakowie (1947-50),
m³odszy asystent (u Tadeusza Kantora) l Pañstwo-
wa Dyrekcja Teatrów Lalek w £odzi (1950), kie-
rownik artystyczny l Wy¿sza Szko³a Sztuk Pla-
stycznych w £odzi (1957-62), wyk³adowca l
Akademia Sztuk Piêknych w Krakowie, Katedra
Malarstwa (1962-93), docent etatowy, kierownik
VII katedry malarstwa i grafiki (1965-68), kierow-
nik II katedry malarstwa i rysunku (1977-84), pro-
fesor nadzwyczajny (1976), profesor zwyczajny
(1985) l emeryt (od 1993). Ponadto: doktorat
honoris causa UJ (2000). Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: Francja, Hiszpania, W³o-
chy, Sycylia, Grecja, Kreta, Ba³kany. Wa¿niejsze
osi¹gniêcia: malarstwo �cienne, sztalugowe i ry-
sunek, twórca ikon i polichromii, obrazów abstrak-
cyjnych, figuratywnych, wyrastaj¹cych z do�wiad-
czeñ sztuki staroegipskiej, bizantyñskiej, impre-
sjonizmu, surrealizmu i abstrakcji; po wojnie, w
latach 40., zwi¹zany z krakowsk¹ Grup¹ M³odych
Plastyków (I Grupa Krakowska), w latach 1950-
53 eliminowany z ogólnopolskich wystaw po-
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wszechnych, uczestnik wystawy �dziewiêciu no-
woczesnych� w 1955 roku, po której jego obrazy
trafi³y na biennale w Wenecji, co spowodowa³o
lawinê nastêpnych; w okresie 1955-56 cz³onek
�Grupy O�miu� w £odzi, w 1957 roku wspó³za³o-
¿yciel II Grupy Krakowskiej (stowarzyszenie o tej
nazwie dzia³a do dzi�); blisko 100 wystaw indy-
widualnych i ponad 250 zbiorowych w Polsce i za
granic¹, m.in. Wystawa Sztuki Nowoczesnej w
krakowskim Pa³acu Sztuki zorganizowana przez
Grupê M³odych Plastyków (1948), wystawa �dzie-
wiêciu nowoczesnych� w Krakowie (1955),
XXVIII Biennale w Wenecji (1956), V Biennale
w Sao Paulo (1959), 15 Polish Painters Museum
of Modern Art w Nowym Jorku (1961), �Profile
IV� � Polnische Kunst Heute w Bochum (1964),
Demarco Gallery w Edynburgu (1972), �Polish
painting today� w Londynie (1974), L�Esprit ro-
mantique dans le peinture polanaise XIX-XX siec-
les (1977), Grand Palais, Paris (1977), �Poloni-
sche Malarei 1945-1987� w Museum Wiesbaden
(1987), Art at the Edge w Museum of Modern Art
w Oxfordzie (1988), Pabellon de las Artes Expo�92
w Sewilli (1992), retrospektywna wystawa w
Muzeum Narodowym (Poznañ, Wroc³aw, Warsza-
wa 1993, Galeria BWA w Krakowie 1994); autor
polichromii w cerkwiach w Zawierciu (1952-54),
Gródku Bia³ostockim (1952-54), Bia³ymstoku-
Dojlidach (1953), Kêtrzynie (1954), restauracja
cerkwi na Woli w Warszawie (1956); wykonanie
ikonostasu dla grekokatolickiej kaplicy �w. Doro-
ty przy ko�ciele Augustianów w Krakowie (1984),
cerkwi prawos³awnej w Orzeszkowie (1967) � iko-
nostas przeniesiony do cerkwi przy ul. Szpitalnej
w Krakowie (1972); wykonanie polichromii w ko-
�cio³ach katolickich �w. Bart³omieja w Jerzmano-
wicach (1959-60), �w. Krzy¿a w Warszawie-Je-
lonkach (1964-66), w Weso³ej k. Warszawy (pro-
jekt 1963-64, realizacja 1975-76), Franciszkanów
w Krakowie Azorach (1978), �w. Ducha w No-
wych Tychach-¯wakowie (wspólnie z H. Ochi-
miuk i J. Koterb¹, 1985-87); projekt i realizacja
wnêtrza katedry prawos³awnej we Wroc³awiu
(1966-67), malowanie cerkwi grekokatolickiej w
Górowie I³awieckim, woj. olsztyñskie (1986); au-
tor obrazów sakralnych w ko�cio³ach w Olszynach
(1956),  Zbylitowskiej Górze k. Tarnowa (1956-
57); bardzo liczne obrazy sztalugowe o tematyce
religijnej  w cerkwiach polskich i na Zachodzie
(m.in. w Chicago), wykonanie ok. 70 obrazów-
krzy¿y, liczne przedstawienie Matki Boskiej, Chry-
stusa i �wiêtych; autor kilkuset aktów kobiecych,
martwych natur, pejza¿y, scen rodzajowych we
wnêtrzu, kilkudziesiêciu obrazów abstrakcyjnych
i kilku tysiêcy rysunków; autor dekoracji i kostiu-
mów do sztuk wyre¿yserowanych przez Helmuta
Kajzara � �Antygony� Sofoklesa (Teatr Polski we
Wroc³awiu, 1971) i �Sêdziów� Wyspiañskiego
(Teatr Studio w Warszawie, 1972); ilustrator to-
miku wierszy B. Sztajnerta (1957) oraz �Opowie-

�ci o mi³o�ci� Ortegi y Gasseta (1989); autor licz-
nych artyku³ów i esejów o teorii malarstwa w po-
³¹czeniu z refleksj¹ religijn¹  oraz z zakresu este-
tyki i historii ikony, m.in. cykl artyku³ów dla �Prze-
gl¹du Artystycznego� (II-XI.1949), publikacje w
miesiêczniku �Znak� (lata 60.). Nagrody i wyró¿-
nienia: nagrody Ministra Kultury i Sztuki (1957 i
1958, 1962, 1973, 1981), nagrody pañstwowe � II
stopnia z okazji XV-lecia Polski Ludowej (1960)
i I stopnia (1984); nagroda im. W³odzimierza Pie-
trzaka Instytutu Wydawniczego PAX (1967), I na-
groda na II Triennale Malarstwa i Grafiki w £odzi
(1976), nagroda im. Brata Alberta przyznana przez
Chrze�cijañskie Stowarzyszenie Spo³eczne (1977),
Nagroda im. A. Jurzykowskiego (USA 1981), na-
groda artystyczna Muzeum Archidiecezji War-
szawskiej (1985), nagroda miasta Krakowa dla
Twórców i Dzia³aczy Kultury za nowatorstwo w
twórczo�ci plastycznej (1987). Prezentacja osoby
i dzie³a: J. Madeyski �Jerzy Nowosielski� (1973),
�Twórca i dzie³o w fotografii Jana Styczyñskie-
go� (1976), dwa tomy rozmów z Jerzym Nowo-
sielskim Zbigniewa Podgórca �Wokó³ ikony�
(1985) oraz �Mój Chrystus� (1993), ksi¹¿ka �In-
no�æ prawos³awia� (1991), D. Kazimierska-Ny-
czek, J. Madeyski, T. Nyczek �Jerzy Nowosiel-
ski� (1992), Marek Tytko �Jerzy Nowosielski. Rys
biograficzny� w Krakowskich Zeszytach Ukraino-
znawczych, t. I-II (1992), filmy dokumentalne
�Znak w górach� A. £awniczak i K. ¯urawskie-
go, emitowany w I programie TVP (1995), Brzo-
zowskiego �Interpretacje�, kilka reporta¿y telewi-
zyjnych.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak � nigdy nie nale¿a³
do ¿adnej organizacji politycznej. Inne organiza-
cje spo³eczne: Zwi¹zek Niezale¿nej M³odzie¿y
Socjalistycznej � organizacja PPS (1946-48), cz³o-
nek l Zwi¹zek Polskich Artystów Plastyków (od
1947), cz³onek l Fundacja Nowosielskich (od
1996), wspó³za³o¿yciel (wraz z ¿on¹). Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Inne
fakty z ¿yciorysu politycznego: po sukcesie kra-
kowskiej wystawy sztuki nowoczesnej, zamkniê-
tej przez ówczesne w³adze, uczestnik katowickie-
go zjazdu ZPAP w czerwcu 1949 roku, na którym
socrealizm proklamowano jako jedynie s³uszny
kierunek w sztuce polskiej; w tym samym roku
uczestnik przegl¹du szkó³ artystycznych w Pozna-
niu, gdzie razem z Tadeuszem Kantorem i Stefa-
nem Kisielewskim usuniêty z sali za nieprzewi-
dziany wystêp, po którym ówczesny minister kul-
tury W³odzimierz Sokorski nazwa³ ich �¿ubrami
z Puszczy Bia³owieskiej�; po incydencie w Pozna-
niu odmowa przyznania przez Ministerstwo Kul-
tury i Sztuki PRL zawodowych kwalifikacji na-
uczycielskich, co by³o równoznaczne z odsuniê-
ciem od nauczania na ASP w Krakowie; mimo bra-
ku uprawnieñ nauczycielskich oraz dyplomu ukoñ-
czenia studiów wy¿szych od 1957 roku zatrudnio-
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ny w Wy¿szej Szkole Sztuk Plastycznych w £o-
dzi, a po zdaniu jako ekstern egzaminu dyplomo-
wego, od 1962 roku zatrudniony na ASP w Kra-
kowie; od 1962 roku zadeklarowanie w³asnej na-
rodowo�ci jako polska. Odznaczenia: Z³oty Krzy¿
Zas³ugi (1976), Z³ota Odznaka �Za Pracê Spo³ecz-
n¹ dla Krakowa� (1978), Medal �w. Marii Mag-
daleny (prawos³awny) II stopnia (1984), Krzy¿ ks.
Konstantego Ostrogskiego (1985), Krzy¿ Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski (1981), Krzy¿
Wielki Orderu Odrodzenia Polski (1998), Hono-
rowy Obywatel Miasta Krakowa (1999).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 75 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny (po rodzicach), �ródmie�cie, od 1962. Samo-
chód: brak. Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: koncerty muzyczne. Urlop: brak. Ulubio-
ne dzie³a: Biblia, w³asne obrazy. Maksyma ¿ycio-
wa: hedonista.                                      aktual.: 25.IV.200

NYCZ Kazimierz
biskup pomocniczy, wyk³adowca PAT
Ur. 1 lutego 1950 w Starej Wsi, woj. bielskie; wy-
kszt. wy¿sze; doktor katechetyki. Ojciec: Franci-
szek, wykszt. podstawowe, ch³oporobotnik. Mat-
ka: Waleria (z d. M³ynarska), wykszt. zawodowe,
zawód � brak odp. Rodzeñstwo: Ma³gorzata (ur.
1951), Stanis³aw (ur. 1956).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Starej Wsi, woj. bielsko-
bialskie l Liceum ogólnokszta³c¹ce w Czechowi-
cach-Dziedzicach (matura 1967) l Papieska Aka-
demia Teologiczna w Krakowie, Wydzia³ Teolo-
giczny (dyplom 1973), licencjat (dyplom 1977) l
studia doktoranckie: Katolicki Uniwersytet Lubel-
ski (dyplom 1981).

  �WIÊCENIA I  GODNO�CI KO�CIELNE
Diakonat (Kraków 1972) l prezbiterat (Kraków
1973) l �wiêcenia biskupie (Kraków 1988).

  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Parafia pod wezwaniem �w. El¿biety Wêgierskiej
w Jaworznie-Szczakowej (1973-75) l Parafia pod
wezwaniem �w. Ma³gorzaty w Raciborowicach,
woj. krakowskie (1975-77) l Kuria Metropolital-
na w Krakowie (od 1981), wizytator katechetycz-
ny (1981-86), biskup pomocniczy � wikariusz ge-
neralny (od 1988) l Krakowskie Seminarium
Duchowne (1986-87), wicerektor l Papieska Aka-
demia Teologiczna w Krakowie (od 1981), wy-
k³adowca katechetyki l Komisja Wychowania
Episkopatu Polski (od 1996), cz³onek. Wyjazdy za-
graniczne o charakterze duszpasterskim: dwukrot-
ny pobyt w Goethe Institut w Passau (1979) i Gra-
fting (1981). Wa¿niejsze dzie³a: �Realizacja odno-
wy katechetycznej soboru watykañskiego II� (dok-
torat 1981).

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ do organizacji spo³ecznych: Fun-
dacja Budowy Centrum O�wiêcimia (od 1989),

przewodnicz¹cy Rady l Fundacja Ksi¹¿êco-Bi-
skupi Komitet w Zakopanem, cz³onek l Funda-
cja Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w Krako-
wie £agiewnikach (od 1997), przewodnicz¹cy
Rady Fundacji. Odznaczenia ko�cielne i �wieckie:
brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., samodzielne, budynek ko-
�cielny, �ródmie�cie, od 1986. Samochód: polo-
nez, rok prod. 1994. Podatek dochodowy: 1994 �
I próg, 1995 � I próg, 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: piesze wêdrówki po okolicach Krakowa
lub w górach, o ile czas pozwoli. Urlop: dwa ty-
godnie nad polskim morzem, a czasem w Biesz-
czadach. Ulubione dzie³a: ksi¹¿ki ogólnokulturo-
we; malarstwo klasyczne realistyczne. Maksyma
¿yciowa: Ex hominibus pro hominibus.

aktual.: 7.V.1999
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OBTU£OWICZ Wojciech
architekt, radny miejski
Ur. � brak odp., w Krakowie; ¿onaty (od 1961);
wykszt. wy¿sze, magister in¿ynier architekt; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Wojciech, wykszt. wy-
¿sze, in¿ynier budownictwa, w³a�ciciel firmy bu-
dowlanej. Matka: Jadwiga (z d. Siciñska), wykszt.
�rednie, przy mê¿u. Rodzeñstwo: brak. ¯ona: Ewa
(z d. Krzepowska), wykszt. �rednie, dekorator
wnêtrz-designer. Dzieci: Marta (ur. 1967), dzien-
nikarka po UJ. Wnuki: Maciej (ur. 1992), Kata-
rzyna (ur. 1994). Tradycje rodzinne: rodzina kra-
kowska zwi¹zana z bran¿¹ budowlan¹; ojciec w³a-
�ciciel przedwojennej firmy budowlanej specjali-
zuj¹cej siê w budowie mostów, wiaduktów, miej-
skiej infrastruktury technicznej i domów, posia-
daj¹cej oddzia³y w Poznaniu i Gdañsku i zatrud-
niaj¹cej ok. 800 pracowników, po wojnie w 1952
roku firma przesta³a istnieæ na skutek represji ze
strony w³adz PRL, a ojciec zosta³ nauczycielem w
technikum budowlanym oraz ekspertem w zakre-
sie kosztorysowania w ówczesnym ministerstwie
rolnictwa, wyda³ ksi¹¿kê dotycz¹c¹ kosztorysowa-
nia; brat ojca Stanis³aw Obtu³owicz by³ ostatnim
dyrektorem nieistniej¹cej ju¿ drukarni Anczyca,
znajduj¹cej siê naprzeciw krakowskiej filharmo-
nii; wuj ¿ony Fryderyk Tadanier, przedwojenny
architekt, zaprojektowa³ m.in. budynek przy pla-
cu Szczepañskim; m¹¿ córki Marek Gajczak ope-
rator filmowy, laureat I nagrody Festiwalu Filmu
Autorskiego w Zakopanem (2000). ¯yciowe au-
torytety: promotor pracy magisterskiej prof. W³o-
dzimierz Gruszczyñski. Miejsca zamieszkiwania:
od urodzenia w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Krakowie l Liceum Bu-
dowlane w Krakowie (matura 1953) l Politechni-
ka Krakowska, Wydzia³ Architektury (dyplom
1962 u prof. W. Gruszczyñskiego).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Miastoprojekt Kraków (1961-88), asystent, pro-
jektant, kierownik pracowni (1970-88) l Studio
Architektoniczne Spó³ka z o.o. (od 1988), dyrek-
tor, w³a�ciciel. Ponadto: status twórcy nadany
przez ministra kultury i sztuki (1983), przewod-
nicz¹cy Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Archi-
tektonicznej przy prezydencie Krakowa (od
1998). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-

dowym: kontrakt zagraniczny w Bagdadzie w Ira-
ku (1979-80). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: wiele na-
grodzonych i zrealizowanych projektów, m.in.:
zespó³ mieszkaniowy Stare Stawy w O�wiêcimiu
(realizacja od 1981), dom mieszkalny przy ul. Le-
gionów Pi³sudskiego 22 w Krakowie (realizacja
1989) - Grand Prix Miêdzynarodowego Bienna-
le Architektury w Krakowie (1985), dom miesz-
kalny w Berlinie (realizacja 1993) � I nagroda na
�wiatowej wystawie budownictwa Internationa-
le Bauaus Stelung, (1993), projekt wnêtrza pubu
przy ul. Go³êbiej 2 w Krakowie (realizacja 1993)
� nagroda �Wnêtrze Roku� przyznana przez mie-
siêcznik �Architektura i Biznes�, projekt zespo-
³u wodnej rekreacji w Krzes³awicach pod Kra-
kowem � I nagroda w Konkursie SARP (1995),
zespó³ sportowy dla Szko³y Podstawowej nr 7
przy ul. Bernardyñskiej 7 w Krakowie (1996),
rezydencja mieszkalna przy ul. Zakamycze 33 w
Krakowie (realizacja 1997) � I nagroda w kon-
kursie czasopisma �Architektura-Murator�, nowy
stadion klubu sportowego �Wis³a� (czê�ciowa re-
alizacja 1997), budynek s¹du okrêgowego w Kro-
�nie (realizacja 1998), rewaloryzacja Pa³acu La-
sockich i nowa siedziba Hydrotrestu SA przy ul.
Praskiej w Krakowie (realizacja 1999), kamieni-
ca mieszkalna przy ul. Zamkowej 2 w Krakowie
(realizacja 1999), projekt pawilonu polskiego na
�wiatowej Wystawie Expo 2000 w Hanowerze
(realizacja VI.2000) � I nagroda w ogólnopolskim
konkursie SARP, zespó³ obiektów administracyj-
no-handlowych firmy �Azbud� przy al. Pokoju
w Krakowie (realizacja 2000), budynek Instytu-
tu Duchowo�ci przy ul. Rakowickiej 18 w Kra-
kowie (realizacja 2000), Teatr � Scena Eljot przy
ul. Miodowej 15 w Krakowie (2000), zespó³ spor-
towy dla Szko³y Podstawowej nr 6 oraz XIV LO
w Krakowie przy ul. W¹skiej (w trakcie realiza-
cji). Pozosta³e nagrody i wyró¿nienia: Wyró¿nie-
nie II stopnia za pracê w SARP przyznane przez
zarz¹d g³ówny stowarzyszenia (1980), nagroda
Ministra Budownictwa i Przemys³u Materia³ów
Budowlanych za opracowanie 20-letniego pro-
gramu budownictwa mieszkaniowego dla Iraku
(1981), Honorowa Nagroda SARP za ca³okszta³t
twórczo�ci architektonicznej (1998). Prezentacja

O



242 KTO jest KIM w Krakowie 1999

osoby i dzie³a:  �Moderni�ci krakowscy, projek-
ty i realizacje 89-98� (1998), �Moderni�ci kra-
kowscy, projekty i realizacje 1999-98� (2000).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Ruch Stu (od 1997), cz³o-
nek. Inne organizacje spo³eczne: Stowarzyszenie
Architektów Polskich SARP (od pocz. lat 70.),
cz³onek zarz¹du Oddzia³u Krakowskiego (1982-
85), wiceprezes Oddzia³u Krakowskiego (1985-
91), prezes Oddzia³u Krakowskiego (1991-2000).
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
radny Rady Miasta Krakowa, kaden. 1998-2002,
lista wyborcza Akcji Wyborczej Solidarno�æ, Klub
radnych AWS, przewodnicz¹cy Komisji Planowa-
nia Przestrzennego i Ochrony �rodowiska RMK.
Inne fakty z ¿yciorysu polit.: w czasach PRL brak
uczestnictwa w ¿yciu politycznym; wspó³twórca
lokalnego programu wyborczego AWS na wybo-
ry parlamentarne w 1997 roku oraz wybory samo-
rz¹dowe w roku 1998.  Sympatie polityczne: Jan
Maria Rokita. Odznaczenia: Z³ota Odznaka Mia-
sta Krakowa za pracê spo³eczn¹ (1969).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 100 m kw., w³asne, Krowodrza, od
2000. Samochód: opel tigra, rok prod. 1997. Po-
datek dochodowy: 1999 � III próg

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: zupe³ny brak czasu na przyjemno�ci.
Urlop: je�li siê uda 2-3 dni w roku na ³owienie ryb
i rozkoszowanie siê pogod¹. Ulubione dzie³a:
wszystko, co zwi¹zane z modernizmem. Maksy-
ma ¿yciowa: praca, praca i jeszcze raz praca.

aktual.: 3.VI.2000

OKOÑSKI Jan Józef
prawnik, mened¿er, radny miejski
Ur. 7 maja 1953 w Krakowie; ¿onaty (od 1976);
wykszt. wy¿sze; prawnik; wyznanie rzymskokat.
Ojciec: Adam, wykszt. wy¿sze, ekonomista. Mat-
ka: Jadwiga (z d. Migda³), wykszt. wy¿sze, po
szkole handlowej. Rodzeñstwo: Anna (ur. 1949).
¯ona: Maria Romanowska-Okoñska, wykszt. wy-
¿sze, doktor pedagogiki. Dzieci: Pawe³ (ur. 1977),
Katarzyna (ur. 1978), Mateusz (ur. 1983), Anna
(ur. 1984). Tradycje rodzinne: dziadek ze strony
matki Jan Migda³ � przedwojenny przedsiêbior-
ca, prowadz¹cy rodzinn¹ firmê, od 1919 roku
marsza³ek Bractwa Kurkowego w Krakowie, cz³o-
nek w³adz Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej,
za³o¿yciel kilku przedwojennych fundacji chary-
tatywnych; dziadek ze strony ojca Józef Okoñski
� oficer przedwojenny V Pu³ku Artylerii Ciê¿kiej
(dzia³omistrz); siostra Anna Okoñska-Walkowicz
� doktor pedagogiki, wiceprezes Ogólnopolskie-
go Stowarzyszenia Szkó³ Spo³ecznych, dyrektor
spo³ecznej szko³y podstawowej i liceum w Kra-
kowie; ojciec � oficer Wojska Polskiego, po klê-
sce Francji w 1940 roku uwiêziony w obozie kon-
centracyjnym Miranda del Ebro w Hiszpanii, prze-
dosta³ siê potem do Anglii, Szkocji i Polski.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 4 w Krakowie l XIII Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce w Krakowie (matura
1972) l Uniwersytet Jagielloñski, Wydzia³ Prawa
i Administracji (absolutorium 1977).

  ZATRUDNIENIE I  POZYCJA ZAWODOWA
Przemys³owa Farma Drobiu (1978-88), w³a�ciciel
l Przedsiêbiorstwo �Okomat� w Krakowie (1985-
91), w³a�ciciel l Drukarnia �Amar� w Krakowie
(od 1991), w³a�ciciel l Przedsiêbiorstwo Obrotu
Nieruchomo�ciami w Krakowie (od 1997), wspó³-
w³a�ciciel. Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: organizacja wyspecjalizowana ONZ
� siedziba Organizacji Ochrony W³asno�ci Inte-
lektualnej w Genewie � sta¿, publikacje (1976);
potem wyjazdy s³u¿bowe zwi¹zane z prac¹ zawo-
dow¹ i parlamentarn¹. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: pro-
wadzenie dobrze prosperuj¹cych firm, z których
¿adna nie zbankrutowa³a.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA I SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Forum Prawicy Demokra-
tycznej (1989-90), cz³onek-za³o¿yciel, cz³onek
Rady Krajowej l Unia Demokratyczna (1991-94),
wiceprzewodnicz¹cy Regionu Krakowsko-Nowo-
s¹deckiego, cz³onek Rady Regionalnej, cz³onek
prezydium, cz³onek Rady Krajowej (1991-92)
l Unia Wolno�ci (od 1994), wiceprzewodnicz¹cy
Rady Regionalnej w Krakowie (1992-94), cz³o-
nek Rady Krajowej (od 1994). Inne organizacje
spo³eczne: Bractwo Kurkowe (od 1973), marsza-
³ek l Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Us³ug (od
1984), cz³onek l Krakowska Kongregacja Kupiec-
ka (od 1990), wiceprezes Rady (1990-95), prezes
(od 1995) l Rada Gospodarki Polskiej (od 1994),
cz³onek Zarz¹du l Fundacja �Teraz Polska�, cz³o-
nek rady fundatorów (od 1996) l Klub Sportowy
�Cracovia� (1997-98), cz³onek. Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: pose³ na Sejm RP
(1993-97), lista wyborcza Unii Wolno�ci, klub par-
lamentarny Unii Wolno�ci l radny Rady Miasta
Krakowa, kaden. 1990-94, lista wyborcza Krakow-
skiego Komitetu Obywatelskiego �Solidarno�æ�,
Demokratyczny Klub Radnych; kaden. 1994-98,
lista wyborcza �Twoje Miasto�, Klub Radnych
�Twoje Miasto�; kaden. 1998-2002, lista wybor-
cza Unii Wolno�ci - Unii Polityki Realnej - Ruchu
Inicjatyw Osiedlowych, klub UW. Osi¹gniêcia
w dzia³alno�ci publicznej: wspó³tworzenie nowe-
go ustroju samorz¹du Krakowa oraz statutu mia-
sta po 1989 roku � rozwój gospodarczy, tworze-
nie gospodarki rynkowej, prywatyzacja handlu.
Inne fakty z ¿yciorysu polit.: pomoc dla struktur
podziemnych w latach 80. Sympatie polityczne: do
ugrupowañ politycznych zdroworozs¹dkowych,
niepopulistycznych; antypatia do wszelkich nie-
zdrowych skrajno�ci zarówno na lewej, jak i pra-
wej stronie sceny politycznej. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 96 m kw., kwaterunkowe, �ródmie-
�cie, od 1978. Samochód: volvo 960, rok prod.
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1995; jaguar, rok prod. 1988. Podatek dochodo-
wy: 1997 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: dzia³alno�æ spo³eczna i polityczna, ¿ycie
towarzyskie. Urlop: podró¿e, wyjazdy, zwiedza-
nie, urlop nieczêsto � brak czasu. Ulubione dzie-
³a: film �Rejs� Piwowskiego, polskie komedie fil-
mowe �Mi��, �Sami swoi�. Maksyma ¿yciowa: Na
pró¿no ¿yje ten, kto drugiemu nie przynosi korzy-
�ci (has³o Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej).

aktual.: 1.IX.1998

OKRAJEK W³odzimierz
ekonomista, rolnik
Ur. 28 lipca 1961 w Krakowie; ¿onaty (od 1986);
wykszt. wy¿sze; magister in¿ynier; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Józef, wykszt. podstawowe, rolnik.
Matka: Helena (z d. Solarz), wykszt. �rednie, rol-
nik. Rodzeñstwo: brak. ¯ona: Halina (z d. Krom-
ka), wykszt. �rednie, ekonomista. Dzieci: Lidia (ur.
1988).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Pietrzejowicach, woj. kra-
kowskie l Technikum Rolnicze im. H. Ko³³¹taja
w Piotrkowicach Ma³ych, woj. krakowskie (ma-
tura 1979) l Akademia Rolnicza im. H. Ko³³¹taja
w Krakowie, ekonomika (dyplom 1987) l studia
podypl.: Polska Akademia Nauk, Studium Praw-
no-Samorz¹dowe, Instytut Nauk Prawnych
w Warszawie (dyplom 1996).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
W³asne gospodarstwo rolne w Pietrzejowicach (od
1985). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: seminarium samorz¹dowe w Lille we
Francji (1992).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Zjednoczone Stronnic-
two Ludowe (1980-89), cz³onek prezydium Za-
rz¹du Gminnego w Kocmyrzowie l  Polskie
Stronnictwo Ludowe (od 1989), wiceprezes Za-
rz¹du Wojewódzkiego w Krakowie (od 1992).
Inne organizacje spo³eczne: Zwi¹zek Rolników
Kó³ek i Organizacji Rolniczych (od 1982), cz³o-
nek Rady Zwi¹zku Wojewódzkiego w Krakowie
(1990-94). Udzia³ w przedstawicielskich orga-
nach w³adzy: radny Rady Gminy Kocmyrzów-
Luborzyca, kaden. 1990-94, lista wyborcza Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego, przewodnicz¹cy
Rady Gminy; kaden. 1994-98, lista wyborcza
PSL, przewodnicz¹cy Rady Gminy. Sympatie
polityczne: zjednoczenie ruchu ludowego. Odzna-
czenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 80 m kw., dom jednorodzinny, Pie-
trzejowice, od 1961. Samochód: FSO 1500, rok
prod. 1988. Podatek dochodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: piesze wêdrówki po górach. Urlop: praca
w gospodarstwie rolnym, czasami krótki wyjazd
w góry. Ulubione dzie³a: �Przygody dobrego wo-

jaka Szwejka� J. Haszka, wczesna twórczo�æ
W. £ysiaka. Maksyma ¿yciowa: Jest dobrze, a bê-
dzie lepiej.                                                aktual.: 9.X.1998

OLSZEWSKI W³odzimierz Maria
prawnik, sêdzia s¹du apelacyjnego
Ur. 23 maja 1941 w Krakowie; ¿onaty (od 1973);
wykszt. wy¿sze; magister prawa, sêdzia; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: Zdzis³aw, wykszt. wy¿sze eko-
nomiczne, zawód � brak odp. Matka: Zofia (z d. Ja-
nicka), wykszt. �rednie, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Jan
(ur. 1942). ¯ona: Ewa (z d. Nowak), wykszt. wy-
¿sze, sêdzia. Dzieci: Anna (ur. 1975), Ma³gorzata (ur.
1977). Tradycje rodzinne: pocz¹tki rodu siêgaj¹,
wed³ug �róde³ pisanych, XVI wieku, przodkowie
zamieszkiwali od 1600 roku w powiecie s³onimskim
i u¿ywali w³asnego herbu � g³ownia szabli i hak
murarski, has³o przewodnie �walczyæ i budowaæ�;
dziadek W³odzimierz Olszewski oraz stryjeczny
dziadek Jan Olszewski (zgin¹³ w Katyniu) i ojciec
byli oficerami kawalerii. ̄ yciowe autorytety: ojciec.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 7 w Krakowie l III Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Kochanowskie-
go w Krakowie (matura 1958) l Uniwersytet Ja-
gielloñski, prawo (dyplom 1964) l aplikacja s¹-
dowa (1964-66), egzamin sêdziowski (1966).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
S¹d Powiatowy w Limanowej (1966-71), asesor
(1966-68), sêdzia (1968-71), wiceprezes (1970-
-71) l S¹d Powiatowy w Krakowie (1971-74), sê-
dzia l S¹d Wojewódzki w Krakowie (1974-84),
sêdzia l Wolny zawód � adwokat w Krakowie
i Miechowie (1984-90) l S¹d Apelacyjny w Kra-
kowie (od 1990), sêdzia, przewodnicz¹cy s¹du l
Krajowa Rada S¹downictwa (od 1994), wice-
przewodnicz¹cy (1996-98), przewodnicz¹cy
(od 1998). Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: wyjazd studialny do Londynu (1999).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: dotychczas � brak odp.,
obecnie � brak. Inne organizacje spo³eczne: NSZZ
�Solidarno�æ� Pracowników Wymiaru Sprawiedli-
wo�ci (1980-81), wiceprzewodnicz¹cy Komisji
Zak³adowej przy S¹dzie Wojewódzkim w Krako-
wie, cz³onek Krajowej Komisji Koordynacyjnej
NSZZ �Solidarno�æ�. Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: brak odp., Krowodrza, od 1973. Sa-
mochód: hyundai lantra, rok prod. 1992. Podatek
dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: dzia³alno�æ publiczna, literatura piêkna,
literatura faktu ze szczególnym uwzglêdnieniem
II wojny �wiatowej (konspiracja AK), sport, a
szczególnie pi³ka no¿na. Urlop: nad wod¹, najchêt-
niej ciep³¹, np. Adriatyk. Ulubione dzie³a: Trylo-
gia Henryka Sienkiewicza. Maksyma ¿yciowa:
pozytywny stosunek do ludzi.         aktual.: 3.XII.1999
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OPALSKI Józef
polonista, teatrolog, re¿yser, profesor PWST
Ur. 20 marca 1947 w Krakowie; wolny; wykszt.
wy¿sze; doktor filologii polskiej; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Antoni. Matka: Maria. Rodzeñstwo:
Aleksandra. Dzieci: brak. ̄ yciowe autorytety: pro-
fesorowie Kazimierz Wyka, Henryk Markiewicz,
Jan B³oñski oraz re¿yser Konrad Swinarski.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 38 w Krakowie; Ekspery-
mentalne Studium Gry na Fortepianie w Krako-
wie (ukoñczone 1965) l VIII Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w Krakowie (matura 1965) l Uniwer-
sytet Jagielloñski, filologia polska (dyplom 1970);
Miêdzywydzia³owe Studium Kulturalno-O�wiato-
we (1970-72) l studia doktoranckie: UJ, Instytut
Filologii Polskiej (dyplom 1975).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski, Instytut Filologii Pol-
skiej, Zak³ad Teatru (od 1975), starszy wyk³adow-
ca; Studium Literacko-Artystyczne (od 1997),
wyk³adowca l Opera i Operetka w Krakowie
(1975-96), kierownik literacki l Pañstwowa Wy-
¿sza Szko³a Teatralna w Krakowie, Wydzia³ Re-
¿yserii Dramatu (od 1976), profesor nadzwy-
czajny (1998), prodziekan (X.1997-V.1998), p.o.
dziekana (dwa miesi¹ce, 1998); Wydzia³ Wokal-
no-Estradowy (od 1.X.1998), kierownik, profe-
sor nadzwyczajny l Re¿yseria Radiowo-Telewi-
zyjna w Katowicach (1978-80), wyk³adowca
przedmiotu teatr wspó³czesny l Stary Teatr im.
H. Modrzejewskiej w Krakowie (1980-96), kie-
rownik literacki (1980-90), konsultant literacki
i cz³onek Rady Artystycznej Starego Teatru
(1990-96). Ponadto: kierownik literacki Teatru
Ewy Demarczyk w Krakowie (1986), dyrektor
naczelny i artystyczny Miêdzynarodowego Festi-
walu S³awomira Mro¿ka w Krakowie (VI.1990),
dyrektor artystyczny Europejskiego Miesi¹ca
Kultury w Krakowie (V.1992), dyrektor V Festi-
walu Unii Teatrów Europy w Krakowie (IX-
-X.1996), dyrektor Fundacji Pañstwowego Sta-
rego Teatru (1996), dyrektor programowy Festi-
walu �Kraków 2000� (1996, rezygnacja z powo-
du innego sposobu widzenia kszta³tu artystycz-
nego festiwalu), cz³onek Konwentu Kultury przy
prezydencie Krakowa (od 1996). Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: lektor jêzyka
polskiego na uniwersytecie w Neapolu (1980-83);
wyk³adowca przedmiotu teatr europejski na se-
minarium �Od Wyspiañskiego do Strehlera� na
uniwersytecie stanowym w Los Angeles (1999).
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Chopin i Szymanowski
w literaturze dwudziestolecia miêdzywojennego.
Z dziejów �wiadomo�ci muzycznej literatury pol-
skiej� (doktorat 1975 pod opiek¹ prof. Kazimie-
rza Wyki, a po jego �mierci prof. Jana B³oñskie-
go); ponad 400 artyku³ów o teatrze, literaturze
i muzyce, zamieszczanych w polskich i zagra-

nicznych czasopismach, m.in. w �Rzeczpospoli-
tej�, �Dzienniku Polskim�, �Dialogu�, �Przekro-
ju�, �Tygodniku Powszechnym�, �Teatrze�,
�Wiadomo�ciach Kulturalnych�, �Zwierciadle�;
autor lub wspó³autor oko³o 14 scenariuszy spek-
takli teatralnych � �Wêdrowcy� (Teatr im. J. S³o-
wackiego w Krakowie, 1977), �Sen o bezgrzesz-
nej� (z Jerzym Jarockim, Stary Teatr w Krako-
wie, 1979), �Heracles y Hebe� (Opera Krakow-
ska wraz z Wroc³awskim Teatrem Pantomimy,
1980), �Noc Swinarskiego� (Stary Teatr w Kra-
kowie, 1985), �Seksualne z³o� � wieczór Kurta
Weilla (scenariusz i re¿yseria, Teatr STU w Kra-
kowie, 1991), �Wieczór Wagnerowski� (scena-
riusz i re¿yseria, Teatr im. S³owackiego w Kra-
kowie, 1992), �Sexualne z³o� � songi Weilla (sce-
nariusz i re¿yseria, Teatr �l¹ski w Katowicach,
1993), �Youkali, republika grzesznej mi³o�ci�
(scenariusz i re¿yseria, Teatr im. Siemaszkowej
w Rzeszowie, 1994), �Zagraj mi melodiê z daw-
nych lat� (scenariusz i re¿yseria, Opera �l¹ska w
Bytomiu, 1995), �Jestem znów � Maria Meyer
�piewa Brela� (scenariusz i re¿yseria, Teatr Roz-
rywki w Chorzowie, 1998), �...jak Piaf� (scena-
riusz i re¿yseria oraz przek³ady piosenek, przed-
stawienie dyplomowe PWST w Krakowie, 1998);
re¿yser kilkunastu oper i spektakli muzycznych,
m.in. �Rigoletto� G. Verdiego (Opera Krakow-
ska, 1989), �Cosi fan tutte� W. A. Mozarta (Ope-
ra Krakowska, 1991), �Wesele Figara� Beaumar-
chais (z Ann¹ Polony, Teatr im. J. S³owackiego
w Krakowie, 1992) oraz �Poskromienie z³o�ni-
cy� Szekspira (re¿yseria i opracowanie muzycz-
ne, Teatr Wybrze¿e w Sopocie, 1993), �Sonata
Belzebuba� Witkacego i Bogus³awskiego (Ope-
ra Krakowska, 1992), �Jedwabna drabinka� Ros-
siniego (Teatr im. J. S³owackiego w Krakowie,
1992), �Wdowy� S³awomira Mro¿ka (z Ann¹ Po-
lony, Teatr Kameralny w Krakowie, 1993), �Te-
lefon� Menottiego i �Dzwonek� Donizettiego
(Teatr im. J. S³owackiego w Krakowie, 1994),
�Lekcja� Ionesco (Teatr Korez w Katowicach,
1994); �Cz³owiek z La Manchy� (re¿yseria i
opracowanie tekstu, Teatr Rozrywki w Chorzo-
wie, 1997); autor opracowañ muzycznych do
spektakli, m.in. �Poskromienie z³o�nicy� W.
Szekspira (PWST w Krakowie, 1980), �Trojan-
ki� Eurypidesa (PWST w Krakowie, 1984), �¯yæ,
cierpieæ i tworzyæ� J.S³owackiego (PWST w Kra-
kowie, 1985), �Trzecia pier�� I. Iredyñskiego
(Stary Teatr w Krakowie, 1986), �Wracaj natych-
miast, Jimmy Dean, Jimmy Dean� Eda Graczy-
ka (Teatr Kameralny w Krakowie, 1987), �Przed
sklepem jubilera� Karola Wojty³y (Teatr Kame-
ralny w Krakowie, 1988), �Zdziczenie obycza-
jów po�miertnych� B. Le�miana (Stary Teatr w
Krakowie, 1990), �Wesele� S. Wyspiañskiego
(PWST w Krakowie, 1991; Teatr Bagatela w Kra-
kowie, 1992; Teatr �l¹ski w Katowicach, 1992),
�Gwa³tu, co siê dzieje� Fredry (Stary Teatr w Kra-



245KTO jest KIM w Krakowie 1999

kowie, 1994), �Czary-dary� Italo Calvino (Teatr
Groteska w Krakowie, 1995), �Mary Stuart�
W. Hildesheimera (Teatr im. J. S³owackiego w
Krakowie, 1996), �Wieczór trzech króli� Szek-
spira (PWST w Krakowie, 1997), �Kaleka z Ini-
shmaan� Mc Donagha (PWST w Krakowie,
1999); autor libretta opery �Opowie�ci o Mistrzu
Twardowskim� do muzyki L. Ró¿yckiego (Ope-
ra Krakowska, 1980), libretto do baletu �Panop-
ticum mi³o�ci� (Opera Krakowska, 1984 na miê-
dzynarodowym festiwalu w Asy¿u), libretto
�W krêgu mi³o�ci i �mierci� do muzyki Krzysz-
tofa Pendereckiego, Krystyny Moszumañskiej-
Nazar, Bogus³awa Schaeffera, Tadeusza Machla,
Marka Stachowskiego (Opera Krakowska, 1986),
libretto do baletu �Opowie�ci o mi³o�ci� (Opera
Krakowska, 1987), ostatnia ksi¹¿ka �Nieobec-
no�æ trzeciej rêki: korespondencja Józefa Opal-
skiego z Doktorow¹ z Wilczej� (1999); praca pe-
dagogiczna polegaj¹ca na egzekwowaniu od stu-
dentów wiadomo�ci oraz rozbudzaniu ich wra¿-
liwo�ci i ambicji, wykszta³cenie wielu obecnych
kierowników literackich teatrów polskich, dra-
maturgów, krytyków teatralnych, pracowników
radia i telewizji, w�ród których znale�li siê m.in.
Tadeusz S³obodzianek, Jerzy Pilch, W³odzimierz
Szturc, Marian Stala, Roman Paw³owski, Janusz
Kowalczyk, Magda Huzarska-Szumiec, Maryla
Zieliñska, Grzegorz Nizio³ek, Ma³gorzata Sugie-
ra, Joanna Walaszek, £ukasz Drewniak, Jacek
Popiel, Anna Polony, Krystian Lupa, Miko³aj
Grabowski, Bogdan Tosza, Adam Sroka, Tade-
usz Bradecki, Jacek Bunsch, Bogdan Ciosek,
Waldemar Zawodziñski, Anna Augustynowicz,
Piotr Cieplak, Tomasz Obara, Krzysztof Warli-
kowski, Grzegorz Jarzyna � Horst d�Albertis.
Nagrody i wyró¿nienia: Nagroda Ministra Szkol-
nictwa Wy¿szego za ksi¹¿kê �Chopin i Szyma-
nowski w literaturze dwudziestolecia miêdzywo-
jennego� (1980), Nagroda Ministra Szkolnictwa
Wy¿szego oraz Funduszu Literatury za ksi¹¿kê
�Rozmowy o Konradzie Swinarskim i Hamlecie�
(1988, równie¿ Ksi¹¿ka Roku 1988 o Krakowie
w plebiscycie �Echa Krakowa�).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Fundacja �Wratislavia Cantans� we
Wroc³awiu (od 1995), cz³onek Rady Fundacji.
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: za przyja�ñ ze
S³awomirem Mro¿kiem i Gustawem Herlingiem-
Grudziñskim mnóstwo utrudnieñ ze strony w³adz
PRL. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: kwaterunkowe, �ródmie�cie, od 1947.
Samochód: brak. Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: brak odp. Urlop: w Wenecji. Ulubione
dzie³a:  �Doctor Faustus� T. Manna, �W poszuki-
waniu straconego czasu� M. Prousta; kwintet

smyczkowy Schuberta. Maksyma ¿yciowa: Bo te¿
w sztuce nic nie jest tak trudne jak ³atwo�æ (W.
Gombrowicz).                                   aktual.: 17.XII.1999

ORWID Maria
lekarz psychiatra, profesor UJ
Ur. 23 lipca 1930 we Lwowie; formalnie - wolna;
wykszt. wy¿sze; profesor zwyczajny psychiatrii;
wyznanie � obojêtna religijnie. Ojciec: dr Adolf
Pfeffer, adwokat. Ojczym: Daniel Orwid, wykszt.
wy¿sze, lekarz. Matka: Krystyna (z d. Weinstock),
wykszt. �rednie, przy mê¿u. Rodzeñstwo: brak.
Dzieci: brak. Tradycje rodzinne: liberalne, przed-
wojenna inteligencja, czytaj¹ca �Wiadomo�ci Li-
terackie�, ca³a rodzina oprócz matki zginê³a wsku-
tek Holocaustu. ¯yciowe autorytety: ojciec, pisarz
Stanis³aw Lem mentor w latach powojennych,
prof. Antoni Kêpiñski, psychiatra z Akademii Me-
dycznej w Krakowie, Marian Szulc, artysta ma-
larz, partner ¿yciowy. Miejsca zamieszkiwania: do
1942 roku w Przemy�lu, potem we Lwowie, a od
1945 roku w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Przemy�lu i we Lwowie l
Gimnazjum i Liceum ss. Urszulanek w Krakowie
(matura eksternistyczna 1948) l Akademia Me-
dyczna w Krakowie, Wydzia³ Lekarski (dyplom
1953) l studia podypl: AM w Krakowie, specjali-
zacja z psychiatrii (dyplom 1960).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Medyczna w Krakowie � obecnie Col-
legium Medicum UJ, Katedra Psychiatrii (od
1954), asystent, starszy asystent (1954-65), adiunkt
(1965-78), docent (1978-89), profesor nadzwy-
czajny (1989), profesor zwyczajny (1997), kierow-
nik - pierwszej w Polsce - Kliniki Psychiatrii Dzieci
i M³odzie¿y w Katedrze Psychiatrii (od 1978). Wy-
jazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: sta-
¿e naukowe � Institut of Psychiatry w Mandsley
and Bethlem Royal Hospitals w Londynie (1966),
Turun Yliopisto, Psychiatrisk Klinikka w Turku
w Finlandii (1972); wyjazdy na konferencje i sym-
pozja naukowe do Wielkiej Brytanii, Stanów Zjed-
noczonych, Norwegii, Niemiec, Izraela, Kanady i
Belgii. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Przystosowanie
poobozowe by³ych wiê�niów obozu koncentracyj-
nego Oswiêcim-Brzezinka� (doktorat 1963); �Rola
rodziny w rozwoju zaburzeñ psychicznych u dzieci
i m³odzie¿y w stanach psychotycznych i niepsy-
chotycznych� (habilitacja 1976); zainteresowania
badawcze skupione na psychoterapii dzieci i m³o-
dzie¿y, psychoterapii rodzinnej oraz posttrauma-
tycznych nastêpstwach prze¿yæ wojennych; autor-
ka ponad 100 prac og³oszonych w polskich i za-
granicznych pismach fachowych, m.in. �Psychia-
tria Polska�, �Psychoterapia�, �Folia Medica Cra-
coviensia�, �Journal of Group Psychoterapy�, �Jo-
urnal of Adolescence�, �Dynamische Psychiatrie�;
redaktor czasopisma �Zaburzenia psychiczne m³o-
dzie¿y� (od 1981); opracowanie wraz z zespo³em
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(E. Domagalska-Kurdziel, M. Kamiñska, K. Prot
i L. Biedka) programu psychoterapeutycznego dla
ocalonych z Holocaustu oraz ich dzieci (lata 90.).
Nagrody i wyró¿nienia: nagroda zespo³owa Mini-
stra Zdrowia za badania ukazuj¹ce problemy by-
³ych wiê�niów obozów koncentracyjnych prowa-
dzone pod kierunkiem A. Kêpiñskiego wspólnie z
R. Le�niakiem, A. Szymusikiem i A. Teutchem
(1964); wiele nagród rektorskich.

  DZIA£ALNO�Æ  POLITYCZNA  I SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Akademickiej M³odzie¿y
Polskiej (1949-53), cz³onek l Polskie Towarzy-
stwo Psychiatryczne (od 1954), wspó³za³o¿yciel-
ka sekcji naukowej psychoterapii (1960), prze-
wodnicz¹ca filii krakowskiej (1975-83), wice-
przewodnicz¹ca zarz¹du (od 1983), wspó³za³o-
¿ycielka i przewodnicz¹ca sekcji terapii rodziny
(od 1997) l NSZZ �Solidarno�æ� (1980-97), cz³o-
nek l World Association for Dynamic Psychia-
try (od lat 80.), cz³onek za³o¿yciel l Internatio-
nal Family Therapy Association (od 1987), cz³o-
nek l Amerykañska Akademia Terapii Rodziny
(od 1988), cz³onek l Stowarzyszenie Dzieci Ho-
locaustu w Polsce (od 1991), cz³onek l Europe-
an Family Therapy Association (od 1992), cz³o-
nek honorowy. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu po-
lit.: ocalona podczas wojny dziêki tzw. aryjskim
papierom; cz³onek �Solidarno�ci� od jej powsta-
nia do drugiej polowy lat 90., kiedy s³u¿ba zdro-
wia przyst¹pi³a do strajku i lekarze, wbrew przy-
siêdze Hipokratesa, nie udzielali pomocy chorym.
Sympatie polityczne: liberalno-socjaldemokra-
tyczne w rozumieniu zachodnim, jak na przyk³ad
socjaldemokracja brytyjska i niemiecka, a w Pol-
sce Unia Wolno�ci. Odznaczenia: Medal 20-le-
cia �Piwnicy pod Baranami� przyznawany jej
wiernym przyjacio³om (1976) � zaprzyja�niona
z Piotrem Skrzyneckim i �Piwnic¹� od pocz¹tku
jej istnienia.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 50 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1995. Samochód: fiat 126p,
rok prod. 1999. Podatek dochodowy: skala zmien-
na.

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: ciuchy, perfumy i srebrne breloki. Urlop:
pobyt nad morzem. Ulubione dzie³a: �Lekcja nie-
mieckiego� S. Lenza, �Lampart� G. Tomasi di
Lamedusy, �D¿uma� Camusa, �Zwierzenia clow-
na� Böhla, �Blaszany bêbenek� Grassa; filmy
�Konsul� Houstona, �Zmierzch bogów� Viscon-
tiego, �Niebieski� Kie�lowskiego, �Ziemia obie-
cana� i �Korczak� Wajdy; muzyka klasyczna, ba-
rokowa, jazz; malarstwo abstrakcyjne, surreali�ci,
malarze hiszpañscy XVII wieku, m.in. El Greco.
Maksyma ¿yciowa: zachowaæ niezale¿no�æ i wol-
no�æ, by móc patrzeæ w lustro.

aktual.: 9.VI.2000

ORZECHOWSKI Krzysztof
aktor, re¿yser, dyrektor teatru
Ur. 6 wrze�nia 1947 w Toruniu; rozwiedziony;
wykszt. wy¿sze; magister sztuki w zakresie gry
aktorskiej i re¿yserii dramatu, I stopieñ kwalifika-
cji naukowej (odpowiednik doktoratu) w Akade-
mii Teatralnej; wyznanie rzymskokat. Ojciec: To-
masz, wykszt. wy¿sze, architekt (nie ¿yje). Mat-
ka: Irena (z d. Hozakowska), wykszt. �rednie, tech-
nik ekonomista (nie ¿yje). Rodzeñstwo: brak. Dzie-
ci: Dorota (ur. 1980). Tradycje rodzinne: rodzina
matki to repatrianci z Kresów Wschodnich, z Li-
twy i Polesia (1919); pradziadek W³adys³aw Bort-
nowski przed I wojn¹ by³ administratorem maj¹t-
ków w rejonie Piñska, babka Eugenia Hozakow-
ska po II wojnie �wiatowej wiêziona na Mokoto-
wie i w Fordonie przez re¿im stalinowski; rodzina
matki po mieczu osiad³a na Pomorzu i w Poz-
nañskiem, dziadek Bronis³aw Hozakowski by³
przed wojn¹ znanym pomorskim kupcem i dzia-
³aczem spo³ecznym, w³a�cicielem wielkich zak³a-
dów nasiennych i ogrodniczych w Toruniu, uzna-
ny specjalista w swojej bran¿y, konsul honorowy
Francji, kawaler Legii Honorowej, otrzyma³ wie-
le odznaczeñ krajowych i zagranicznych; jego
przodek ze strony matki to ksi¹dz Sykstus (Miko-
szewski), kapelan Bia³ych w powstaniu stycznio-
wym; stryj Hozakowskiego � ks. prof. W³adys³aw
Jan, protonotariusz, kanonik tumski metropolii po-
znañskiej, wybitny polski teolog i biblista, autor
pierwszego katolickiego przek³adu Biblii z hebraj-
skiego na jêzyk polski (nie zachowa³ siê); z rodzi-
ny ojca � babka Kamila z Guttów Orzechowska,
in¿ynier architekt, dziadek Feliks Orzechowski,
magister chemik, specjalista farbiarz tkanin w
£odzi, brat babki � prof. Romuald Gutt, jeden
z najwybitniejszych polskich architektów czasów
przed- i powojennych.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 36 w Warszawie l VII Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. J. S³owackiego w War-
szawie (matura 1965) l Uniwersytet Warszawski,
Wydzia³ Historyczny (dyplom 1965-66); Pañstwo-
wa Wy¿sza Szko³a Teatralna w Krakowie, Wydzia³
Aktorski (dyplom 1970); Pañstwowa Wy¿sza
Szko³a Teatralna w Warszawie � obecnie Akade-
mia Teatralna, Wydzia³ Re¿yserii (dyplom 1984).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Teatr Komedia w Warszawie (1970-75), aktor
l Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy (1975-87),
aktor (1975-86), re¿yser (1986-87) l  Pañstwowa
Wy¿sza Szko³a Teatralna w Warszawie (od 1981),
asystent, starszy asystent, wyk³adowca, starszy
wyk³adowca przedmiotu kierunkowego na Wy-
dziale Re¿yserii, adiunkt (od 1996) l Teatr im.
J. Kochanowskiego w Opolu (1987-88), cz³onek
Rady Artystyczno-Programowej l Teatr Ludowy
w Nowej Hucie (1989-96), re¿yser l Teatr Baga-
tela w Krakowie (1997-99), dyrektor naczelny
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i artystyczny l Teatr im. J. S³owackiego w Kra-
kowie (od VII.1999), dyrektor naczelny i arty-
styczny. Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: w latach 70. z Teatrem Komedia do
USA, z Teatrem Dramatycznym do RFN, b. NRD,
b. ZSRR, Jugos³awii i na Wêgry; stypendium Mi-
nisterstwa Kultury i Sztuki w Szwecji (1988). Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: prace re¿yserskie w teatrach
w Krakowie i innych miastach oraz w telewizji,
m.in. wyre¿yserowanie �Tanga� i �Ambasadora�
S. Mro¿ka, �Gimpela G³upka� Singera, �Kandy-
da� Woltera, �Wieczoru Trzech Króli� oraz �Ro-
mea i Julii� W. Szekspira, �Panny Tutli Putli� Wit-
kacego, �Rozpaczy� W. Nabokowa, �Refor-
matora� M. Kulisza, w sumie blisko 40 premier.
Nagrody i wyró¿nienia: krakowska Z³ota Maska
za �Pana Jowialskiego� A. Fredry wystawionego
w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie w 1997 roku
(1998), nagroda re¿yserska na Opolskich Konfron-
tacjach Teatralnych � Klasyka Polska (1998), na-
groda rektorska za osi¹gniêcia dydaktyczno-wy-
chowawcze (1992).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
� brak odp. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: wspólnie z towarzyszk¹ ¿ycia, 180
m kw., dom jednorodzinny, Rz¹ska, od 1997, oraz
garsoniera w Warszawie. Samochód: opel astra,
rok prod. 1999. Podatek dochodowy: 1998 �
III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: tenis, rower. Urlop: spêdzany tradycyjnie
na polskim Wybrze¿u. Ulubione dzie³a: �Mistrz
i Ma³gorzata� M. Bu³hakowa; film �Zmierzch
bogów� Viscontiego, dzie³a Felliniego; obrazy Re-
noira i Turnera. Maksyma ¿yciowa: brak sta³ej.
Dodatkowe uwagi: krakowianin z wyboru i serca,
lata tu prze¿yte (okres studiów i pracy zawodowej)
upowa¿niaj¹ do traktowania ziemi krakowskiej
jako ziemi przeznaczenia.                   aktual.: X.1999

OSAK Stanis³aw
ekonomista, bankowiec
Ur. 3 maja 1944 w D¹browie Tarnowskiej; ¿onaty
(od 1966); wykszt. wy¿sze; magister ekonomii;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Julian, wykszt. za-
wodowe, rzemie�lnik. Matka: Katarzyna (z d. �
brak odp.), wykszt. � brak odp., przy mê¿u. Ro-
dzeñstwo: Czes³aw (ur. 1936), Helena (ur. 1946).
¯ona: Zofia (z d. Madera), wykszt. �rednie, tech-
nik rachunkowo�ci. Dzieci: Alicja (ur. 1968), Edyta
(ur. 1971), Ireneusz (ur. 1973).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w D¹browie Tarnowskiej
l  Liceum ogólnokszta³c¹ce w D¹browie Tar-
nowskiej (matura 1962) l Akademia Ekonomicz-
na w Krakowie, studia zaoczne I i II stopnia, eko-
nomika przemys³u (dyplom 1983) l studia po-
dypl.: Szko³a G³ówna Planowania i Statystyki w
Warszawie (dyplom 1985); Centrum Doskonale-

nia Nauczycieli w Tarnowie, roczne Studium Pe-
dagogiczne  (dyplom 1982).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Powiatowy Inspektorat Statystyczny w D¹browie
Tarnowskiej (1962-74), kierownik (1970-74) l Bank
Spó³dzielczy w D¹browie Tarnowskiej (1974-96),
dyrektor � prezes Zarz¹du l Bank Gospodarki ̄ yw-
no�ciowej SA (1994-96), pe³nomocnik prezesa BG¯
ds. organizacji Ma³opolskiego Banku Regionalne-
go w Krakowie l Ma³opolski Bank Regionalny w
Krakowie (od 1996), prezes Zarz¹du. Ponadto: cz³o-
nek Naczelnej Rady Spó³dzielczej (1990-95), cz³o-
nek Zarz¹du Zwi¹zku Banków Polskich w Warsza-
wie (od 1997). Wyjazdy zagraniczne o charakterze
zawodowym: seminarium w Centrali Raiffeisen Zen-
terbank w Wiedniu (1994), seminarium w Centrali
Credit Agricol w Pary¿u (1997). Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: uczestnictwo w konsultacjach i pracach le-
gislacyjnych nad ustaw¹ o restrukturyzacji banków
spó³dzielczych i BG¯, w czym bra³y udzia³ Naczel-
na Rada Spó³dzielcza i Zwi¹zek Banków Polskich,
wprowadzenie tej ustawy jako pe³nomocnik Zarz¹-
du BG¯ SA ds. organizacji Ma³opolskiego Banku
Regionalnego SA w Krakowie.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1979-88), cz³onek. Inne organi-
zacje spo³eczne: Towarzystwo Przyjació³ Ziemi
D¹browskiej (od lat 70.), wiceprzewodnicz¹cy (od
1992). Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: radny Rady Narodowej Miasta i Gminy D¹-
browa Tarnowska, kaden. 1984-88, rekomendacja
Towarzystwa Przyjació³ Ziemi D¹browskiej, cz³o-
nek prezydium Rady (1986-88), przewodnicz¹cy
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
(1986-88); kaden. 1988-90, rekomendacja Towa-
rzystwa Przyjació³ Ziemi D¹browskiej, cz³onek
prezydium Rady, przewodnicz¹cy Komisji Roz-
woju Gospodarczego i Finansów; kaden. 1990-94,
lista wyborcza lokalnego niezale¿nego komitetu
obywatelskiego, klub radnych � brak odp., cz³o-
nek Zarz¹du Gminy (nieetatowy); kaden. 1994-
98, lista wyborcza lokalnego niezale¿nego komi-
tetu obywatelskiego, klub radnych � brak odp.,
cz³onek Zarz¹du Gminy. Odznaczenia: Srebrny
Krzy¿ Zas³ugi (1983), Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1988).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, gdzie i od kiedy � brak odp. Samochód: audi
80, rok prod. 1990. Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka górska. Urlop: wczasy zorga-
nizowane, z rodzin¹. Ulubione dzie³a: historycz-
ne. Maksyma ¿yciowa: brak odp.

aktual.: 15.IX.1998

OSTERWA-CZEKAJ Maria Tadea
plastyk, dziennikarka telewizyjna
Ur. 26 pa�dziernika 1942 w Krakowie; mê¿atka
(od 1966); wykszt. wy¿sze; magister sztuki w za-
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kresie form przemys³owych; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Juliusz Osterwa, bez matury, ak-
tor, re¿yser teatralny. Matka: Matylda (z d. Sapie-
ha), wykszt. wy¿sze, dziennikarz, archiwista. Ro-
dzeñstwo: brak. M¹¿: Jacek, wykszt. wy¿sze, in-
¿ynier architekt. Dzieci: Jakub (ur. 1968), Matyl-
da (ur. 1972). Tradycje rodzinne: ojciec przed
matur¹ uciek³ z liceum Nowodworskiego do te-
atru, odwo³ywa³ siê do tradycji s³u¿by spo³ecznej
poprzez sztukê, ze strony matki Matyldy Sapie-
¿anki tradycje s³u¿by ojczy�nie w potrzebie.

  EDUKACJA
Pañstwowa Podstawowa Szko³a Muzyczna w Kra-
kowie l  Prywatne Liceum ss. Niepokalanek
w Szymanowie, woj. skierniewickie (matura 1960)
l Akademia Sztuk Piêknych w Krakowie, formy
przemys³owe (dyplom 1969).

  ZATRUDNIENIE I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Sztuk Piêknych w Krakowie (1969-81),
asystent, starszy asystent l Urz¹d Miasta Krako-
wa (1990-91), dyrektor Biura Kongresowego przy-
gotowuj¹cego i obs³uguj¹cego sympozjum Kon-
ferencji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy Europej-
skiej w Krakowie (V.1991) l Telewizja Polska SA
Oddzia³ w Krakowie (od 1991), starszy redaktor,
kierownik dzia³u publicystyki kulturalnej (1991-
-93), starszy redaktor (od 1993). Ponadto: wspó³-
praca z Europejskim Magazynem Kulturalnym
�Alice� (od 1993). Wyjazdy zagraniczne o charak-
terze zawodowym: wyjazdy na kongresy i zjazdy
w Europie Zachodniej w ramach wymiany kultu-
ralnej w czasie pracy na ASP w Krakowie. Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: liczne publikacje w prasie za-
wodowej (1977-81); kilka �wiadectw autorskich
na projekty telefonów dla Telekom Radom; przy-
gotowanie sympozjum na temat dziedzictwa kul-
turowego pod auspicjami KBWE (1990); dwoje
bardzo udanych dzieci, osi¹gniêcia mê¿a architek-
ta. Nagrody i wyró¿nienia: Z³oty Medal na Tar-
gach Poznañskich za projekt telefonu �Bratek�
(1983), nagrody i wyró¿nienia w konkursach de-
signerskich (do 1981).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Polskich Artystów Plastyków
(od 1969), wiceprezes sekcji projektowania prze-
mys³owego (1976 do zawieszenia ZPAP w 1983),
cz³onek rady artystycznej l Komitet Rodzicielski
Pañstwowej Podstawowej Szko³y Muzycznej w
Krakowie (1975-86), prezes (1976-86) l Klub
Inteligencji Katolickiej w Krakowie (od 1981),
cz³onek Zarz¹du, wiceprezes (1987-89) l Krakow-
ski Komitet Obywatelski �Solidarno�æ� (1989-91),
cz³onek sekcji kultury i sekcji opieki spo³ecznej
l Fundacja Pomocy Potrzebuj¹cym �Amicus� (od
1989), za³o¿yciel, prezes (1989-97) l Fundacja
Promocji Kultury Miasta Krakowa (od 1993), cz³o-
nek-za³o¿yciel l Stowarzyszenie Dziennikarzy
Polskich (od 1998), skarbnik Oddzia³u Krakow-
skiego (od 1999). Udzia³ w przedstawicielskich

organach w³adzy: brak. Ponadto: praca w para-
fialnym zespole charytatywnym przy parafii ma-
riackiej w Krakowie (1983-90). Inne fakty z ¿y-
ciorysu polit.: w latach 80. w czasie stanu wojenne-
go wspó³praca z Komisj¹ Robotnicz¹ Hutni-
ków �Solidarno�æ� w Hucie im. Lenina w Krako-
wie � obecnie im. T. Sendzimira, aktywna dzia³al-
no�æ w nurcie kultury niezale¿nej oraz w �Ruchu
ku Cywilizacji Mi³o�ci�; w kampaniach wybor-
czych �Solidarno�ci� w 1989 i 1990 roku odpo-
wiedzialna za strategiê propagandy wizualnej.
Sympatie polityczne: uczciwo�æ i zdrowy rozs¹-
dek; antypatia do skrajno�ci i braku tolerancji. Od-
znaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 100 m kw., kamienica czynszowa,
�ródmie�cie, od 1945. Samochód: brak. Podatek
dochodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: odkrywanie �wiata, którego nie lubi po-
kazywaæ polska telewizja. Urlop: las, woda, lek-
tury, bliscy ludzie. Ulubione dzie³a: �Nikt nie jest
samotn¹ map¹� Thomasa Mertona; klasyczny jazz;
malarstwo quatrocento, obrazy Turnera, rysunki
Marka Chlandy; krakowski rynek; filmy przyrod-
nicze. Maksyma ¿yciowa: Z³o � dobrem.

aktual.: 9.IV.1999

OSTROWSKI W³odzimierz Stanis³aw
lekarz biochemik, profesor UJ
Ur. 21 pa�dziernika 1925 w Sosnowcu; ¿onaty (od
1951); wykszt. wy¿sze; profesor zwyczajny, dok-
tor habilitowany w zakresie biochemii; kapitan
rezerwy; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Józef,
wykszt. podstawowe, rolnik. Matka: Marianna
(z d. Gorczyca), wykszt. podstawowe, przy mê¿u.
Rodzeñstwo: Irena (ur. 1930), Stefania (ur. 1933).
¯ona: Aleksandra (z d. Skwarczyñska), wykszt.
wy¿sze, lekarz. Dzieci: Jacek (ur. 1953), W³odzi-
mierz (ur. 1967).

  EDUKACJA
Powszechna Szko³a Podstawowa w Proszowicach,
woj. krakowskie l III Pañstwowe Gimnazjum i Li-
ceum im. Królowej Jadwigi w Krakowie (matura
1946) l Uniwersytet Jagielloñski, medycyna (dy-
plom 1952) l studia podypl.: w zakresie bioche-
mii na Uniwersytecie Kalifornijskim (1959).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski, Zak³ad Chemii Fizjolo-
gicznej w Krakowie (1948-96), asystent (1948-62),
docent (1963-69), profesor nadzwyczajny (1969),
profesor zwyczajny (1979), kierownik Zak³adu
(1963-96) l Polska Akademia Nauk w Warszawie
(1996-98), wiceprezes; PAN Oddzia³ w Krakowie
(1981-96), sekretarz naukowy (1981-96), przewod-
nicz¹cy oddzia³u (od 1996). Ponadto: cz³onek Cze-
chos³owackiej Akademii Nauk (1988), dyrektor
Wydzia³u Lekarskiego Polskiej Akademii Umiejêt-
no�ci w Krakowie (od 1993), cz³onek Bu³garskiej
Akademii Nauk (od 1996). Wyjazdy zagraniczne o
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charakterze zawodowym: szkoleniowe do Berke-
ley w USA (1959); wspó³praca naukowa (Buffalo
w USA, 1962-63, 1971-72). Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: �Synteza witaminy B

12
 znakowanej równomier-

nie 14C� (doktorat 1958); �Izolowanie po³¹czenia
witaminy B

12 
z bia³kiem surowicy krwi (ery-

troglobulin)� (habilitacja 1959); publikacje � �Vi-
tamin B

12
 in the protein fractions of human blood

serum� (1954), �Flavins and Flavoproteins� (1977),
�Zone electrophoresis� (1979), �Human prostatic
acid phosphatase: physico-chemical and catalytic
properties� (1980), �Electrophoretic examination of
enzymes� (1983); oko³o 120 prac oryginalnych,
publikowanych w kraju i za granic¹.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Miêdzynarodowe Towarzystwo Enzy-
mologii Klinicznej (od 1989), cz³onek l Polskie
Towarzystwo Biochemii (od 1983), honorowy
cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: po wy-
buchu wojny udzia³ w konspiracji � Narodowa
Organizacja Wojskowa (1940-42), Armia Krajo-
wa (1942-45). Odznaczenia: Krzy¿ Oficerski Or-
deru Odrodzenia Polski (1984), Krzy¿ Komandor-
ski Orderu Odrodzenia Polski (1988), Krzy¿ Par-
tyzancki (1988), Krzy¿ AK (1985), Krzy¿ Koman-
dorski Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazd¹
(1999).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 80 m kw., kwaterunkowe, �ródmie-
�cie, od 1969. Samochód: renault, rok prod. 1996.
Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
� brak odp.                                          aktual.:  4.VIII.1999

O¯ÓG Marian Micha³
prawnik, adwokat
Ur. 27 lutego 1948 w Krakowie; ¿onaty (od 1982);
wykszt. wy¿sze; magister prawa; wyznanie rzym-
skokat., katolik praktykuj¹cy. Ojciec: Marian,
wykszt. wy¿sze, adwokat. Matka: Antonina (z d.
Artymowicz), wykszt. �rednie, przy mê¿u. Rodzeñ-
stwo: brak. ¯ona: Ewa (z d. Koziñska), wykszt.
wy¿sze, radca prawny. Dzieci: Anna (ur. 1982).
Tradycje rodzinne: ludowe � przed wojn¹ dziadek
Jan O¿óg, a nastêpnie ojciec byli dzia³aczami lu-
dowymi (PSL). ¯yciowe autorytety: adwokaci,
patroni i przyjaciele � Helena Turowiczowa, An-
toni Gurnicz, W³adys³aw Warcha³, Stanis³aw War-
cholik.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 16 w Krakowie l I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. B. Nowodworskiego w Kra-
kowie (matura 1965) l Uniwersytet Jagielloñski,
prawo (dyplom 1969) l aplikacja adwokacka
(1973-76).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Przedsiêbiorstwo Pañstwowe �Motozbyt� w Kra-
kowie (1970), referent l �Mostostal� w Krakowie

(1970-73), referent prawny l Wolny zawód � ad-
wokat w Krakowie (od 1976). Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: brak. Wa¿niej-
sze osi¹gniêcia: pamiêæ ze strony klientów wiele
lat po zakoñczeniu sprawy.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Zjednoczone Stronnictwo
Ludowe (1970-90), cz³onek. Inne organizacje spo-
³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich orga-
nach w³adzy: radny Dzielnicowej Rady Narodo-
wej i Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krako-
wie (lata 70. i 80.). Sympatie polityczne: prawico-
we; antypatia do lewicy przy braku zaanga¿owa-
nia w politykê. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: w³asny dom jednorodzinny, �ród-
mie�cie, od 1948. Samochód: volkswagen golf, rok
prod. 1993. Podatek dochodowy: 1998 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka zagraniczna, wyjazdy weeken-
dowe do domku letniskowego. Urlop: daleko od
Krakowa (poza zasiêgiem klientów). Ulubione
dzie³a: koncert skrzypcowy Beethovena. Maksy-
ma ¿yciowa: brak odp.                       aktual.: 13.I.2000
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PACU£A Marek Stanis³aw
polonista, dziennikarz, scenarzysta, re¿yser
Ur. 16 lutego 1945 w Bochni, woj. krakowskie;
¿onaty (od 1971); wykszt. wy¿sze; magister filo-
logii polskiej; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Woj-
ciech, wykszt. � przedwojenne studium nauczy-
cielskie, nauczyciel. Matka: Michalina (z d. Za-
chara), wykszt. �rednie, urzêdniczka. Rodzeñstwo:
Jacek, marynarz, ksiêgarz (ur. 1946); Maciej, mu-
zyk, drukarz, obecnie w USA (ur. 1949); Andrzej,
dziennikarz, poeta, dyrektor Festiwalu Komedii w
Tarnowie (ur. 1954); Wies³aw, handlowiec (ur.
1958). ¯ona: Barbara Natkaniec-Pacu³a, wykszt.
wy¿sze, dziennikarz. Dzieci: Magdalena (ur. 1972),
Jakub (1977).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Bochni l Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce im. Emilii Plater w Sosnowcu (matura
1963) l Uniwersytet Jagielloñski, filologia pol-
ska, teatrologia (dyplom 1967 ).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Telewizja Polska, O�rodek w Krakowie (1971-72),
redaktor l �Piwnica pod Baranami� w Krakowie
(od 1971), aktor, satyryk, dyrektor artystyczny (od
1997) l Radio Kraków (1972-81), starszy redak-
tor l Wolny zawód (od 1982), aktor, re¿yser, saty-
ryk. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodo-
wym: liczne wystêpy z �Piwnic¹ pod Baranami� i
Jackiem Wójcickim w kilkunastu krajach �wiata,
m.in. w Szwajcarii � Lozanna (1987), USA i Ka-
nadzie � Nowy Jork, Los Angeles, Chicago, San
Francisco, Boston (1987, 1989 i 1997), na Wê-
grzech � Budapeszt (1992), w Niemczech � Kolo-
nia, Monachium, Karlsruhe, Berlin (1992, 1993),
Czechach � Praga (1993), Australii � Sydney, Mel-
bourne, Canbera, Brisbane (1994), Austrii � Wie-
deñ (1994, 1998, 1999). Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
wystêpy w �Piwnicy pod Baranami�, a od 1997,
jako kierownik artystyczny �Piwnicy�, prowadze-
nie i �uk³adanie� sobotnich programów kabareto-
wych, wystêpy kabaretu m.in. w Poznaniu, War-
szawie, £odzi, Szczecinie, wspó³autorstwo (z Pio-
trem Fersterem) �Tygodnia Wies³awa Dymnego� i
koncertu �Dymny, Dymny� w 1998 roku oraz
trzech dorocznych koncertów �Dla Piotra� w Te-
atrze im. J. S³owackiego (ka¿dego roku 12 wrze-
�nia w dniu urodzin Piotra Skrzyneckiego), urz¹-
dzenie koncertu kolêd piwnicznych (1998 i 1999),

przygotowanie premiery �Wielka apoteoza 33 ale-
gorii na koniec wieku przez artystów Piwnicy pod
Baranami wystawiona� zaplanowanej na czerwiec
2000 roku; podczas studiów zwi¹zany z klubem
�Nowy ¯aczek�, kierownik artystyczny grupy
twórczej �Sowizdrza³�, organizacja cyklu ogólno-
polskich imprez �Nocne spotkania z piosenk¹�
(1966-67), w których wyst¹pili m.in.: Kazimierz
Grze�kowiak, Wojciech M³ynarski, Maciej Zemba-
ty, Jonasz Kofta, Magda Umer, kabaret �Salon Nie-
zale¿nych�; w latach 1969-72 wspó³scenarzysta i
wspó³prowadz¹cy (z Krzysztofem Matern¹) �Spo-
tkañ z ballad¹� w klubie studentów UJ �Nowy ¯a-
czek� dla Programu III Polskiego Radia, wspó³-
praca z �Ilustrowanym Tygodnikiem Rozrywko-
wym� III Programu PR (1971-74), a potem do koñ-
ca 1999 roku autor ponad 1000 audycji satyrycz-
nych i rozrywkowych dla Radia Kraków; re¿yser
koncertów na Festiwalu M³odzie¿y Akademickiej
FAMA w �winouj�ciu (1970-71); w latach 1971-
77 prowadzenie kilkunastu koncertów z cyklu �Jazz
Jantar� w Operze Le�nej w Sopocie, scenarzysta i
re¿yser koncertu �Kraków w Sopocie� (1994); ak-
tor i autor tekstów telewizyjnego cyklu �Melodie
wielkiego ekranu� dla Telewizji Katowice (1973-
74); inicjator, scenarzysta i re¿yser kabaretu �U
Chocho³a� za³o¿onego  w Chicago w latach 1982-
83 przez �Aktorów i Autorów Chwilowo na Emi-
gracji�; scenarzysta i re¿yser spektakli dla Teatru
Miejskiego w Gdyni �Kabaret Play-Boy� (1992),
�Nasza jest noc� (1993), �Grunt to forsa� (1994),
�Nie przerywajcie zabawy� (1995), �Zbiór bzdur�
(1997), dla Teatru Bagatela w Krakowie �By³ ka-
baret� (1996), dla Teatru im. S. Wyspiañskiego w
Katowicach �Zielony ksiê¿yc� (1994) oraz dla Te-
atru Lubuskiego w Zielonej Górze �Rany Julek,
czyli Tuwim wstawiony� (1996); objêcie w 1997
roku po �mierci Piotra Skrzyneckiego kierownic-
twa artystycznego �Piwnicy pod Baranami�.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
(1972-81), cz³onek l  Zwi¹zek Autorów i Kom-
pozytorów Rozrywkowych ZAKR (od 1973), cz³o-
nek. Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: brak. Odznaczenia: brak.

P
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  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 57 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Podgórze, od 1995. Samochód: ³ada niva, rok
prod. 1996. Podatek dochodowy: 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: wielogodzinne czytanie ksi¹¿ek w wan-
nie, kopanie do³ków pod kwiatami ¿ony. Urlop:
w starej, remontowanej w³asnorêcznie cha³upie w
Beskidzie Makowskim. Ulubione dzie³a: �Kubu�
Fatalista� D. Diderota, �Pod wulkanem� M. Low-
ry�ego, �Proces� F. Kafki. Maksyma ¿yciowa: Nie
ma takiego arcydzie³a, które po skróceniu nie zy-
ska³oby na doskona³o�ci.                    aktual.: 3.I.2000

PAKOÑSKI Krzysztof
in¿ynier,
konsultant ds. administracji publicznej
Ur. 20 wrze�nia 1947 w Krakowie; ¿onaty (od
1971); wykszt. wy¿sze; doktor nauk technicznych;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Mieczys³aw, wy-
kszt. pó³wy¿sze, le�nik. Matka: Maria Zofia (z d.
Szlachta), wykszt. wy¿sze, ekonomistka. Rodzeñ-
stwo: brak. ¯ona: Wanda (z d. B³ocka), wykszt.
wy¿sze, in¿ynier mechanik. Dzieci: Prot (ur. 1973),
Barbara (ur. 1974), Patrycja (ur. 1989), Feliks (ur.
1991). Wnuki: Oliwia (ur. 1999).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 93 w Krakowie l II Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana III Sobieskiego
w Krakowie (matura 1965) l Politechnika Kra-
kowska, Wydzia³ Mechaniczny, aparatura przemy-
s³owa i ch³odnictwo (dyplom 1971) l studia dok-
toranckie: Politechnika �l¹ska, Wydzia³ Mecha-
niczno-Energetyczny (dyplom 1979).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Centralny O�rodek Ch³odnictwa w Krakowie �
obecnie O�rodek Badawczo-Rozwojowy Przemy-
s³u Budowy Urz¹dzeñ Chemicznych CeBeA w
Krakowie (1971-84), sta¿ysta, konstruktor, ad-
iunkt-kierownik grupy problemowej (1979-84) l
Instytut Fizyki J¹drowej w Krakowie (od 1984),
adiunkt, urlop bezp³atny (1992-98) l Gmina Kra-
ków (1992-98), wiceprezydent miasta Krakowa l
Miejskie Przedsiêbiorstwo Energii Cieplnej SA
(1995-99), przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej l
Krakowski Holding Komunalny SA (1996-99),
przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej l �Chemonics�
� firma amerykañska realizuj¹ca na zlecenie USA-
ID (United States of America International Deve-
lopment) program LGPP (Local Government Part-
nersship Program � Partnerstwo dla Samorz¹du
Terytorialnego), dyrektor ds. koordynacji progra-
mowej (od VI.1999). Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: Szwecja, Uppsala (1985);
Szwajcaria, koordynator techniczny detektora
RICH w eksperymencie DELPHI, wykonywanym
w Europejskim Laboratorium Fizyki Cz¹stek Ele-
mentarnych (CERN) w Genewie (1988-89); Stan-
ford Linear Accelerator Center (SLAC, 1990),
Anglia, Rutherford (1990). Wa¿niejsze osi¹gniê-

cia: �Wp³yw prêdko�ci pary na wnikanie ciep³a
przy b³onowej kondensacji freonu 22 na poziomej
rurze, umieszczonej w poziomym kanale� (dok-
torat 1979); prace badawcze w zakresie wymiany
ciep³a i termodynamiki, modelowanie i budowa
detektorów dla fizyki wysokich energii; prace w
Europejskim Laboratorium Cz¹stek Elementar-
nych (CERN) i Stanford Linear Accelerator Cen-
ter (SLAC, USA). Nagrody i wyró¿nienia: nagro-
da prezesa Polskiej Agencji Atomistyki (1990).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Zawodowy Metalowców
(1973-84), cz³onek l Naczelna Organizacja Tech-
niczna, Stowarzyszenie In¿ynierów i Mechaników
Polskich (1973-84), cz³onek l NSZZ �Solidar-
no�æ� (1980-92), przewodnicz¹cy komisji zak³a-
dowej w CeBeA (1980-81), przewodnicz¹cy Ko-
misji Rewizyjnej zarz¹du Regionu Ma³opolska
(1981), delegat na I Zjazd �Solidarno�ci� (1981).
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
radny Rady Miasta Krakowa, kaden. 1990-94, li-
sta wyborcza Krakowskiego Komitetu Obywatel-
skiego �Solidarno�æ�, Demokratyczny Klub Rad-
nych, przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej RMK
(1990-92). Inne fakty z ¿yciorysu polit.: praca w
Komisji Programowej I Zjazdu �Solidarno�ci� �
wspó³autor programu zwi¹zku przyjêtego na tym
zje�dzie (rozdzia³ o demokracji wewn¹trzzwi¹z-
kowej); internowany i aresztowany po strajku w
CeBeA po 13 grudnia 1981; redakcja podziemne-
go �Kurierka CeBeA� � gazetki zak³adowej (ok.
50 numerów), wiceprezydent miasta Krakowa
zaproponowany na to stanowisko w 1992 roku
przez prezydenta Józefa Lassotê. Odznaczenia:
brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 62 m kw., spó³dzielcze lokatorskie,
�ródmie�cie, od 1984. Samochód: opel vectra, rok
prod. 1998. Podatek dochodowy: 1994 � III próg,
1995 � II próg, 1996 � II próg, 1998 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: teatr, sport, wystawy malarstwa. Urlop: z
rodzin¹ na odludziu, na ¿aglach lub w górach. Ulu-
bione dzie³a: dzie³o sztuki � impresjoni�ci w
�Gave d�Orsay�; film �Lampart�. Maksyma ¿y-
ciowa: brak odp.                              aktual.: 17.XII.1999

PALUCH Karol
ekonomista,
prezes zarz¹du Fundacji �Cor Aegrum�
Ur. 26 grudnia 1923 w Krempachach, woj. kra-
kowskie; ¿onaty (od 1949); wykszt. wy¿sze; ma-
gister nauk ekonomiczno-handlowych; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: Jan, wykszt. podstawowe,
rolnik. Matka: Maria (z d. �wiec), wykszt. pod-
stawowe, rolnik. Rodzeñstwo: Maria (ur. 1925),
Helena (ur. 1927), Józef (ur. 1930), Irena (ur. 1944).
¯ona: Olga (z d. Lorencowicz), wykszt. �rednie,
nauczycielka. Dzieci: Gra¿yna (ur. 1952), Anna
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(ur. 1953), Olga (ur. 1958). Tradycje rodzinne: oj-
ciec mia³ liczne uzdolnienia (rolnik, murarz, zdun,
stolarz, mechanik, szewc); matka tak¿e rolnik, ini-
cjatorka postêpu na wsi, za³o¿ycielka Ko³a Gospo-
dyñ Wiejskich, wspó³organizatorka kursów goto-
wania, racjonalnego ¿ywienia, higieny, kroju i szy-
cia, hodowla nowej rasy krów � czerwonej pol-
skiej; syn Karol i córka Irena zawdziêczaj¹ matce
wy¿sze wykszta³cenie; ojciec ¿ony � kierownik
szko³y w Podwilku na Orawie (1921-39, a po wy-
zwoleniu 1945-52), 1 wrze�nia 1939 aresztowany
przez Niemców, wiêziony na S³owacji, cudem
unikn¹³ rozstrzelania z zemsty za dzia³alno�æ ple-
biscytow¹ w 1920-21 (wówczas dowódca oddzia-
³u spiskiego kompanii spisko-orawskiej w stop-
niu porucznika), podczas I wojny �wiatowej ofi-
cer armii austro-wêgierskiej, przed rozstrzelaniem
w 1939 roku uratowa³o go odznaczenie z I wojny
�wiatowej na froncie w³oskim Militärverdienst-
kreuz mit Schwerten (Wojskowy Krzy¿ Zas³ugi z
Mieczami); matka ¿ony, znana dzia³aczka spo³ecz-
na, ³awnik s¹dowy, za³o¿ycielka Ko³a Gospodyñ,
Kasy Oszczêdno�ciowej �Stefczyka�, biblioteki
wiejskiej, któr¹ prowadzi³a w Podwilku na Ora-
wie.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Krempachach (4 klasy),
Szko³a podstawowa w Nowym Targu (V i VI kla-
sa) l Prywatne Gimnazjum Towarzystwa im. J.
Zamojskiego w Warszawie (I klasa � jako stypen-
dysta Towarzystwa Przyjació³ Spisza i Orawy), w
czasie okupacji, Gymnazium w Levoèy na S³owa-
cji (III-VII klasa), Pañstwowe Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w Nowym Targu (matura 1945) l Aka-
demia Handlowa w Krakowie (uczelnia prywat-
na), spó³dzielczo�æ (dyplom 1950).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Fabryka Wyrobów Metalowych �Podkowiak� w
Warszawie (1949-50) � fabryka prywatna, samo-
dzielny korespondent w biurze eksportu l Pañ-
stwowe Przedsiêbiorstwo Wyodrêbnione Nowa
Huta w Krakowie (1950-54), odpowiedzialny sa-
modzielny referent techniczny (1950-52), starszy
inspektor planowania (1952-53), kierownik sek-
cji (1953-54) l Huta im. Lenina � obecnie im. T.
Sendzimira w Krakowie (1954-90), kierownik
dzia³u (1954-56), g³ówny in¿ynier planowania in-
westycji (1956-57), kierownik dzia³u planowania
inwestycji (1957-62), zastêpca g³ównego in¿yniera
przygotowania inwestycji (1962-81), g³ówny spe-
cjalista programowania i przygotowania inwesty-
cji, zastêpca g³ównego in¿yniera przygotowania
inwestycji (1984-88), kierownik dzia³u przygoto-
wania dokumentacji wstêpnej, specjalista ds. ko-
ordynacji dostaw dokumentacji (1988-90). Wyjaz-
dy zagraniczne o charakterze zawodowym: brak.
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: opracowanie programu
zagospodarowania strefy ochronnej wokó³ Huty
im. Lenina, inicjator i wspó³twórca wielu wa¿nych
pod wzglêdem gospodarczym akcji w hucie, m.in.

komisyjnego sprawdzania obmiarów robót za
pierwszych 6 miesiêcy budowy, doprowadzenie do
zmiany przepisów pañstwowych o finansowaniu
tymczasowego budownictwa, zainicjowanie in-
wentaryzacji obiektów tego budownictwa za
pierwszych 6 lat i przekazania ich z maj¹tku huty
na maj¹tek przedsiêbiorstw wykonawczych jako
ich zaplecza technicznego, co przynios³o du¿e
oszczêdno�ci inwestycyjne, inwentaryzacja przez
s³u¿bê inwestycyjn¹ huty wszystkich faktur za ro-
boty i dostawy za okres 5 lat, co da³o podstawê
dla ustalenia warto�ci �rodków trwa³ych huty we-
d³ug poszczególnych obiektów i spowodowa³o
anulowanie zapisów ksiêgowych za 5 lat, gdy¿
zapisy te nie da³y podstawy dla ustalenia warto�ci
�rodków trwa³ych, aktualizacja przez s³u¿bê in-
westycyjn¹ zbiorczych zestawieñ kosztów budo-
wy I i II etapu budowy huty po odrzuceniu aktu-
alizacji zbiorczych zestawieñ kosztów opracowa-
nych przez biuro projektów; pomys³odawca za-
miennych rozwi¹zañ projektowych koñcowych
oczyszczalni �cieków przy kanale po³udniowym i
kanale Suchy Jar po odrzuceniu rozwi¹zañ opra-
cowanych przez biura projektowe, co przynios³o
ponad 20 proc. oszczêdno�ci kosztów ich budo-
wy; przewodnicz¹cy podkomisji kosztowo-ekono-
micznych do oceny projektów najwiêkszych in-
westycji hutniczych, m.in. rozbudowa Huty Ostro-
wiec, budowa Huty Katowice; doradca ds. kosz-
tów inwestycji Huty Cynku Miasteczko �l¹skie i
budowy Kopalni Rudy Miedzi w Lubinie i Polko-
wicach.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: zawsze bezpartyjny. Inne
organizacje spo³eczne: Zwi¹zek Zawodowy Hut-
ników (1950-80), cz³onek l Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne (1960-81), cz³onek l Stowarzysze-
nie In¿ynierów i Techników Przemys³u Hutnicze-
go (1970-73), cz³onek l NSZZ �Solidarno�æ�
(1980-90), cz³onek l Fundacja Rozwoju Kardio-
chirurgii �Cor Aegrum� w Krakowie (od 1990),
prezes zarz¹du l Stowarzyszenie Operowanych
na Serce �Sons� w Krakowie (od 1995), cz³onek
l Towarzystwo Przyjació³ Sztuk Piêknych w Kra-
kowie (od 1997), cz³onek l Towarzystwo Mi³o-
�ników Buska (1998), cz³onek honorowy. Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Po-
nadto: cz³onek Komitetu Obwodowego os. Kra-
kowiaków � samorz¹d mieszkañców (1973-75,
1976-80). Osi¹gniêcia w dzia³alno�ci publicznej:
inicjator i wspó³za³o¿yciel wraz z prof. Antonim
Dziatkowiakiem Fundacji Rozwoju Kardiochirur-
gii �Cor Aegrum�, ustanowionej w kwietniu 1990,
efektem zmagañ o fundusze by³o wznowienie w
listopadzie 1990 roku przerwanych robót funda-
mentowych (w I kwartale 1990) i wybudowanie z
darowizn uzyskanych przez tê fundacjê nowego
7-kondygnacyjnego budynku kliniki kardiochiu-
rurgii (stan surowy osi¹gniêty w ci¹gu dwóch lat);
lata zmagañ o fundusze zosta³y uwieñczone po-



254 KTO jest KIM w Krakowie 1999

�wiêceniem nowego budynku Kliniki Kardiochi-
rurgii w Krakowie przez Ojca �wiêtego Jana Paw³a
II 9 czerwca 1997 roku. Inne fakty z ¿yciorysu po-
lit.: aresztowany w czasie manifestacji studenc-
kiej 3 maja 1946 w Krakowie i przez dwa miesi¹-
ce wiêziony. Sympatie polityczne: partie i ugrupo-
wania centroprawicowe. Odznaczenia: Srebrny
Krzy¿ Zas³ugi (1955), Odznaka Budowniczy Huty
im. Lenina (1956), Odznaka Budowniczy Nowej
Huty (1959), Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1961), Krzy¿
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1966), Z³o-
ta Odznaka �Za Pracê Spo³eczn¹ dla Miasta Kra-
kowa� (1975), Odznaka Zas³u¿ony Pracownik
Huty im. Lenina (1976), wpisany do Z³otej Ksiêgi
Ludzi Czynu (1979), Statuetka �Cor Aegrum� za
zas³ugi (1997), Medal �Za Zas³ugi dla Uzdrowi-
ska Rabka� (1998), Cracoviae Merenti (VI.2000).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 51 m kw., kwaterunkowe wykupio-
ne, Nowa Huta, od 1952. Samochód: brak. Poda-
tek dochodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: jêzyki obce, muzyka klasyczna, majster-
kowanie, wycieczki. Urlop: pobyty lecznicze w
miejscowo�ciach uzdrowiskowych � Rabka, Bu-
sko Zdrój, Na³êczów. Ulubione dzie³a: ksi¹¿ki hi-
storyczne, powie�ci o tematyce historycznej i re-
ligijnej, filmy historyczne i przyrodnicze. Maksy-
ma ¿yciowa: rzetelna praca, pomoc innym, lojal-
no�æ i uczciwo�æ, bezkompromisowo�æ w spra-
wach zasadniczych, wspólny wysi³ek dla wspól-
nych celów daj¹ rado�æ i sens ¿ycia, zgodnego z
wol¹ Boga.                                                 aktual.:
6.III.1999

PANU� Tadeusz W³adys³aw
duchowny rzymskokat., wyk³adowca PAT
Ur. 17 marca 1960 w My�lenicach; wykszt. wy-
¿sze; doktor teologii. Ojciec: Stefan, wykszt. pod-
stawowe, rolnik. Matka: Józefa (z d. Matoga),
wykszt. podstawowe, przy mê¿u. Rodzeñstwo:
Kazimierz (ur. 1955).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 1 im. T. Ko�ciuszki w Sie-
prawiu, woj. krakowskie l V Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce im. A. Witkowskiego w Krakowie (ma-
tura 1979) l Papieska Akademia Teologiczna w
Krakowie, teologia (dyplom 1985) l studia po-
dypl.: PAT, patrologia (dyplom 1987) l studia dok-
toranckie: Katolicki Uniwersytet Lubelski, teolo-
gia pastoralna (dyplom 1992).

  �WIÊCENIA I  GODNO�CI KO�CIELNE
Diakonat (Kraków, 1984) l prezbiterat (Kraków,
1985) l kanonik (1998).

  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Parafia Przemienienia Pañskiego w Libi¹¿u (1985-
87), wikariusz l Parafia �w. Wojciecha w Modl-
nicy (1987), administrator parafii l Parafia �w.
Anny w Krakowie (1992-93), wikariusz l Kuria
Metropolitalna w Krakowie (od 1993), wizytator

w Wydziale Katechetycznym (1993-97), dyrektor
Wydzia³u Duszpasterstwa Dzieci i M³odzie¿y (od
1997). Wyjazdy zagraniczne o charakterze dusz-
pasterskim: stypendium jêzykowe w Monachium
(1998). Wa¿niejsze dzie³a: �Katecheza doros³ych
w �wietle dokumentów synodu Archidiecezji Kra-
kowskiej z lat 1972-79� (doktorat 1992); publika-
cje ksi¹¿kowe �Niech zst¹pi Duch Twój� (1997),
�Oto Matka Twoja. Materia³y katechetyczne�
(1998).

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ do organizacji spo³ecznych: brak.
Sympatie polityczne: do lewego skrzyd³a Akcji
Wyborczej �Solidarno�æ� i prawego Unii Wolno-
�ci. Odznaczenia ko�cielne i �wieckie: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., budynek ko�cielny, �ród-
mie�cie, od 1993. Samochód: opel astra, rok prod.
1998. Podatek dochodowy: 1997 � I próg, 1998 �
I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: sport � narty, pi³ka no¿na; s³uchanie mu-
zyki, zw³aszcza kantat J. S. Bacha. Urlop: wêdrów-
ki po górach, narty. Ulubione dzie³a: �Kobiety w
czasach katedr� R. Pernouda, �Dziennik pisany
noc¹� G. Herlinga-Grudziñskiego. Maksyma ¿y-
ciowa: On ma wzrastaæ, ja siê umniejszaæ (�w. Jan
Chrzciciel o Chrystusie).                aktual.: 26.VIII.1999

PARCHAÑSKI Tadeusz
in¿ynier mechanik, wicewojewoda ma³opolski
Ur. 21 czerwca 1947 w Katowicach; ¿onaty (od
1969); wykszt. wy¿sze; magister in¿ynier mecha-
nik; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Alojzy (zm.
1995), wykszt. wy¿sze, magister ekonomii. Mat-
ka: Bronis³awa (z d. Malirz), wykszt. �rednie, ksiê-
gowa. Rodzeñstwo: Barbara (ur. 1951). ¯ona: Bo-
¿ena (z d. Bierowiec), wykszt. wy¿sze, lekarz sto-
matolog. Dzieci: Wojciech (ur. 1970), Izabela (ur.
1972), Magdalena (ur. 1984).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Katowicach l IV Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Katowicach (matura 1964) l
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, ma-
szyny i urz¹dzenia górnictwa podziemnego (dy-
plom 1970).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Kopalnia Wêgla Kamiennego �Wujek� w Kato-
wicach (1970-73 i 1975-79), sta¿ysta (1970), do-
zorca maszyn podziemnych (1970-72), sztygar
zmianowy (1972-73), sztygar objazdowy (1975-
79) l Piotrowicka Fabryka Maszyn �Famur� �
Zak³ad Do�wiadczalny w Katowicach (1973-74),
specjalista konstruktor-wdra¿acz prototypów l
Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych � Za-
k³ad Satelitarny w Limanowej (1979-83), mistrz
monta¿u (1979-80), kierownik wydzia³u mecha-
nicznego, pe³ni¹cy obowi¹zki kierownika produk-
cji (1980), dyrektor zak³adu (1981-82), specjali-
sta technolog (1982-83) l Bez etatowego zatrud-
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nienia (1983-84) l W³asna dzia³alno�æ gospodar-
cza: prywatny zak³ad fotograficzny w S³opnicach
k. Limanowej (1984-89), w³a�ciciel l Miejskie
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Limanowej (1989-90), dyrek-
tor l Gmina Tymbark (1990-97), wójt l Gmina
S³opnice (1997-99), wójt l Ma³opolski Urz¹d Wo-
jewódzki w Krakowie (od V.1999), wicewojewo-
da ma³opolski. Wyjazdy zagraniczne o charakte-
rze zawodowym: brak.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Porozumienie Centrum
(1991-93), cz³onek l Stronnictwo Konserwatyw-
no-Ludowe (od 1998), prezes Ko³a w gminie S³op-
nice. Inne organizacje spo³eczne: NSZZ �Solidar-
no�æ� (od 1980), cz³onek komisji zak³adowej w
Mera-KFAP w Limanowej (1980-81). Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: radny Rady
Powiatu Limanowskiego, kaden. 1998-2002, lista
wyborcza Akcji Wyborczej �Solidarno�æ�, klub
AWS. Osi¹gniêcia w dzia³alno�ci publicznej: jako
wójt Tymbarku zakoñczenie budowy szko³y pod-
stawowej i gimnazjum w S³opnicach oraz zapo-
cz¹tkowanie budowy drugiej szko³y i wybudowa-
nie jej w 70 proc. w ci¹gu pó³tora roku w latach
1998-99. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: w grudniu
1981 odmowa podpisania tzw. deklaracji lojalno-
�ci wobec w³adz PRL, w zwi¹zku z czym zwol-
niony ze stanowiska dyrektora zak³adu satelitar-
nego �Mera � KFAP� w Limanowej; za odmowê
podpisania tzw. lojalki oraz za w pe³ni legaln¹ pró-
bê usamodzielnienia zak³adu, co nast¹pi³o 10 lat
pó�niej, po przymusowym 3-miesiêcznym urlo-
pie zwolniony z obowi¹zku wykonywania pracy,
przyjêty ponownie na podrzêdne stanowisko od-
szed³ po roku na w³asn¹ pro�bê, przez nastêpny
rok bezrobotny, a nastêpnie w³asna dzia³alno�æ
gospodarcza; kandydat do Sejmu RP w 1991 roku
z listy Porozumienia Centrum w województwie
nowos¹deckim (ok. 4 tys. g³osów); w czerwcu
1990 jako cz³onek Komitetu Obywatelskiego �So-
lidarno�æ� wybrany na wójta gminy Tymbark,
funkcjê pe³ni³ do 1997, tj. do momentu podzia³u
tej¿e gminy na Tymbark i S³opnice, wójt S³opnic
w latach 1997-98 (wybierany czterokrotnie w
1990, 1994, 1997 i 1998), wicewojewoda ma³o-
polski rekomendowany przez SKL (od 1999). Sym-
patie polityczne: prawicowe; antypatia do nieuczci-
wych dzia³añ w polityce niezale¿nie od przyna-
le¿no�ci partyjnej. Odznaczenia: Srebrny Medal
�Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa� (1996).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., kwaterunkowe, S³opnice,
od 1979; dom jednorodzinny w budowie (od 1999).
Samochód: renault laguna, rok prod. 1999. Poda-
tek dochodowy: 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: w lecie turystyka, narciarstwo w zimie
(ulubiony sposób spêdzania weekendów). Urlop:
samochodowe wêdrówki z rodzin¹ po Europie.

Ulubione dzie³a: Trylogia oraz ca³a twórczo�æ H.
Sienkiewicza. Maksyma ¿yciowa: Jak najlepiej
wykonywaæ powierzone obowi¹zki.

aktual.: 16.XII.1999

PAWLU�KIEWICZ Jan Kanty
kompozytor, malarz
(w³a�ciwie: Jan Antoni). Ur. 13 pa�dziernika 1942
w Nowym Targu; ¿onaty (od 1971); wykszt. wy-
¿sze; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Stanis³aw,
wykszt. �rednie, nauczyciel. Matka: Zofia (z d.
Jarkiewicz), wykszt. podstawowe, przedsiêbiorca.
Rodzeñstwo: Micha³ (ur. 1944), ekonomista; Zie-
mowit (ur. 1947), lutnik; Piotr (ur. 1950), in¿ynier
wynalazca. ¯ona: Sylwia (z d. Soszyñska), wy-
kszt. niepe³ne wy¿sze, przedsiêbiorca. Dzieci: Fi-
lip (ur. 1972), Katarzyna (ur. 1977). Tradycje ro-
dzinne: prapradziadek Jakub Podkanowicz by³ na
prze³omie wieków burmistrzem Nowego Targu;
dziadek Kazimierz Pawlu�kiewicz handlarz koni
(na prze³omie XIX i XX wieku); babka ze strony
matki pozowa³a do obrazów znanego podhalañ-
skiego malarza Micha³a Rekuckiego w 1912 roku
� olej �Dwie kobiety z mê¿czyzn¹ w tle�. ¯ycio-
we autorytety: kobiety � ¿ona i kochanki. Miejsca
zamieszkiwania: od urodzenia do 1961 roku w
Nowym Targu, potem w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 1 w Nowym Targu l Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. S. Goszczyñskiego w
Nowym Targu (matura 1960) l Politechnika Kra-
kowska, Wydzia³ Architektury (1961-67, absolu-
torium bez dyplomu).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wolny zawód (od 1968), kompozytor, malarz, ry-
sownik, grafik (od 1999). Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: koncert na olimpiadzie
w Monachium (1972), koncerty w b. NRD, b.
ZSRR, b. Czechos³owacji, Kanadzie i USA; wy-
jazdy z �Nieszporami Lud�mierskimi� do Toron-
to (1996), Nowego Jorku (1999) i dwukrotnie Chi-
cago (1999); w 1998 koncert na otwarcie Expo
‘98 w Lizbonie. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: wspó³-
twórca z Markiem Grechut¹ przy realizacji musi-
calu �Szalona lokomotywa� wg Witkacego
(1977); opera �Kur zapia³� (Teatr STU, 1985), ora-
torium �Nieszpory Lud�mierskie� (premiera w
Lud�mierzu, 1992), poemat symfoniczny �Harfy
Papuszy� (1994), �Droga, ¿ycie, mi³o�æ. Orato-
rium o mêce i zmartwychwstaniu Pana� (Bazyli-
ka Mariacka, IV.2000); autor muzyki do ponad
120 filmów kinowych i telewizyjnych oraz kil-
kudziesiêciu spektakli teatralnych, m.in. �Wodzi-
rej� F. Falka (1977), �Gor¹czka� A. Holland
(1980), �Zawrócony� K. Kutza (1993), �Dni Tur-
binów� (Teatr Powszechny w Warszawie, 1977),
�Wariat i zakonnica� (Teatr STU, 1986), �Sezon
w piekle� (Teatr Dramatyczny w Warszawie,
1992), �Wilk stepowy� (Stary Teatr w Krakowie,
1992), �Antygona w Nowym Jorku� (Teatr i. J.
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S³owackiego, 1994), �Trzy wysokie kobiety� (Te-
atr Wybrze¿e w Gdañsku, 1995), �Walc samot-
nych� (Teatr im. S. Jaracza w £odzi, 1996), �Od-
chodzi³ mê¿czyzna od kobiety� (Teatr Ateneum
w Warszawie, 1997), �Twórcy obrazów� (Stary
Teatr  w Krakowie, 1999), muzyka do spektakli
Teatru Telewizji � �Samobójca� (1989), �Ryszard
III� Szekspira (1989), �Do piachu...� T. Ró¿ewi-
cza (1990), �Zapach orchidei� (1991), �Noc Wal-
purgii albo kroki...� (1991), �Elegia do jednej
pani� (1993), �Wilk kazañski� (1995), owocna
wspó³praca z re¿yserami Tomaszem Zygad³¹, Ka-
zimierzem Kutzem, Feliksem Falkiem, Krzysz-
tofem Kie�lowskim i Agnieszk¹ Holland; przy-
czynienie siê do wydania utworów kompozytora
Józefa Edmunda Titza (1999); kompozytor mu-
zyki dla zespo³u Marka Grechuty � m.in. �Ser-
ce�, �Nie chod� dziewczyno do miasta�, �Tango
Anawa�, �Dni, których jeszcze nie znamy�,
��wiecie nasz�; kompozytor muzyki dla Anny
Sza³apak, B. Rybotyckiej i Oli Maurer. Nagrody i
wyró¿nienia: nagroda na Festiwalu Filmów Krót-
kometra¿owych w Krakowie za muzykê do filmu
�W tym miejscu� w re¿. T. Zygad³y (1975), tytu³
�Honorowy Baca Podhala� nadany przez miesz-
kañców Lud�mierza (1992), nagroda na I Festi-
walu Polskiej Twórczo�ci Telewizyjnej za �Nie-
szpory Lud�mierskie� (1993), nagroda Komitetu
ds. Radia i Telewizji za muzykê do spektaklu �Do
piachu...� w re¿. K. Kutza (1994), nagroda za mu-
zykê do filmu �Zawrócony� na XIX Festiwalu
Polskich Filmów Fabularnych (1995), �Nieszpo-
ry Lud�mierskie� uzanane w Toronto przez tam-
tejsz¹ prasê za najwiêksze wydarzenie kulturalne
II po³. XX w (1996), wpisany do �Z³otej Ksiêgi
Politechniki Krakowskiej� (1999).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Galicyjska Akademia Smaku  (od
1997), cz³onek (GAS wybiera co roku piêæ naj-
lepszych restauracji). Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
� zadowalaj¹cy.

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: narciarstwo, rytua³y tybetañskie. Urlop:
brak; w wolnym czasie bezmy�lne spacery brze-
giem rzek i wzd³u¿ strumieni lub po lesie. Ulubio-
ne dzie³a: �Czarnoksiê¿nik z archipelagu� Ursuli
Leguin; filmy F. Felliniego. Maksyma ¿yciowa: brak.

aktual.: 7.IV.2000

PENDERECKA El¿bieta
impresario, mened¿er
(z domu: Solecka). Ur. � brak odp.; mê¿atka (od
1965); wykszt. �rednie; wyznanie � brak odp.
Ojciec: wykszt. wy¿sze, profesor muzyki. Matka:
brak odp. Rodzeñstwo: brak odp. M¹¿: Krzysztof
Penderecki, wykszt. wy¿sze, kompozytor, dyry-
gent, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie.

Dzieci: £ukasz (ur. 1966), Domika (ur. 1971).
Tradycje rodzinne: ojciec koncertmistrz w Filhar-
monii Krakowskiej.

  EDUKACJA
– brak odp.

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Sekretariat Krzysztofa Pendereckiego (od 1965),
kierowanie sprawami organizacyjnymi l Agencja
Heritage Promotion of Music and Art w Krakowie
(1990-95), wspó³w³a�cicielka i prezes l Festiwal
�Kraków 2000� � Europejskie Miasto Kultury (od
1996), przewodnicz¹ca Rady Programowej l Fe-
stiwal Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Kra-
kowie (1998), dyrektor artystyczny. Ponadto: od-
powiedzialna za organizacjê Festiwalu im. Pabla
Casalsa w San Juan w Puerto Rico (od 1992), któ-
rego dyrektorem jest Krzysztof Penderecki; wspó³-
za³o¿ycielka i cz³onek Komitetu Doradczego, Rady
Programowej i rady nadzorczej Europejskiej Fun-
dacji Mozartowskiej (1994-98). Wyjazdy zagranicz-
ne o charakterze zawodowym: brak odp. Wa¿niej-
sze osi¹gniêcia: przyczynienie siê do powstania
orkiestry kameralnej Sinfonietta Cracovia � oficjal-
nej orkiestry Sto³eczno-Królewskiego Miasta Kra-
kowa (1993), zainicjowanie Wielkanocnego Festi-
walu Beethovenowskiego w Krakowie (od 1997);
zainicjowanie cyklu �Koncerty wielkich mistrzów
� El¿bieta Penderecka zaprasza� (1997), prezentu-
j¹cego artystów takich jak M�cis³aw Rostropowicz,
Jessye Norman, Simon Estes, Barbara Hendrics i
Stanis³aw Bunin; zorganizowanie wraz z Centrum
Sztuki Studio koncertu charytatywnego na rzecz po-
wodzian z udzia³em orkiestry Sinfonia Varsovia,
lorda Yehudi Menuhina, Chóru Filharmonii Naro-
dowej oraz solistów Izabeli K³osiñskiej, Arto No-
rasa i Ewy Pob³ockiej (1997). Nagrody i wyró¿nie-
nia: nagroda Pro Musica Viva przyznana przez Fun-
dacjê Marii Strecker Daelen za wybitne osi¹gniê-
cia w polskim i miêdzynarodowym ¿yciu muzycz-
nym (1996), Z³ota Statuetka Business Center Club
(1998).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak odp. Inne organiza-
cje spo³eczne: brak odp. Udzia³ w przedstawiciel-
skich organach w³adzy: brak. Odznaczenia: Krzy¿
Kawalerski Orderu Polonia Restituta (1996), Ho-
norowa Odznaka �Za Zas³ugi dla Województwa
Krakowskiego� (1999).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: w³asny dom, Krowodrza oraz klasy-
cystyczny dworek w Lus³awicach k. Zakliczyna
w dawnym województwie tarnowskim. Samochód:
brak odp. Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: brak odp. Urlop: w lecie w Jastrzêbiej
Górze, zim¹ w Alpach szwajcarskich. Ulubione
dzie³a: �Raj utracony� Miltona, film �Casablan-
ca� oraz twórczo�æ Resnaisa, Kurosawy i Buñu-
ela. Maksyma ¿yciowa: brak odp.

aktual.: 14.V.1999
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PENDERECKI Krzysztof
kompozytor, dyrygent, profesor AM
Ur. 23 listopada 1933 w Dêbicy; ¿onaty powtór-
nie (od 1965); wykszt. wy¿sze; profesor kompo-
zycji; wyznanie � brak odp. Ojciec: Tadeusz, wy-
kszt. wy¿sze, adwokat. Matka: Zofia z domu, wy-
kszt. i zawód – brak odp. Rodzeñstwo: brak odp.
¯ona: El¿bieta (z d. Solecka), wykszt. �rednie, im-
presario, mened¿er. Dzieci: Beata (ur. 1955), £u-
kasz (ur. 1966), Dominika (ur. 1971). Tradycje ro-
dzinne: pradziadek by³ nadle�niczym w maj¹tku
hrabiego Raczyñskiego k. Dêbicy, dziadek dyrek-
torem banku w Dêbicy, malarzem amatorem, któ-
rego czterech braci ukoñczy³o krakowsk¹ Akade-
miê Sztuk Piêknych; ojciec dziekan Rady Adwo-
kackiej w Rzeszowie chcia³, aby syn studiowa³ pra-
wo lub architekturê, choæ sam codziennie gra³ na
skrzypcach i fortepianie; kuzyn Tadeusz Kantor �
malarz, twórca krakowskiego teatru Cricot 2.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa i �rednia � brak odp. l Pañ-
stwowa Wy¿sza Szko³a Muzyczna w Krakowie,
kompozycja � pod kierunkiem Artura Malewskie-
go i Stanis³awa Wiechowicza (dyplom 1958).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wolny zawód (od 1955), kompozytor l Pañstwo-
wa Wy¿sza Szko³a Muzyczna � obecnie Akade-
mia Muzyczna w Krakowie (od 1955), profesor
(1958), rektor (1972-87) l Filharmonia Krakow-
ska (1987-90), dyrektor artystyczny. Ponadto: dok-
tor honoris causa Uniwersytetu Madryckiego
(1987), Uniwersytetu Jagielloñskiego (1998) i
Uniwersytetu w Pittsburghu (1999), dyrektor arty-
styczny Festiwalu Casalsa w San Juan w Puerto
Rico (od 1992), dyrektor muzyczny orkiestry Sin-
fonia Varsovia (od 1997), cz³onek honorowy
American Academy of Arts and Letters (1998),
cz³onek Royal Academy of Music w Londynie,
cz³onek Akademie der Kunste w Berlinie, cz³onek
Academia National de Bellas Artes w Buenos
Aires, cz³onek Academie Internationale de Philo-
sophie et de l’art w Bernie, cz³onek Polskiej Aka-
demii Umiejêtno�ci, cz³onek Royal Irish Acade-
my of Music w Dublinie. Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: dyrygent go�cinny Nord-
deutscher Rundfunk Orchester w Hamburgu (1988)
i Mitteldeutscher Rundfunk Sinfonie Orchester w
Lipsku, wyk³ady w Volkwang Hochschule für
Musik w Essen (1966-68); stypendium w Niem-
czech – wymiana studentów DAAD (1968); pro-
fesor na Yale University School of Music (1972-
78). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: kompozytor licznych
utworów symfonicznych, m.in. �Strofy�, �Psalmy
Dawida� i �Emanacje�� pierwsza i dwie drugie
nagrody na II Ogólnopolskim Konkursie M³odych
Kompozytorów Polskich (1959); pierwszy publicz-
ny wystêp na arenie miêdzynarodowej na Festiwa-
lu �Warszawska Jesieñ� (1959); �Tren ofiarom Hi-
roszimy� � wyró¿nienie na Miêdzynarodowej Try-

bunie Kompozytorów Unesco (1961); �Anaklasis�
� nagroda na Donaueschinger Musiktage (1960);
�Polymorphia�, �Fonogramy� i �Psalmy� � nagro-
da na Donaueschinger Musiktage (1961), �Pasja
wed³ug �w. £ukasza� � napisana na zamówienie
Westdeutscher Rundfunk w Kolonii dla uczczenia
700-lecia katedry w Münster (pierwsze wykona-
nie 1966); �Dies Irae� znane równie¿ jako �Orato-
rium O�wiêcimskie� (1967); opera �Diab³y z Lo-
udun� � napisana na zamówienie Opery w Ham-
burgu (premiera 1969), potem wielokrotnie wyko-
nywana, transmitowana przez radio, telewizjê i
wydawana na p³ytach; �Jutrznia� � czê�æ I �Z³o¿e-
nie do grobu� (premiera w katedrze w Altenbergu
1970), czê�æ II �Zmartwychwstanie� (premiera w
katedrze w Münster 1971); kantata �Kosmogonia�
� napisana na zamówienie ONZ, (premiera z udzia-
³em g³ów pañstw, premierów i cz³onków rodzin
królewskich 1970); �De natura sonoris II� � dla
Zubina Mehty (1971), �I Symfonia� (�wiatowa pra-
premiera pod batut¹ kompozytora w Peterborough
w Anglii 1973), �Canticum Canticorum Salomo-
nis�, �Magnificat� � napisana dla uczczenia 1200-
lecia katedry w Salzburgu, na bas solo, zespó³ wo-
kalny, dwa chóry mieszane, chór ch³opiêcy i or-
kiestrê (premiera pod batut¹ kompozytora na Fe-
stiwalu Salzburskim 1974); opera �Raj utracony.
Sacra rappresentazione� (prapremiera w Lyric Ope-
ra of Chicago 1978), wersja sceniczna pod batut¹
kompozytopra (Teatr La Scala w Mediolanie 1979),
po zaproszeniu przez Jana Paw³a II koncert w Wa-
tykanie; �I Koncert skrzypcowy� (premiera z soli-
st¹ Isaakiem Sternem w Bazylei 1977); �II Symfo-
nia� � pierwsze wykonanie pod batut¹ Zubina
Mehty (1980), �Te Deum� � na g³osy solowe, chór
i orkiestrê dedykowane papie¿owi Janowi Paw³o-
wi II (premiera pod batut¹ kompozytora w Asy¿u
1980), w 1981 roku wykonywane w Nowym Jor-
ku, Berlinie, Warszawie i Pary¿u; �II Koncert wio-
lonczelowy� (premiera pod batut¹ kompozytora z
udzia³em Filharmoników Berliñskich oraz solisty
M�cis³awa Rostropowicza 1983), �Koncert altów-
kowy� (premiera w Caracas 1983), �Polskie Re-
quiem� � dzie³o chóralne napisane na zamówienie
Radia i Pañstwowego Teatru Wirtembergii dla
uczczenia 40. rocznicy zakoñczenia II wojny �wia-
towej (premiera 1984), do dzisiaj nie schodzi z afi-
sza koncertowego filharmonii na ca³ym �wiecie;
opera �Czarna Maska� (Festiwal w Salzburgu
1986), potem wykonania w Wiedniu i prapremiera
amerykañska w Operze Santa Fe w 1988 roku;
�Cheruwimskaja Pie�ñ� � na chór a cappella wy-
konana z okazji 60. urodzin M�cis³awa Rostropo-
wicza (1988); �Veni Creator� � na chór a cappella,
premiera pod batut¹ kompozytora podczas uroczy-
sto�ci nadania mu doktoratu honoris causa Uniwer-
sytetu Madryckiego (1987); �IV Symfonia. Ada-
gio� � napisana na zamówienie rz¹du francuskie-
go z okazji 200-lecia Rewolucji Francuskiej (pre-
miera pod batut¹ Lorina Maazela 1989); opera
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�Ubu król� wed³ug Alfreda Jarry�ego (premiera w
Operze Monachijskiej� 1991); �Sinfonietta� (pre-
miera pod batut¹ kompozytora 1992), ponowne
wykonanie w maju 1992 roku jednocze�nie przez
Orkiestrê Filadelfijsk¹ i tego samego dnia na World
Expo �92 w Sewilli; �Benedicamus Domino� � na
chór mêski a cappella (premiera na Festiwalu Wiel-
kanocnym w Lucernie 1992); �V Symfonia� (pre-
miera w Seulu 1992), �Koncert fletowy� � dedy-
kowany Jeanowi-Pierre�owi Rampalowi (premie-
ra pod batut¹ kompozytora w Lozannie z udzia³em
Jeana-Pierre�a Rampala i Orkiestry Kameralnej z
Lozanny 1993); �Benedictus� � na chór a cappella
napisany dla maestro Lorina Maazela (premiera
1992); �Sanctus� � ostatnia czê�æ �Polskiego re-
quiem� (premiera  w wykonaniu Królewskiej Fil-
harmonii ze Sztokholmu 1993); �II Koncert skrzyp-
cowy� dla Anne-Sophie Mutter (premiera 1995),
�III Symfonia� (premiera pod batut¹ kompozytora
z udzia³em Orkiestry Monachijskiej 1991), �Sie-
dem bram Jerozolimy� � utwór napisany na 3 tys.
lat Jerozolimy (premiera w Jerozolimie 1997); na-
groda Crystal Award w Davos (1997); �Hymn do
�w. Danii³a� � napisany z okazji 850-lecia Moskwy
(premiera w Moskwie 1997), �Hymn do �w. Woj-
ciecha� � skomponowany dla uczczenia 1000-le-
cia Gdañska (premiera 1997), �Credo� (prawyko-
nanie na Bach Festival w Eugene w stanie Oregon
1998, pierwsze wykonanie europejskie w Krako-
wie na Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego 1998;
od 1972 dyrygent najwiêkszych orkiestr �wiata; w
latach 60. autor muzyki dla teatrów lalkowych i
piosenek dla dzieci oraz muzyki do kilku krótko-
metra¿owych filmów eksperymentalnych � nieko-
mercyjnych. Nagrody i wyró¿nienia: Nagroda Karl-
Wolfa przyznana przez Izraelsk¹ Fundacjê Wolfa
(1987); Nagroda Grammy przyznana przez Natio-
nal Academy of Recording Arts and Sciences za
�II Koncert wiolonczelowy�, nagrany dla wytwór-
ni Erato z solist¹ M�cis³awem Rostropowiczem
(1988), dwie nagrody Grammy � za najlepsz¹ kom-
pozycjê muzyki wspó³czesnej (�II Koncert skrzyp-
cowy�, 1999) i za nagranie p³ytowe tego koncertu
z Anne-Sophie Mutter i London Symphony Orche-
stra pod batut¹ kompozytora (1999).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Sympatie polityczne: zago-
rza³y konserwatysta. Odznaczenia: brak odp.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: w³asny dom, Krowodrza, klasycy-
styczny dworek w Lus³awicach k. Zakliczyna w
dawnym województwie tarnowskim (od 1974).
Samochód: brak odp. Podatek dochodowy: brak
odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: w m³odo�ci kolekcjonowanie antyków i
starych zegarów, obecnie botanika, sadzenie drzew
i pielêgnowanie ogrodu. Urlop: latem w Jastrzê-

biej Górze nad Ba³tykiem, zim¹ w Alpach szwaj-
carskich. Ulubione dzie³a: Pismo �wiête, z które-
go pochodz¹ motywy twórczo�ci, re¿yserzy filmo-
wi Bergman i Buñuel. Maksyma ¿yciowa: Wa¿ne,
¿eby nie wdrapywaæ siê ci¹gle na piedesta³, ale
¿eby potrafiæ go obsiusiaæ.              aktual.: 14.V.1999

PESZEK Jan Henryk
aktor
Ur. 13 lutego 1944 w Szreñsku na Mazowszu; ¿o-
naty (od 1969); wykszt. wy¿sze; magister sztuki;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Jan, wykszt. wy-
¿sze, lekarz dentysta. Matka: Karolina (z d. Kra-
kowska), przy mê¿u. Rodzeñstwo: Maria Magda-
lena (ur. 1947), El¿bieta (ur. 1948), Bart³omiej (ur.
1951), Bogumi³a (ur. 1953), Ma³gorzata (ur. 1960).
¯ona: Teresa Anna (z d. Babiarz), wykszt. wy¿sze,
in¿ynier w³ókiennik. Dzieci: B³a¿ej, aktor, absol-
went PWST w Krakowie (ur. 1970); Maria, aktor-
ka, absolwentka PWST w Krakowie (ur. 1973).
Tradycje rodzinne: matka urodzona w USA w ro-
dzinie emigrantów politycznych po powstaniu
styczniowym (od paru pokoleñ w Ameryce), oj-
ciec pochodz¹cy spod Stryja na Ukrainie; rodzice
osiedli zaraz po wojnie w Andrychowie w ówcze-
snym województwie krakowskim. Miejsca za-
mieszkiwania: do matury w Andrychowie, podczas
studiów w latach 1962-66 w Krakowie i ponow-
nie w Krakowie od 1982 roku.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Andrychowie, woj. krakow-
skie l Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marii Curie-
Sk³odowskiej w Andrychowie (matura 1962) l
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Teatralna w Krakowie
(dyplom 1966).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Teatr Polski we Wroc³awiu (1966-75), aktor l
Teatr Nowy w £odzi (1975-79), aktor l Teatr im.
Stefana Jaracza w £odzi (1979-81), aktor l Te-
atr Polski w Poznaniu (1981-82), aktor l Teatr
im. Juliusza S³owackiego w Krakowie (1982-86),
aktor l Stary Teatr w Krakowie (1986-92), aktor
l Od 1992 brak zatrudnienia etatowego i sta³a
wspó³praca aktorska z Teatrem Narodowym i
Teatrem Studio w Warszawie oraz Starym Te-
atrem i Teatrem STU w Krakowie l Teatr Naro-
dowy w Warszawie (1997-98), aktor. Ponadto:
od 1973 roku wyk³adowca technik aktorskich w
szko³ach teatralnych we Wroc³awiu, w £odzi i
Krakowie; prowadzenie w oparciu o teoriê Mi-
chai³a Czechowa warsztatów dla m³odych akto-
rów i re¿yserów w Polsce, Europie i �wiecie �
�Wewnêtrzne techniki aktorskie� (Pary¿, Tokio,
1992), �Aktor instrumentalny� (Pary¿, Tokio,
Kolonia, 1994, 1996); re¿yseria �Wariata i za-
konnicy� Witkacego (premiera w Krzysztoforach
w Krakowie 1992, potem w Tokio),  �Romea i
Julii� Szekspira (premiera w PWST w Krakowie,
1993), �Sanatorium pod klepsydr¹� Schulza we-
d³ug w³asnego scenariusza (premiera w Tokio,
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potem w Teatrze im. S³owackiego w Krakowie,
1994), �Wilków i owiec� Ostrowskiego (premiera
w PWST w Krakowie, 1995) i �Nory� Ibsena
(premiera w PWST w Krakowie, 1999); od 1990
roku wspó³praca z Theater Cai w Tokio oraz
wyre¿yserowanie tam �Iwony, ksiê¿niczki Bur-
gunda� Gombrowicza w japoñskiej obsadzie
(1997), a w 1999 roku rola Pucka w ��nie nocy
letniej� Szekspira z japoñskimi aktorami w The-
atre Cocoon Bunkamura w Tokio w re¿yserii
Rudolfa Zio³y. Wyjazdy zagraniczne o charakte-
rze zawodowym: od 1966 roku wyjazdy kilka razy
w roku ze spektaklami indywidualnymi i zespo-
³owymi oraz jako prowadz¹cy warsztaty dla m³o-
dych aktorów. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: zagranie
blisko 100 ról teatralnych, oko³o 80 w Teatrze
Telewizji i 30 filmowych, w tym role szekspi-
rowskie, wielkie role polskiego romantyzmu oraz
role w dramatach Ibsena, Strinberga, O�Caseya,
Becketta, Gogola, Ionesco, Czechowa, Dostojew-
skiego, Schulza, Gombrowicza, Witkacego; role
filmowe u re¿yserów Wojciecha Hasa, Wojcie-
cha Marczewskiego, Mariusza Treliñskiego, An-
drzeja Barañskiego i £ukasza Wylê¿a³ka; od 1964
roku sta³a wspó³praca z Bogus³awem Schaeffe-
rem, kompozytorem i dramaturgiem, oraz z gru-
p¹ m³odych twórców z zespo³u MW-2 Adama Ka-
czyñskiego w pracach w Krakowie, w Polsce i
za granic¹; �Scenariusz dla nie istniej¹cego, lecz
mo¿liwego aktora instrumentalnego� B. Schaef-
fera, we w³asnej re¿yserii, grany od 1976 roku
ponad 1000 razy, go�ci³ tak¿e w Pary¿u, Tokio i
wiêkszo�ci krajów Europy.  Nagrody i wyró¿nie-
nia: wielokrotnie nagradzany na najwa¿niejszych
festiwalach teatralnych w Polsce oraz za role w
Teatrze Telewizji i filmie, m.in. nagroda specjal-
na ministra kultury i sztuki dla zespo³u spekta-
klu �Kwartet� B. Schaeffera w re¿yserii Miko³a-
ja Grabowskiego (1980), nagroda za rolê Gona-
zala w �Trans-Atlantyku� Gombrowicza na XXII
Festiwalu Polskich Sztuk Wspó³czesnych (1981),
nagroda za rolê Gillera w spektaklu �Wysocki�
Zawistowskiego na XXV Kaliskich Spotkaniach
Teatralnych (1985), nagroda przewodnicz¹cego
Komitetu ds. Radia i Telewizji za kreacje aktor-
skie w spektaklach telewizyjnych �Opowie�ci
Hollywoodu�, �Fizycy� i �Ferdydurke� (1987),
Nagroda Zelwerowicza za rolê w �Scenariuszu
dla trzech aktorów� Schaeffera i �Republice
Marzeñ� Schulza (1987), Grand Prix na Kaliskich
Spotkaniach Teatralnych za kreacjê aktorsk¹ w
�Scenariuszu...� (1988) oraz nagroda dziennika-
rzy za rolê Truffaldina w �Ksiê¿niczce Turandot�
Gozziego; nagroda za rolê Jethro w sztuce �Pa-
lec Bo¿y� Caldwela na II Festiwalu Polskiej
Twórczo�ci Telewizyjnej (1994), Grand Prix dla
najlepszego aktora za rolê w �Scenariuszu...� na
I Festiwalu Sztuk Wschodnioeuropejskich w
Nowym Jorku (1995), nagroda krytyki japoñskiej
za re¿yseriê �Iwony, ksiê¿niczki Burgunda�

(1998); Grand Prix Polskim Festiwalu Filmowym
w Gdañsku za rolê w filmie �£abêdzi �piew�
Roberta Gliñskiego.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
– kompletnie apolityczny.

  STATUS MATERIALNY
� satysfakcjonuj¹cy.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: przy okazji czêstych podró¿y zawodowych
(zawsze z ¿on¹) czas dla odseparowania siê psy-
chicznego od �wiata w najodleglejszych miejscach
na Ziemi, daleko od ludzi, jak najbli¿ej natury, by
uzyskaæ choæby szcz¹tkowy w dzisiejszych cza-
sach kontakt z przyrod¹. Urlop: praca. Ulubione
dzie³a: dynamiczny kontakt ze sztuk¹ nie pozwala
na ustalenie sta³ego repertuaru ulubionych i ce-
nionych dzie³, które ulegaj¹ nieustannemu prze-
warto�ciowaniu; ci¹g³e powroty do twórczo�ci
Brunona Schulza. Maksyma ¿yciowa: Memento
vivere.                                                   aktual.: 16.III.2000

PIASECKI Krzysztof Konstanty
literat, artysta kabaretowy
Ur. 19 lipca 1949 we Wroc³awiu; ¿onaty (od 1983);
wykszt. �rednie; wyznanie � brak odp. Ojciec:
Leszek, wykszt. wy¿sze, in¿ynier architekt. Mat-
ka: Maria (z d. Tchorznicka), wykszt. wy¿sze, eko-
nomistka. Rodzeñstwo: Joanna (ur. 1952). ¯ona:
Jolanta (z d. Guzik), wykszt. wy¿sze, kierownik
produkcji telewizyjnej. Dzieci: Wojciech (ur.
1983). Miejsca zamieszkiwania: do 1979 roku we
Wroc³awiu, nastepnie w Warszawie, a w 1981
roku, po wprowadzeniu stanu wojennego, z po-
wodu braku zajêcia i mieszkania przyjazd do Kra-
kowa, gdzie mieszka³a ówczesna narzeczona
(obecnie ¿ona) i przyjaciele.

  EDUKACJA
XI Szko³a Podstawowa i Liceum Ogólnokszta³c¹-
ce im. S. Konarskiego we Wroc³awiu (matura
1967) l Politechnika Wroc³awska, Wydzia³ Me-
chaniczny (1967-68), Wydzia³ Mechaniczno-Ener-
getyczny (1968-70, bez dyplomu); Uniwersytet
Wroc³awski, kulturoznawstwo (1972-76, bez dy-
plomu).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademickie Studio Radiowe we Wroc³awiu (1971-
73), dziennikarz, satyryk l Rozg³o�nia Polskiego
Radia we Wroc³awiu, Studio 202 Andrzeja Wali-
górskiego (1973-77), wspó³pracownik l wolny za-
wód (od 1974) � satyryk. Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: wystêpy w USA (z Janu-
szem Rewiñskim w 1979 roku, Halin¹ Fr¹ckowiak
w 1980 roku i z kabaretem Pod Egid¹ w 1993 roku),
w RFN (ze Zbigniewem Wodeckim, Andrzejem
Sikorowskim i Andrzejem Zauch¹ w 1992 roku, z
kabaretem Pod Egid¹ w 1994 roku), w Belgii (z
Januszem Rewiñskim w 1991 roku) i Kanadzie (z
kabaretem Pod Egid¹ w 1994). Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: liczne wystêpy w ca³ej Polsce z Wojciechem
Bellonem (1974-75); w 1976 roku za³o¿enie kaba-
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retu �Gralak Marian� i nawi¹zanie wspó³pracy z
III Programem Polskiego Radia; wystêpy w kaba-
recie �Stodo³a�, �M³oda Egida�, �Pod Egid¹� Jana
Pietrzaka w Warszawie; w 1978 roku za³o¿enie ka-
baretu �Pan Tu Mieszka� (duet ze Stanis³awem
Zygmuntem); od 1986 roku wspó³praca z Januszem
Rewiñskim do momentu, kiedy ten zosta³ pos³em;
w 1989 roku za³o¿enie tria �Sami� (z Andrzejem
Sikorowskim i Andrzejem Zauch¹) oraz �Kabaretu
Krzysztofa Piaseckiego� w 1998 roku (wspó³praca
z Andrzejem Grabowskim, Katarzyn¹ Aleksandro-
wicz, Janem Hnatowiczem); pierwszy wystêp so-
lowy w programie �Po premierze� (Teatr �Grote-
ska� w Krakowie, 1992); prowadzenie telewizyj-
nych programów kabaretowych oraz okienka �Pocz-
tówka z Krakowa� w programie telewizyjnym �Dy-
¿urny Satyryk Kraju� (1996-98); program z Janu-
szem Rewiñskim �Ale plama� (TVN, od 1998
roku). Nagrody i wyró¿nienia: Grand Prix na Festi-
walu Piosenki Studenckiej w Krakowie (1973), jed-
na z piêciu równorzêdnych nagród na koncercie
�Debiuty� na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosen-
ki w Opolu dla wroc³awskiego duetu kabaretowo-
�piewaczego �Brylantowe spinki� (z Krzysztofem
Szczuckim, 1973), jedna z trzech g³ównych nagród
na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie
(1974), Trójz¹b Neptuna na Festiwalu Artystycz-
nym M³odzie¿y Akademickiej FAMA w �winouj-
�ciu za wspó³autorstwo i udzia³ w  spektaklu �Roz-
ruch� (ze Stanis³awem Szelcem i Jackiem Weksle-
rem � Teatr Kalambur z Wroc³awia, 1976), g³ówna
nagroda na festiwalu FAMA dla kabaretu �Gralak
Marian� (1977).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego (1960-
67), cz³onek l Zrzeszenie Studentów Polskich
(1967-73), cz³onek l Zwi¹zek Autorów i Kom-
pozytorów Utworów Rozrywkowych ZAKR (od
1974), cz³onek l Zwi¹zek Autorów i Kompozy-
torów Scenicznych ZAIKS (od 1980), cz³onek.
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
brak. Sympatie polityczne: centrum, np. Leszek
Balcerowicz. Odznaczenia: Z³ota Odznaka Socja-
listycznego Zrzeszenia Studentów Polskich (bez
cz³onkostwa w tej organizacji, 1975), Zas³u¿ony
Dzia³acz Kultury (1976).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 80 m kw., w³asne, Podgórze, od 1989.
Samochód: mitsubishi carisma, rok prod. 1999. Po-
datek dochodowy: 1998 � III próg, 1999 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: narty. Urlop: tydzieñ w lecie, tydzieñ w
zimie. Ulubione dzie³a: zmienne. Maksyma ¿ycio-
wa: ̄ yæ.                                                 aktual.: 4.VI.2000

PIEKARCZYK Jerzy Edwin
polonista, dziennikarz
Ur. 7 grudnia 1943 w £ukowej, woj. tarnowskie;
¿onaty (od 1972); wykszt. wy¿sze; magister filo-

logii polskiej; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Wit,
wykszt. �rednie, urzêdnik pañstwowy. Matka: Eu-
genia (z d. Dobrzañska), wykszt. �rednie � Semi-
narium Nauczycielskie, nauczycielka. Rodzeñstwo:
brak. ¯ona: Gra¿yna (z d. Kara�), wykszt. �rednie
baletowe, artystka baletowa, wiceprezes Krakow-
skiej Fundacji Sztuki Baletowej. Dzieci: Anna (ur.
1982). Tradycje rodzinne: ¿yciorys ojca urywa siê
w 1945 roku, gdy zaczê³a siê ewakuacja obozu
koncentracyjnego Gross-Rosen, gdzie przebywa³
jako wiêzieñ polityczny; matka by³a wieloletni¹
dyrektork¹ Szko³y Podstawowej im. S. Staszica w
Tarnowie i entuzjastk¹ zawodu nauczycielskiego,
co nie udzieli³o siê jej synowi; ojciec ¿ony Adam
Kara�, znany fotograf krakowski, który przez pó³
wieku prowadzi³ zak³ad przy ul. Szewskiej 12, do-
kumentuj¹c wa¿niejsze fakty z historii miasta, po-
czynaj¹c od 1918 roku; ¿ona tancerka Opery Kra-
kowskiej wystêpowa³a w latach 70. w �Piwnicy
pod Baranami�, stypendystka w zespole Baletu XX
wieku M. Béjarta.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. Tadeusza Ko�ciuszki w
Tarnowie, Pañstwowa Szko³a Muzyczna w Tar-
nowie l I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. K. Bro-
dziñskiego w Tarnowie (matura 1961) l Uniwer-
sytet Jagielloñski, filologia polska (dyplom 1967).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Redakcja Tygodnika �Student� w Krakowie (1967-
70), kierownik dzia³u zagranicznego l �Echo Kra-
kowa� (1970-75), m³odszy redaktor, redaktor, pu-
blicysta l Redakcja �Gazety Krakowskiej� (1976-
82), publicysta l Redakcja �Przekroju� w Krako-
wie (od III.1982), publicysta, kierownik dzia³u ak-
tualno�ci (od 1995). Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: brak. Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
ksi¹¿ki �Zemsta Stañczyka, czyli krakowskie spo-
ry� oraz �Dlaczego uciek³ Mro¿ek� (wybór felieto-
nów drukowanych na ³amach �Przekroju�); cz³o-
nek Teatru 38 w Krakowie (1964-72). Nagrody i
wyró¿nienia: I nagroda Klubu Publicystyki Spo³ecz-
nej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za pu-
blicystykê w �Echu Krakowa� (1974), Grand Prix
w konkursie �Europejski felieton � Brno 1993� za
felietony �Na marginesie� drukowane w �Przekro-
ju�, nagroda dziennikarska �Z³ota Gruszka� za �wy-
bitne walory publicystyki, jej osobisty ton, kryty-
cyzm i nonkonformizm� (1996), nagroda �Echa
Krakowa� za najlepsz¹ ksi¹¿kê o Krakowie �Ze-
msta Stañczyka, czyli krakowskie spory�.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1972-89), sekretarz Podstawowej
Organizacji Partyjnej w �Gazecie Krakowskiej�
(1980-81). Inne organizacje spo³eczne: Zrzesze-
nie Studentów Polskich (1962-70), cz³onek l Pol-
ski Klub Ekologiczny, cz³onek l Stowarzyszenie
Dziennikarzy Polskich (od 1973 do rozwi¹zania
w 1982), cz³onek l Stowarzyszenie Dziennika-
rzy  PRL � po zmianie nazwy w 1989 roku Stowa-
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rzyszenie Dziennikarzy RP (od 1985), cz³onek l
Krakowska Fundacja Sztuki Baletowej (od 1995),
cz³onek Rady Programowej. Udzia³ w przedsta-
wicielskich organach w³adzy: brak. Sympatie po-
lityczne: ocena ludzi nie wed³ug ich pogl¹dów po-
litycznych; antypatia wobec wszelkich skrajno�ci
zarówno z lewej, jak i prawej strony sceny poli-
tycznej. Odznaczenia: Z³ota Odznaka Zrzeszenia
Studentów Polskich (1969), Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
(1978).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1975. Samochód: fiat punto,
rok prod. 1998. Podatek dochodowy: 1997 � I próg,
1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ksi¹¿ki, s³uchanie muzyki, kino, teatr, p³y-
wanie, rower, jazda konna. Urlop: podró¿e, tury-
styka, mo¿liwie daleko od domów wczasowych.
Ulubione dzie³a: �Mistrz i Ma³gorzata� M. Bu³-
hakowa, �W poszukiwaniu straconego czasu� M.
Prousta; filmy �Osiem i pó³� i �Amarcord� F. Fel-
liniego. Maksyma ¿yciowa: brak.

aktual.: 3.VIII.1999

PIEKARZ Tadeusz
ekonomista, rencista, mened¿er
Ur. 27 pa�dziernika 1941 w Krakowie; ¿onaty (od
1968); wykszt. wy¿sze; magister specjalista zarz¹-
dzania; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Józef, wy-
kszt. zawodowe, mistrz instalacji. Matka: Janina
(z d. Lijowska), wykszt. �rednie, urzêdniczka.
Rodzeñstwo: Maria (ur. 1936), Andrzej (ur. 1939),
Józef (ur. 1946), Jacek (ur. 1953). ¯ona: Halina (z
d. Wajda), wykszt. wy¿sze, pracownik naukowy,
nauczyciel akademicki, profesor Akademii Eko-
nomicznej w Krakowie. Dzieci: Tomasz (ur. 1970),
Ma³gorzata (ur. 1975).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 7 w Krakowie l Techni-
kum Budowlane w Krakowie (matura 1960) l
Akademia Ekonomiczna w Krakowie (dyplom
1967) l studia podypl.: AE, Studium Doskonale-
nia Kadr Kierowniczych (dyplom 1976).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wytwórnia Sprzêtu Komunikacyjnego � Pañstwo-
we Zak³ady Lotnicze w Krakowie (1969-90), prak-
tykant, ekonomista we wszystkich dzia³ach eko-
nomicznych, kierownik dzia³u planowania, g³ów-
ny specjalista ds. kooperacji i zarz¹dzania, dyrek-
tor naczelny (1989-90) l Urz¹d Wojewódzki w
Krakowie (1990-96), wojewoda krakowski l Ren-
cista (od 1996) l Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych w Krakowie (od 1996), prezes Rady Nad-
zorczej l Przedsiêbiorstwo Rewaloryzacji Zabyt-
ków w Krakowie SA (od 1996), prezes Rady Nad-
zorczej. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: jako reprezentant rz¹du RP i wojewódz-
twa. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: zorganizowanie od
podstaw urzêdu wojewódzkiego w 1990 roku;

wzorowe stosunki z krakowsk¹ Kuri¹ Metropoli-
taln¹; odznaczenie wielu dzia³aczy niepodleg³o-
�ciowych; przekazanie maj¹tku Skarbu Pañstwa
bêd¹cego w dyspozycji wojewody prywatnym in-
stytucjom i prywatnym w³a�cicielom; prywatyza-
cja przedsiêbiorstw pañstwowych podleg³ych wo-
jewodzie; ponadto oddanie do u¿ytku szpitala im.
Rydygiera w Nowej Hucie i Krakowskiego Cen-
trum Rehabilitacyjnego na Woli Justowskiej; liczne
remonty placówek pomocy spo³ecznej, m.in. Helc-
lów w Krakowie; zbudowanie nowego domu po-
mocy spo³ecznej w Harbutowicach i Krakowie;
uzyskanie w ci¹gu 5 lat zmniejszenia zanieczysz-
czeñ nad Krakowem o 55%; zbudowanie kilku sta-
cji automatycznego monitoringu powietrza, m.in.
w Rynku G³ównym i przy al. Krasiñskiego; zbu-
dowanie spalarni odpadów poszpitalnych; wybu-
dowanie kilkunastu oczyszczalni �cieków w ca-
³ym województwie; odnowienie Teatru im. J. S³o-
wackiego w 1991 roku i odbudowa Filharmonii
po po¿arze; rozbudowa lotniska w Balicach i nada-
nie mu imienia Jana Paw³a II; doprowadzenie do
koñca procedury przeniesienia grobów ¿o³nierzy
Armii Czerwonej spod Barbakanu � ostateczna
zgoda na to przeniesienie podpisana przez ówcze-
snego ministra spraw zagranicznych W³adys³awa
Bartoszewskiego nadesz³a do Urzêdu Wojewódz-
kiego w Krakowie 5.XII.1996 roku, na kilka dni
przed odwo³aniem ze stanowiska wojewody kra-
kowskiego.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje spo-
³eczne: Zrzeszenie Studentów Polskich (1963-68),
przewodnicz¹cy Rady Uczelnianej AE, cz³onek
Rady Naczelnej l NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980 �
oprócz czasu pracy na stanowiskach dyrektora na-
czelnego WSK-PZL i wojewody krakowskiego),
cz³onek prezydium Miêdzyzak³adowego Komitetu
Za³o¿ycielskiego �Solidarno�ci� w Krakowie
(IX.1980), cz³onek prezydium zarz¹du Regionu
Ma³opolska (1981-89), przewodnicz¹cy Komisji
Zak³adowej WSK-PZL (1980-81 i 1989), dzia³acz
struktur podziemnych po 13.XII.1981 � cz³onek
Robotniczego Komitetu Strajkowego Ma³opolska
l Krakowski Komitet Obywatelski �Solidarno�æ�
(1989-90), wiceprzewodnicz¹cy l Ma³opolski Ko-
mitet Obywatelski �Solidarno�æ� (1989-90), wice-
przewodnicz¹cy. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Ponadto: Rycerz Zakonu Gro-
bu Pañskiego w Jerozolimie (od 1997). Inne fakty z
¿yciorysu polit.: w latach 1951-52 ministrant i uczeñ
ks. Karola Wojty³y, ówczesnego katechety w para-
fii �w. Floriana w Krakowie, co potwierdza podpi-
sany przez niego obrazek okoliczno�ciowy, zawie-
ziony do papie¿a w czasie pielgrzymki �Solidarno-
�ci� w 1996 roku, kiedy zosta³ pob³ogos³awiony
przez K. Wojty³ê po raz drugi, a w 1998 roku pod-
czas kolejnego pobytu w Watykanie obrazek po-
nownie podpisany przez Jana Paw³a II; po
13.XII.1981 internowany i aresztowany, wielokrot-
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nie zatrzymywany i poddawany rewizjom � ostat-
nie aresztowanie na 48 godzin 13.XII.1988; w grud-
niu 1996 roku odwo³any ze stanowiska wojewody
krakowskiego ze wzglêdów zdrowotnych przez pre-
miera J. Oleksego, w 1996 roku odmówi³ przyjêcia
Krzy¿a Kawalerskiego przyznanego przez prezy-
denta A. Kwa�niewskiego. Sympatie polityczne:
Ko�ció³ katolicki, �Solidarno�æ�. Odznaczenia:
brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 64 m. kw., w³asno�ciowe, Pr¹dnik
Czerwony, od 1976. Samochód: brak. Podatek
dochodowy: 1996 �  I próg, 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: historia, muzyka, gra na ró¿nych instru-
mentach, malarstwo i malowanie, dzia³ka. Urlop:
w domu. Ulubione dzie³a: muzyka powa¿na i jaz-
zowa, malarstwo impresjonistów. Maksyma ¿ycio-
wa: Bóg, Honor i Ojczyzna.        aktual.: 18.V.1999

PIERONEK Mieczys³aw Jan
in¿ynier mechanik, emeryt
Ur. 3 kwietnia 1932 w Radziechowach, woj. biel-
skie; ¿onaty (od 1957); wykszt. wy¿sze; magister
in¿ynier mechanik; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
W³adys³aw, wykszt. zawodowe, kupiec, urzêdnik
samorz¹dowy. Matka: Paulina (z d. Wolna), wy-
kszt. � szko³a gospodarcza, przy mê¿u. Rodzeñ-
stwo: W³adys³awa (ur. 1921), Maria (ur. 1925),
Anna (ur. 1927), Janina (ur. 1929), Tadeusz (ur.
1934), Czes³awa (ur. 1938), Jadwiga (ur. 1940).
¯ona: Barbara (z d. Sapeta), wykszt. wy¿sze, na-
uczyciel akademicki, profesor WSP. Dzieci: brak.
Tradycje rodzinne: do 1939 roku ojciec by³ wój-
tem gminy Zab³ocie w ówczesnym powiecie ¿y-
wieckim.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Radziechowach, woj. biel-
skie l Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹ce w
¯ywcu (1945-50) l Technikum Mechaniczno-
Elektryczne w Bielsku-Bia³ej (matura 1954) l Po-
litechnika Krakowska, Wydzia³ Mechaniczny, apa-
ratura przemys³owa (dyplom 1963).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Bielsku-
Bia³ej (1954-57), starszy konstruktor l Politech-
nika Krakowska (1957-99), kierownik laborato-
rium badania drgañ i naprê¿eñ w budownictwie,
urlop bezp³atny (od 1990) l  Gmina Kraków
(IX.1990-VIII.99), sekretarz miasta Krakowa l
Emeryt (od 1999). Wyjazdy zagraniczne o charak-
terze zawodowym: brak. Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
organizacja laboratorium badania naprê¿eñ i drgañ
na Politechnice Krakowskiej; ponad 50 publikacji
z badañ budowli (w³asne i wspó³autorstwo);
wspó³autorstwo norm dotycz¹cych wp³ywu drgañ
na budowle i ludzi.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego (1945-

50), cz³onek komendy hufca w ¯ywcu (1949) l
Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego (1957-80),
cz³onek Komisji Zak³adowej Politechniki Krakow-
skiej (do 1970) l NSZZ �Solidarno�æ� (1980-92),
cz³onek Komisji Rewizyjnej zarz¹du Regionu
Ma³opolska (1981 i 1989-90) l Zwi¹zek Wiê�-
niów Politycznych Okresu Stalinowskiego (od
1993), cz³onek l Zwi¹zek M³odocianych Wiê�-
niów �Jaworzniacy� (od 1996), cz³onek l Zwi¹-
zek By³ych ¯o³nierzy Górników (od 1996), cz³o-
nek. Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: w 1950 roku
skazany z art. 86 § 2 kodeksu karnego Ludowego
Wojska Polskiego na 5 lat wiêzienia za przynale¿-
no�æ do Zwi¹zku M³odzie¿y Patriotycznej (wed³ug
aktu oskar¿enia nielegalna organizacja maj¹ca na
celu obalenie si³¹ ustroju pañstwa), zwolniony po
trzech latach; w latach 1955-57 wcielony do woj-
ska do pracy w kopalni Mikulczyce w Zabrzu.
Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 50 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, �ródmie�cie, od 1959. Samochód: fiat tipo,
rok prod. 1995. Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: wiele. Urlop: czynny. Ulubione dzie³a:
wiele. Maksyma ¿yciowa: ¯yæ uczciwie.

aktual.: 28.II.2000

PIERONEK Tadeusz
duchowny rzymskokat., prawnik, rektor PAT
Ur. 24 pa�dziernika 1934 w Radziechowach, woj.
krakowskie; wykszt. wy¿sze, adwokat roty rzym-
skiej, profesor kanonicznego prawa procesowego,
biskup tytularny. Ojciec: W³adys³aw, wykszt. za-
wodowe, kupiec, urzêdnik samorz¹dowy. Matka:
Paulina (z d. Wolny), wykszt. zawodowe, przy
mê¿u. Rodzeñstwo: 7 sióstr i 3 braci. Tradycje ro-
dzinne: dziadkowie ze strony matki i ojca zajmo-
wali ró¿ne stanowiska w urzêdach gminnych; oj-
ciec by³ kupcem, spo³ecznikiem, organizatorem
¿ycia kulturalnego, wójtem gminy Zab³ocie w
ówczesnym powiecie ¿ywieckim (do 1939 roku),
poet¹ i kronikarzem.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Kêtach (tajne komplety) i
Radziechowach l Gimnazjum Ogólnokszta³c¹ce
im. M. Kopernika w ¯ywcu (matura 1951) l Uni-
wersytet Jagielloñski, teologia (1951-54); Wy¿sze
Seminarium Duchowne w Krakowie, teologia
(1954-56) l studia doktoranckie: Katolicki Uni-
wersytet Lubelski, prawo kanoniczne (dyplom
1960) l Papieski Uniwersytet Laterañski w Rzy-
mie, prawo cywilne, Studium Roty Rzymskiej
(1961-65), adwokatura (1965).

  �WIÊCENIA I  GODNO�CI KO�CIELNE
Diakonat (Kraków, 1956) l prezbiterat (Kraków
Ska³ka, 1957) l kanonik (od 1971) l pra³at (od
1979) l �wiêcenia biskupie (Rzym, Bazylika �w.
Piotra 1992).
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  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Parafia pod wezwaniem Opatrzno�ci Bo¿ej w Biel-
sku-Bia³ej (1957), wikariusz l Kuria Metropoli-
talna w Krakowie (1960-61), notariusz l S¹d Me-
tropolitalny w Krakowie (1965-90), rzecznik spra-
wiedliwo�ci i obroñca wêz³a ma³¿eñskiego l Wy-
¿sze Seminarium Duchowne w Krakowie (1965-
67) prefekt l Papieski Wydzia³ Teologiczny w
Krakowie � po zmianie nazwy w 1981 roku Pa-
pieska Akademia Teologiczna (od 1965), kierow-
nik Katedry Prawa Kanonicznego, asystent (1967-
76), adiunkt, docent, profesor (1985), rektor (od
1998) l Akademia Teologii Katolickiej w War-
szawie (1967-76), adiunkt l Duszpasterski Synod
Archidiecezji Krakowskiej (1971-79), sekretarz ge-
neralny l I Synod Prowincji Krakowskiej (1975-
83), sekretarz l II Synod Plenarny w Polsce (od
1987), sekretarz generalny l Papieska Rada ds.
Interpretacji Tekstów Ustawodawczych w Rzymie
(od 1989), konsultor l  Diecezja sosnowiecka
(1992-98), biskup pomocniczy l Episkopat Pol-
ski (1992-98), cz³onek komisji prawnej, zastêpca
sekretarza generalnego (1992-93), sekretarz gene-
ralny Konferencji Episkopatu Polski (1993-98).
Ponadto: cz³onek Komisji Wspólnej Episkopatu i
Rz¹du RP (od 1993), krajowy duszpasterz praw-
ników (1981), przewodnicz¹cy Ko�cielnej Komi-
sji Konkordatowej ustanowionej przez Jana Paw-
³a II ds. realizacji zapisów konkordatu i podejmo-
wania problemów zwi¹zanych z relacjami Ko�ció³
i pañstwo polskie (od 1998). Wyjazdy zagraniczne
o charakterze duszpasterskim: od 1967 roku udzia³
w kongresach i sympozjach naukowych m.in. w
Mediolanie, Rzymie, Pampelunie, Pary¿u, Mona-
chium, Ottawie, Londynie, Pradze, Wiedniu, Bra-
tys³awie, Budapeszcie, Wilnie, Bad Iburg,
Eichstätt; visiting professor na Wydziale Prawa
Kanonicznego Uniwersytetu Santa Croce w Rzy-
mie (od 1985). Wa¿niejsze dzie³a: �Organizacja
prawna kolegiaty �w. Anny w Krakowie� (dokto-
rat 1960); �Duplex sententia conformis w proce-
sie kanonicznym w sprawach niewa¿no�ci ma³¿eñ-
stwa� (habilitacja 1975); ponad 150 artyku³ów
naukowych, sprawozdañ i recenzji publikowanych
w fachowych czasopismach polskich i zagranicz-
nych, podrêczniki prawa procesowego � �Normy
ogólne kanonicznego procesu s¹dowego� (1970),
�Ko�cielne prawo procesowe� w E. Sztafrowski
�Prawo kanoniczne w okresie odnowy soborowej�
(1979), redakcja ksi¹¿ek � �Prawodawstwo Ko-
�cio³a w Polsce� (1971), �Karol Wojty³a jako bi-
skup krakowski� (wspó³redaktor, 1988), �Ko�ció³
nie boi siê wolno�ci� (1998), oko³o 300 wywia-
dów prasowych. Nagrody i wyró¿nienia: Medal �w.
Jerzego (1998), doroczna nagroda Polskiej Fun-
dacji Schumana � Polska Nagroda Europejska im.
Roberta Schumana (1998).

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ do organizacji spo³ecznych: Polskie
Towarzystwo Teologiczne (od 1965), cz³onek l

Consociatio Internationalis Iuris Canonici Studio
Promovendo w Rzymie (od 1968), cz³onek rady
zarz¹du (1988-92). Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 50 m kw., budynek ko�cielny, �ród-
mie�cie, od 1965. Samochód: s³u¿bowy. Podatek
dochodowy: 1998 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: kajaki, wycieczki górskie (Tatry, Alpy).
Urlop: na ³onie przyrody. Ulubione dzie³a: klasy-
ka polska, sztuka M³odej Polski (malarstwo). Mak-
syma ¿yciowa: dewiza biskupia � In veritate!; de-
wiza ¿yciowa � ¯yæ dobrze ze wszystkimi, ale nie
za cenê prawdy!                                     aktual.: 8.II.2000

PIERONKIEWICZ Henryka Halina
ekonomista, prawnik, bankowiec
(z domu: Wieczorek). Ur. 16 kwietnia 1952 w
Opatowie, woj. �wiêtokrzyskie; mê¿atka; wykszt.
wy¿sze; magister ekonomii; wyznanie rzymsko-
kat. Ojciec: Ryszard, wykszt. � brak odp, zawód �
brak odp. Matka: Irena (z d. Kolasa), wykszt. �
brak odp., zawód � brak odp. Rodzeñstwo: brak
odp. M¹¿: Waldemar, wykszt. wy¿sze, in¿ynier
budownictwa. Dzieci: Joanna (ur. 1976), Jadwiga
(ur. 1988). Tradycje rodzinne: matka, z zawodu
konserwator arrasów na Wawelu, pochodzi ze sta-
rego krakowskiego rodu, po �lubie wyjecha³a z oj-
cem pod Sandomierz, tam trud wiejskiej egzysten-
cji ³agodzi³y opowie�ci matki o Krakowie, co wy-
tworzy³o szczególn¹ wiê� emocjonaln¹ z Krako-
wem; po przyje�dzie na studia o wiele lepsza zna-
jomo�æ ciekawostek i anegdot o Krakowie od ro-
dowitych krakowian.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa � brak odp. l Szko³a �rednia
� brak odp. l Akademia Ekonomiczna w Krako-
wie, finanse (dyplom � brak odp.) l Uniwersytet
Jagielloñski, prawo (dyplom � brak odp.).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Narodowy Bank Polski w Krakowie (1979-89) l
Bank Przemys³owo-Handlowy SA w Krakowie
(1989-99), cz³onek zarz¹du, wiceprezes zarz¹du
(1992-93), wiceprezes zarz¹du I zastêpca prezesa
(1993-95), prezes zarz¹du (1995-99) l PKO Bank
Polski SA (od IV 2000), prezes Zarz¹du. Wyjazdy
zagraniczne o charakterze zawodowym: konferen-
cja Miêdzynarodowego Instytutu Finansów w ra-
mach dorocznej sesji Banku �wiatowego i Fun-
duszu Walutowego w Hongkongu (1997); road-
show zwi¹zane z emisj¹ obligacji zamiennych
BPH SA w Szwajcarii, Niemczech, USA i Wiel-
kiej Brytanii (1997); walne zgromadzenia Miêdzy-
narodowego Instytutu Finansów, Banku �wiato-
wego i Funduszu Walutowego w Waszyngtonie
(1998). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: liczne publikacje
na temat sektora bankowego, zamieszczane w pra-
sie fachowej, m.in. �Bank�, �Parkiet�, �Rynki Za-
graniczne�, �Prawo i Gospodarka� oraz wiele re-
feratów wyg³aszanych na krajowych i zagranicz-
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nych konferencjach, po�wiêconych rynkowi finan-
sowemu, w tym m.in. na konferencjach organizo-
wanych przez Zwi¹zek Banków Polskich, Euro-
forum, Fundacjê Miêdzynarodowe Centrum Roz-
woju Demokracji, wybrane publikacje � �Strate-
gia banku uniwersalnego w warunkach otwarcia
polskiego rynku finansowego� w pracy zbiorowej
pod redakcj¹ W. Baki �Integracja europejska a stra-
tegie banków komercyjnych� (1998), �The Main
Issues of the Banking Sector in Poland� w pracy
zbiorowej pod redakcj¹ E. Miklaszewskiej �Glo-
bal Trends and Changes In East European Ban-
king� (1998); wniesienie istotnego wk³adu w roz-
wój ca³ego sektora bankowego; ekspert bankowy
sejmowej Komisji ds. Przekszta³ceñ W³asno�cio-
wych w 1995 roku i wspó³udzia³ w wypracowa-
niu ostatecznego kszta³tu ustawy o ³¹czeniu i gru-
powaniu niektórych banków w formie spó³ki ak-
cyjnej; uczestnik gremiów doradczych i organiza-
cji gospodarczych, wspieraj¹cych rozwój sektora
bankowego w Polsce. Nagrody i wyró¿nienia: ty-
tu³ Mened¿er Roku 1994 w rankingu mened¿erów
spó³ek finansowych, przyznany przez tygodnik
�Cash�, Ró¿a bez Kolców � nagroda redakcji
Home & Market dla prezesa i kadry zarz¹dzaj¹cej
BPH SA za wysokiej klasy profesjonalizm (1995),
III Diament do Z³otej Statuetki Business Center
Club w konkursie �Lider Polskiego Biznesu �97�
dla BPH SA i jego prezesa (1998), Dyplom �Spon-
sora promocji miasta Krakowa� (1997).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Banków Polskich l Rada Gie³-
dy Papierów Warto�ciowych w Warszawie, cz³o-
nek l Rada Nadzorcza Powszechnego Zak³adu
Ubezpieczeñ SA, zastêpca przewodnicz¹cego l
Rada Nadzorcza Commercial Union Powszechne
Towarzystwo Emerytalne BPH, CU, WBK SA,
cz³onek l Wielka Kapitu³a Zwi¹zku Polskiego
Przemys³u, Handlu i Finansów, sekretarz l Kapi-
tu³a Pierwszej Kadencji Programu Przywrócenia
Roli i Znaczenia Marek Handlowych i Firmowych
w Polsce �Marka-Markom� l Business Centre
Club, cz³onek l Rada Programowa Miesiêcznika
�Bank� l Fundacja Promocji Prawa Europejskie-
go l Fundacja Miêdzynarodowe Centrum Rozwo-
ju Demokracji w Krakowie l Fundacja im. S.
Batorego l Fundacja dla Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego l Fundacja dla Uniwersytetu £ódzkiego l
Rada Muzeum przy Zamku Królewskim na Wa-
welu l Fundacja Prometeusz. Udzia³ w przedsta-
wicielskich organach w³adzy: brak. Odznaczenia:
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1998) .

  STATUS MATERIALNY
� brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: muzyka, literatura i historia; piesze wê-
drówki. Urlop: polskie góry, szczególnie Tatry i
Podhale. Ulubione dzie³a: �Bitwa o prawdê� Jac-
kowskiego; film �Historie mi³osne� Stuhra. Mak-

syma ¿yciowa: Pieni¹dz ma byæ s³ug¹, a nie wo-
dzem. Bo wodzem jest z³ym, s³ug¹ za� znakomi-
tym.                                                           aktual.: 14.X.1998

PIESZCZACHOWICZ Jan Wac³aw
polonista, krytyk literacki, redaktor
Ur. 10 stycznia 1940 w Koprzywnicy, woj. kielec-
kie; ¿onaty (od 1971); wykszt. wy¿sze; magister
filologii polskiej; wyznanie � brak odp. Ojciec:
Stanis³aw, wykszt. �rednie, technik wodnomelio-
racyjny. Matka: Genowefa (z d. Kulig), wykszt.
�rednie, nauczycielka. Rodzeñstwo: Wies³aw (ur.
1941), Marek (ur. 1950, nie ¿yje). ¯ona: Maria (z
d. Prorok), wykszt. wy¿sze, kustosz-bibliotekar-
ka. Dzieci: Dorota (ur. 1974). ̄yciowe autorytety:
prof. Kazimierz Wyka, prof. Henryk Markiewicz,
prof. Jerzy Kwiatkowski, Jan Józef Szczepañski,
Kornel Filipowicz. Miejsca zamieszkiwania: w
latach 1940-41 w Koprzywnicy, 1941-45 w Rop-
czycach, 1945-47 w B³oniu k. Koprzywnicy, 1947-
58 w Sandomierzu, od 1958 w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa Towarzystwa Przyjació³ Dzie-
ci w Sandomierzu l Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Jana D³ugosza w Sandomierzu (matura 1958) l
Uniwersytet Jagielloñski, historia literatury pol-
skiej (dyplom 1963) l studia doktoranckie: UJ,
filologia polska (1964-68).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wydawnictwo Literackie w Krakowie (1963-64 i
1976-80), korektor (1963-64), zastêpca redaktora
naczelnego (1976-80) l Telewizja Polska Oddzia³
w Krakowie (1969-70), redaktor w redakcji lite-
ratury i dramatu l Uniwersytet Jagielloñski (1964-
68), asystent-doktorant l �Student� w Krakowie
(1967-76), wspó³za³o¿yciel, sekretarz redakcji,
zastêpca redaktora naczelnego, redaktor naczelny
(1974-76) l  Miesiêcznik �Pismo� (1980-83),
wspó³za³o¿yciel, redaktor naczelny l Miesiêcz-
nik �Literatura� (1983-91), redaktor l Tygodnik
„Przekrój” (1985-95), redaktor, kierownik dzia³u
literackiego, zastêpca redaktora naczelnego (1991)
l Wydawnictwo „Fogra” (od 1995), redaktor na-
czelny. Ponadto: cz³onek zespo³u redakcyjnego
kwartalnika �Kraków� (1980-83). Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: stypendium
Fundacji Ko�ciuszkowskiej w Nowym Jorku
(1989). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: dzia³alno�æ od cza-
sów studenckich na polu kultury oraz rozbudowa
krakowskiego oddzia³u Zwi¹zku Literatów Pol-
skich, m.in. nowa siedziba przy ul. Kanoniczej 7;
ksi¹¿ki � �Na widnokrêgu historii� (1988), �Pe-
gaz na rozdro¿u� (1991), �Walka z niebytem�
(1992), �Wygnaniec w labiryncie XX wieku�
(1994), �Koniec wieku� (1994), �Smutek miêdzy-
epoki� (2000), liczne ksi¹¿ki zbiorowe, pos³owia
itp., kilkaset artyku³ów w prasie i periodykach;
redagowanie �Studenta� w okresie, gdy sta³ siê
kolebk¹ poetyckiej Nowej Fali; pozyskanie wraz
z zespo³em czo³ówki literatury polskiej (w³¹cznie
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z emigracj¹) do wspó³pracy z miesiêcznikiem �Pi-
smo�, m.in. Zbigniewa Herberta, Czes³awa Mi³o-
sza, Wis³awy Szymborskiej, Marii Kuncewiczo-
wej, Tadeusza Ró¿ewicza, S³awomira Mro¿ka, co
zakoñczy³o siê rozwi¹zaniem redakcji w 1983 roku
pod koniec stanu wojennego; kierowanie w wy-
dawnictwie �Fogra� edycj¹ 10-tomowej �Wielkiej
historii Polski� pod egid¹ UJ, powo³anie do ¿ycia
Nagrody im. Kazimierza Wyki (1979) i nagrody
Krakowska Ksi¹¿ka Miesi¹ca (przy �ródmiejskim
Domu Kultury w Krakowie, przewodniczenie
jury). Nagrody i wyró¿nienia: nagroda dwutygo-
dnika „Wspó³czesno�æ� za debiut krytyczny
(1962), nagroda tygodnika �¯ycie Literackie�
(1978), nagroda Funduszu Literatury (1988), na-
groda im. K. Wyki (1996) i in.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1971-90), cz³onek. Inne organi-
zacje spo³eczne: Zwi¹zek Literatów Polskich
(1971-83), wiceprezes (1974-76), prezes Oddzia-
³u Krakowskiego (1976-83), cz³onek Zarz¹du
G³ównego (1978-83), cz³onek prezydium Zarz¹-
du G³ównego (1980-83) l Stowarzyszenie Dzien-
nikarzy Polskich (1973-82), cz³onek l Stowarzy-
szenie Autorów Polskich (od 1984), cz³onek.
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: dwukrotnie zdy-
misjonowany ze stanowiska redaktora naczelne-
go z przyczyn politycznych � w 1976 roku (�Stu-
dent�) i w 1983 (�Pismo�), co nie ma wiêkszego
znaczenia, bo �na wojnie, jak na wojnie�. Sympa-
tie polityczne: ¿adna z istniej¹cych obecnie partii
politycznych nie przyci¹ga uwagi na tyle, ¿eby do
niej wstêpowaæ; zwolennik demokracji i umiar-
kowanego liberalizmu; antypatia do skrajno�ci
zarówno lewicowych, jak i prawicowych. Odzna-
czenia: Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1974), Z³oty Krzy¿
Zas³ugi (1980).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 63 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1998. Samochód: opel astra,
rok prod. 1996. Podatek dochodowy: 1998 – I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: spacery, wycieczki, praca na dzia³ce, s³u-
chanie muzyki powa¿nej, czytanie dobrych ksi¹-
¿ek (tak¿e kucharskich). Urlop: wyjazd nad mo-
rze, ostatnio przewa¿nie nad Morze �ródziemne.
Ulubione dzie³a: „Czarodziejska góra” Tomasza
Manna; „Cztery pory roku” Breughla; „Cztery
pory roku” Vivaldiego. Maksyma ¿yciowa: ¯ycie
nie jest nigdy tak dobre ani tak z³e, jak nam siê
wydaje (to samo dotyczy ludzi).aktual.: 11.IV.2000

PILSZCZEK Julian Andrzej
in¿ynier mechanik, mened¿er
Ur. 10 pa�dziernika 1947 w Katowicach; ¿onaty
(od 1978); wykszt. wy¿sze; in¿ynier mechanik;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Konrad, wykszt.
wy¿sze, ekonomista. Matka: Krystyna (z d. Schu-

macher), wykszt. � przedwojenne studium nauczy-
cielskie, nauczycielka. Rodzeñstwo: Bogus³aw (ur.
1951). ¯ona: Krystyna (z d. Nalepka), wykszt.
�rednie, technik kolejowy. Dzieci: Marcin (ur.
1985).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Krakowie l Technikum
Energetyczne w Krakowie (matura 1966) l Poli-
technika Krakowska, mechanika (dyplom 1972)
l studia podypl.: Politechnika Krakowska, kieru-
nek mechaniczny � transport szynowy (dyplom
1978).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Polskie Koleje Pañstwowe w Krakowie (1966-67),
sta¿ � adiunkt trakcji elektrycznej l Miejskie
Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne w Krakowie (od
1971), motorniczy (1971-74), kierownik sekcji,
dzia³u, zak³adu (1972-90), dyrektor, prezes zarz¹-
du (od 1990). Wyjazdy zagraniczne o charakterze
zawodowym: brak. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: po ob-
jêciu stanowiska dyrektora MPK spadek zatrud-
nienia z 5200 do 2800 pracowników przy zacho-
waniu tej samej zdolno�ci przewozowej, wprowa-
dzenie nowoczesnej technologii obs³ugi pojazdów
� oprzyrz¹dowanie i zakup nowego taboru spe³-
niaj¹cego wymogi ekologiczne.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Odznaczenia: Srebrny Krzy¿
Zas³ugi (1995).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 220 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Krowodrza, od 1998. Samochód: brak. Poda-
tek dochodowy: 1998 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: modelarstwo. Urlop: z rodzin¹, najlepiej
nad morzem. Ulubione dzie³a: �Kubu� Puchatek�;
�Panorama rac³awicka�. Maksyma ¿yciowa: Psy
szczekaj¹, karawana idzie dalej.    aktual.:
16.XI.1999

PISAREK Walery Leszek
polonista, profesor UJ
Ur. 31 maja 1931 w Rabce; ¿onaty (od 1955);
wykszt. wy¿sze; profesor zwyczajny UJ w zakre-
sie nauk humanistycznych. Ojciec: Edward, wy-
kszt. wy¿sze, doktor praw (UJ), urzêdnik pañstwo-
wy. Matka: Wanda (z d. Bagiñska), wykszt. �red-
nie pedagogiczne, nauczycielka. Rodzeñstwo: Fe-
licja. ¯ona: Krystyna (z d. Harrer), wykszt. wy-
¿sze, jêzykoznawca, profesor UJ. Dzieci: Dorota
(ur. 1956). ̄ yciowe autorytety: prof. Zenon Kle-
mensiewicz. Miejsca zamieszkiwania: Lubelszczy-
zna do 1949 roku, pó�niej w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a Powszechna im. M. Konopnickiej w Ra-
domiu (do wybuchu wojny), pó�niej tajne kom-
plety l Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹ce w
Milejowie (matura 1949) l Uniwersytet Jagielloñ-
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ski, filologia polska (dyplom 1957) l doktorat:
Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Katowicach (dy-
plom 1966).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
O�rodek Badañ Prasoznawczych w Krakowie (od
1962) � obecnie O�rodek Badañ Prasoznawczych
Uniwersytetu Jagielloñskiego, pracownik nauko-
wy, sekretarz naukowy (1966-68), dyrektor (1969-
91), kierownik (od 1991) l Wy¿sza Szko³a Peda-
gogiczna w Katowicach (1964-66), asystent l
Wyk³ady na studiach dziennikarskich na Uniwer-
sytecie �l¹skim w Katowicach, Uniwersytecie
Warszawskim i Uniwersytecie Jagielloñskim
(1970-78) l Uniwersytet Jagielloñski (od 1978),
organizator i kierownik Pracowni Dziennikarskiej
Instytutu Nauk Politycznych (1978-83), docent
(1978-81), profesor nadzwyczajny (1982), profe-
sor zwyczajny (1994) l �rodkowoeuropejski O�ro-
dek Dokumentacji Badañ nad Komunikowaniem
Masowym w Krakowie (1974-90), dyrektor l
Kwartalnik �Zeszyty Prasoznawcze�, cz³onek Ko-
mitetu Redakcyjnego (od 1964), redaktor naczel-
ny (od 1991). Ponadto: cz³onek zespo³u eksper-
tów UNESCO ds. badañ nad komunikowaniem
masowym (1971-74), cz³onek (od 1974) i wice-
przewodnicz¹cy (1974-92) Komisji Prasoznawczej
Oddzia³u Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
cz³onek redakcji kwartalnika �Journal of Commu-
nication� � USA (1978-90), cz³onek Narodowej
Rady Kultury w Warszawie (1978-90), cz³onek
Rady Redakcyjnej rocznika �Mass Communica-
tion Review Yearbook� � USA (1979-90), cz³o-
nek Miêdzynarodowej Rady Redakcyjnej kwartal-
nika �Chasqui� � Ekwador (1980-90), cz³onek
Rady Prasowej w Warszawie (1985-89), cz³onek
Rady Upowszechniania Nauki przy prezydium
PAN (od 1986), cz³onek prezydium (1994-99) i
przewodnicz¹cy Komisji Kultury Jêzyka  Komi-
tetu Jêzykoznawstwa PAN (1991-96), przewodni-
cz¹cy Komisji Jêzykoznawstwa Oddzia³u PAN w
Krakowie (1990-96), przewodnicz¹cy Rady Jêzy-
ka Polskiego przy prezydium PAN (od 1996), cz³o-
nek Rady Redakcyjnej kwartalnika �Journalism
Studies� � Londyn (od 2000), cz³onek Rady Pro-
gramowej kwartalnika �Studia Medioznawcze” w
Warszawie (od 2000). Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: stypendia DAAD w RFN
(1974) i USA (1978). Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
�Nag³ówek wypowiedzi prasowej w o�wietleniu
lingwistycznym� (doktorat 1966); �Frekwencja
wyrazów w prasie� (habilitacja 1973); zaintereso-
wania jêzykoznawcze skoncentrowane na jêzyku
w prasie, radiu, telewizji, propagandzie i reklamie
odzwierciedlone w pracach z zakresu socjo- i psy-
cholingwistyki, politolingwistyki, onomastyki, sty-
listyki, sk³adni, pragmatyki, a tak¿e szeroko rozu-
mianej kultury jêzyka, zainicjowanie prac nad usta-
w¹ o jêzyku polskim, ponadto zainteresowania
zwi¹zane z analiz¹ zawarto�ci wypowiedzi pu-
blicznych oraz procesami zachodz¹cymi w �wia-

domo�ci odbiorców mediów; ponad 500 publika-
cji, w tym 21 ksi¹¿ek, m.in. �Poznaæ prasê po na-
g³ówkach (1967), �Retoryka dziennikarska� (1970,
1974, 1988), �Frekwencja wyrazów w prasie�
(1972), �S³ownik jêzyka niby-polskiego� (1978),
�Prasa, nasz chleb powszedni� (1978), �Analiza
zawarto�ci prasy� (1983), �Obce kultury narodo-
we w �wiadomo�ci Polaków� (1989), �S³owa miê-
dzy lud�mi� (1985), s³owniki ortograficzne, w tym
�Kieszonkowy s³owniczek ortograficzny� (1976,
1983, 1987, 1989, 1994); piêcioro wypromowa-
nych doktorów. Nagrody i wyró¿nienia: Nagroda
Prezesa RSW �Prasa-Ksi¹¿ka-Ruch� (1980), na-
groda przewodnicz¹cego Komitetu ds. Radia i Te-
lewizji (1980).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak odp. Inne organiza-
cje spo³eczne: Stowarzyszenie Dziennikarzy Pol-
skich (1962-82), cz³onek l  Stowarzyszenie
Dziennikarzy PRL � po zmianie nazwy w 1989
roku Stowarzyszenie Dziennikarzy RP (od 1982),
cz³onek l Polskie Towarzystwo Jêzykoznawcze
(od 1968), cz³onek l Deutsche Gesellschaft für
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft w
RFN (od 1975), cz³onek l Miêdzynarodowe Sto-
warzyszenie ds. Badañ Komunikowania Masowe-
go AIERI-IAMCR (od 1972), wiceprzewodnicz¹-
cy (1976-90), przewodnicz¹cy sekcji bibliograficz-
nej (1970-90) l Miêdzynarodowa Organizacja
Dziennikarzy w Pradze, cz³onek Komisji Studiów
i Dokumentacji (1980-88) l International Com-
munication Association � ICA (od 1991), cz³onek
l Towarzystwo Mi³o�ników Jêzyka Polskiego (od
lat 60.), wiceprzewodnicz¹cy (od 1993). Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Inne
fakty z ¿yciorysu polit.: wiêzieñ polityczny w la-
tach 1951-55 (art. 86 kkwp). Odznaczenia: Srebr-
ny Krzy¿ Zas³ugi (1969), Z³ota Odznaka �Za Pra-
cê Spo³eczn¹ dla Miasta Krakowa� (1972), Od-
znaka Honorowa Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich (1974), Medal 30-lecia Polski Ludowej
(1974), Srebrny Medal �Za Zas³ugi dla Obronno-
�ci Kraju� (1978), Medal 40-lecia Polski Ludo-
wej (1984), Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski (1987), Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski (1996).

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: wêdkarstwo, biwakowanie. Urlop: nad
wod¹ du¿¹, ale s³odk¹. Ulubione dzie³a: brak odp.
Maksyma ¿yciowa: brak odp.
*Na ¿yczenie odpowiadaj¹cego pominiêto pytanie
o wyznanie i status materialny.

aktual.: 10.IV.2000

PISARKOWA Krystyna Urszula
polonistka, profesor UJ
(z domu: Harrerówna). Ur. 30 stycznia 1932 w
Gdañsku; mê¿atka (od 1955); wykszt. wy¿sze;
profesor zwyczajny UJ i PAN; wyznanie rzymsko-
kat. Ojciec: Kurt Harrer, wykszt. wy¿sze, t³umacz
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literatury. Matka: Konstancja Stanis³awa (z d.
Kamiñska), wykszt. �rednie, nauczyciel gry na
fortepianie. Rodzeñstwo: brak. M¹¿: Walery Pisa-
rek, wykszt. wy¿sze, polonista, profesor UJ. Dzie-
ci: Dorota (ur. 1956). Wnuki: Joachim (ur. 1984).
Tradycje rodzinne: rodzice osiedlili siê w Gdañ-
sku na prze³omie lat 20. i 30. ¯yciowe autorytety:
matka oraz profesorowie Roman Ingarden i Ze-
non Klemensiewicz. Miejsca zamieszkiwania: w
Krakowie od momentu rozpoczêcia studiów w
1949 roku; przewa¿nie w Ma³opolsce, a najczê-
�ciej w £anach Ma³ych.

  EDUKACJA
Tajne komplety l Prywatne liceum ogólnokszta³-
c¹ce (matura eksternistyczna 1949) l Uniwersy-
tet Jagielloñski, polonistyka (dyplom 1953).

  ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA
Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie
(1955-56), asystentka l Polska Akademia Nauk w
Krakowie, Pracownia Sk³adni Historycznej Jêzyka
Polskiego � potem pracownia w Instytucie Jêzyka
Polskiego PAN w Krakowie (od 1956), asystentka
prof. Z. Klemensiewicza (1956-69), kierownik pra-
cowni (od 1968), profesor nadzwyczajny (1974),
profesor zwyczajny (1980) l Uniwersytet �l¹ski w
Katowicach, wyk³ady na polonistyce l Uniwersy-
tet Jagielloñski (od 1980), Katedra Jêzykoznawstwa
Ogólnego (1980-98), profesor; Instytut Filologii
Orientalnej (od 1998), profesor. Ponadto: cz³onek
Komisji Jêzykoznawstwa Oddzia³u PAN w Krako-
wie (od 1965), cz³onek-korespondent (od 1990) i
cz³onek czynny (od 1994) Polskiej Akademii Umie-
jêtno�ci, cz³onek redakcji �Jêzyka Polskiego� (od
1961), �Biuletynu Polskiego Towarzystwa Jêzyko-
znawczego (od 1975), �Stylistyki� (1994). Wyjaz-
dy zagraniczne o charakterze zawodowym: stypen-
dium na uniwersytecie w Wiedniu (1962, 1964),
stypendium DAAD w RFN (1972), stypendium
Fundacji Ko�ciuszkowskiej na Philadelphia Univer-
sity (1977); profesor go�cinny � wyk³ady z jêzyko-
znawstwa ogólnego w Katedrze Germanistyki na
uniwersytecie w Saarbrücken (1982, 1986), Mogun-
cji (1990), Wiedniu (1991-94); od 1961 roku refe-
raty na licznych konferencjach miêdzynarodowych,
m.in. w Brnie (1961), Barcelonie (198), Bochum
(1975), Kassel, Pradze (1969), Marburgu, Skopje,
Moskwie, Salzburgu (1975), Wiedniu (1977), Pa-
ry¿u (1980, 1997), Filadelfii (1982), Uppsali (1983).
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: córka Dorota; �Predyka-
tywno�æ okre�leñ w polskim zdaniu� (doktorat w
Instytucie Badañ Literackich Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie pod kierunkiem prof. Z. Kle-
mensiewicza, 1963); �Funkcje sk³adniowe polskich
zaimków odmiennych� (habilitacja w Instytucie Ba-
dañ Literackich PAN w Warszawie, 1968); ponad
280 publikacji z zakresu jêzykoznawstwa ogólne-
go i polonistycznego, socjolingwistyki, pragmalin-
gwistyki, etnolingwistyki, teorii i pragmatyki prze-
k³adu, dotycz¹cych sk³adni, tekstu, semantyki lek-
semów, stylistyki oraz historii jêzykoznawstwa;

ksi¹¿ki � �Predykatywno�æ okre�leñ w jêzyku pol-
skim� (1965), �Funkcje sk³adniowe polskich zaim-
ków odmiennych (1969, Nagroda Sekretarza Wy-
dzia³u I PAN), �Sk³adnia rozmowy telefonicznej�
(1975), �Wyliczanki polskie� (1975, 1988), �Histo-
ria sk³adni jêzyka polskiego� (1984, Nagroda Se-
kretarza PAN), �Die Codes der polnischen Lyrik
der achtziger Jahre� (1993), �Z pragmatycznej sty-
listyki, semantyki i historii jêzyka� (1994), �Jêzyk
wed³ug Junga. O czytaniu intencji� (1994), �Prag-
matyka przek³adu � Studia przypadków poetyckich�
(1998, nominacja do nagrody im. J. D³ugosza), �Sta-
nis³aw Urbañczyk i inni� w �Encyklopedia jêzyka
polskiego� (wspó³autorka, 1978, 1992, 1994, 1998,
1999), �Jêzykoznawstwo Bronis³awa Malinowskie-
go � Wiêzy wspólnego jêzyka� (w druku); wspó³-
autorka 7 zeszytów dokumentuj¹cych struktury
polskiej sk³adni historycznej �Zapomniane kon-
strukcje sk³adni (polskiej)� (1966-77); redaktor i
konsultant � �Polszczyzna i inne jêzyki w perspek-
tywie porównawczej� J. Reczka (wspó³autorstwo z
J. Rokoszow¹ i L. Bednarczukiem, 1991), �Deutsch-
polnische kontrastive Grammatik� U. Engla z ze-
spo³em (wspó³autorstwo z J. Czochralskim, D.
Weissem i A. Vincenzem, 1998, 1999).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Towarzystwo Mi³o�ników Jêzyka Pol-
skiego (od 1953), cz³onek l Polskie Towarzystwo
Jêzykoznawcze (od 1963), cz³onek l Miêdzyna-
rodowa Komisja Gramatyczna Struktury Jêzyków
S³owiañskich (od 1969), cz³onek. Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: brak. Odznacze-
nia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: ok. 70 m kw., w³asne, parter, Nowa
Huta. Samochód: seat cordoba, rok prod. 1998.
Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ³adne, cienko pisz¹ce pióra, instrumenty
muzyczne. Urlop: jeziora suwalskie. Ulubione
dzie³a: tajne. Maksyma ¿yciowa: tajna.

aktual.: 6.IV.2000

P£ONKA Lukasz Józef
in¿ynier wodno-sanitarny, zegarmistrz
Ur. 9 lipca 1949 w Krakowie; ¿onaty po raz drugi
(od 1990); wykszt. wy¿sze; in¿ynier urz¹dzeñ wod-
no-sanitarnych; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Zbi-
gniew, wykszt. niepe³ne wy¿sze, zegarmistrz. Mat-
ka: Zuzanna (z d. Witkowska), wykszt. �rednie, przy
mê¿u. Rodzeñstwo: Magdalena (ur. 1945). ¯ona:
Ma³gorzata (z d. Paj¹czkowska), wykszt. wy¿sze,
polonistka, nauczycielka. Dzieci: Agata (ur. 1971),
Filip (ur. 1977), Grzegorz (ur. 1988), Micha³ (ur.
1991). Tradycje rodzinne: dziadek Józef P³onka
uczeñ krakowskiego mistrza zegarmistrzowskiego
Satelckiego, po piêciu latach nauki wyzwoli³ siê w
1887 roku na �subjekta zegarmistrzowskiego�, na-
stêpnie spêdzi³ kilka lat w Afryce jako pomocnik
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nadwornego zegarmistrza beja Tunisu, w poszuki-
waniu zaginionego brata Micha³a, po powrocie do
Europy spêdzi³ kilka lat w Genewie i Pary¿u, gdzie
uczy³ siê fachu; w 1899 roku wróci³ do Krakowa i
za³o¿y³ w³asny zak³ad zegarmistrzowski dzia³aj¹-
cy przy ulicy Szewskiej najpierw pod numerem 4,
a od 1912 roku pod numerem 12; jest to dzisiaj naj-
starszy nieprzerwanie dzia³aj¹cy zak³ad zegarmi-
strzowski w Krakowie, a jego za³o¿yciel wykszta³-
ci³ kilkudziesiêciu zegarmistrzów posiadaj¹cych
w³asne firmy w kraju i za granic¹; Zbigniew P³on-
ka, syn Józefa, w latach 1960-62 wspó³pracowa³
przy rekonstrukcji zegara na wie¿y Ratuszowej w
Rynku G³ównym, a nastêpnie sprawowa³ nad nim
dozór i kontrolowa³ �docieranie� mechanizmu (ni-
gdy nie wzi¹³ za to wynagrodzenia); podczas woj-
ny firma dawa³a fikcyjne zatrudnienie wielu lu-
dziom, ratuj¹c ich przed wywózk¹ na przymusowe
roboty do Rzeszy; po wojnie firmê przej¹³ siostrze-
niec za³o¿yciela Eugeniusz Sadowski, a od 1984
roku kieruje ni¹ £ukasz P³onka, wnuk Józefa; mimo
licznych przeszkód, jakie stwarza³y dla prywatnej
inicjatywy w³adze PRL oraz dziêki zaanga¿owa-
niu ca³ej rodziny, firma nie przesta³a dzia³aæ nawet
przez jeden dzieñ; chlubn¹ tradycj¹ zak³adu pozo-
staje opieka nad zegarami Kurii Metropolitalnej w
Krakowie oraz w³asnej roboty zegarem w gabine-
cie prezydenta miasta w krakowskim magistracie.
Miejsca zamieszkiwania: w latach 1949-77 w Kra-
kowie, od 1977 pod Zakopanem.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 36 w Krakowie; Szko³a
Podstawowa nr 6 im. Szujskiego w Krakowie l
III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Kochanow-
skiego w Krakowie (matura 1969) l Politechnika
Krakowska, in¿ynieria wodna i sanitarna (dyplom
1977).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Przedsiêbiorstwo Robót Instalacyjnych w Krako-
wie (1977-78), sta¿ysta l Przedsiêbiorstwo Go-
spodarki Komunalnej w Zakopanem (1978-83),
kierownik zak³adu ciep³owniczego l Zak³ad ze-
garmistrzowski w Krakowie (od 1984), w³a�ciciel.
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
kurs zegarmistrzowski w Grenchen w Szwajcarii
(1993). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: doprowadzenie fir-
my do jubileuszu jej 100-lecia w 1999 roku.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (od pocz¹tku ist-
nienia zwi¹zku do 1983), cz³onek l Cech Rze-
mios³ Metalowych (1985-93), cz³onek zarz¹du
(1992-93). Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: brak. Sympatie polityczne: zagorza³y an-
tykomunista. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 300 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Murzasichle, od 1976. Samochód: toyota, rok
prod. 1993. Podatek dochodowy: 1998 � podatek
rycza³towy.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: narty, dom, ksi¹¿ki � literatura piêkna i
ksi¹¿ki przyrodnicze. Urlop: Bieszczady lub pó³-
noc albo po³udnie. Ulubione dzie³a: Biblia; mu-
zyka powa¿na; filmy �Skrzypek na dachu�, �Va-
bank�. Maksyma ¿yciowa: uczciwo�æ, wytrwa³o�æ,
cierpliwo�æ, punktualno�æ!                 aktual.:
23.III.2000

POLAK Stanis³awa Jadwiga Anna
kwiaciarka spod pomnika Mickiewicza
(z domu: Bielecka). Ur. 16 sierpnia 1920 w Kra-
kowie; mê¿atka (od 1944); wykszt. podstawowe;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Franciszek, wykszt.
podstawowe, majster murarski. Matka: Aniela (z
d. Mazur), wykszt. podstawowe, kwiaciarka. Ro-
dzeñstwo: Stanis³awa, Aniela, Helena, Franciszek,
Mieczys³aw, Edward, Zofia, Jadwiga, W³adys³aw,
Tadeusz, Maria, Wanda, Henryk, Ryszard, Ludwik,
Kazimiera. M¹¿: W³adys³aw, wykszt. podstawo-
we, malarz pokojowy. Dzieci: Maria (ur. 1946),
Stanis³aw (ur. 1949), El¿bieta (ur. 1952), Edward
(ur. 1956). Tradycje rodzinne: swoim dzieciom
wpaja³a takie warto�ci, jak ambicja, honor, uczci-
wo�æ, nauka; �wiêta Bo¿ego Narodzenia spêdza
co roku u  jednego ze swoich dzieci, najwa¿niej-
sze s¹ zjazdy rodzinne w rodzinnym domu.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Krakowie i Niepo³omicach.

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Stragan kwiaciarski na Rynku G³ównym w Kra-
kowie (od 1957), handlarka, kwiaciarka � w³a�ci-
cielka straganu (od 1964). Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: brak. Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: odwiedziny zagranicznych go�ci, corocz-
ne sk³adanie kwiatów z okazji imienin Adama
Mickiewicza pod jego pomnikiem.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 42 m kw., lokatorskie, Krowodrza, od
1966. Samochód: brak. Podatek dochodowy: brak
odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ksi¹¿ki, gazety, wszystko do czytania.
Urlop: nad morzem, zwiedzanie �winouj�cia,
Szczecina, Ko³obrzegu. Ulubione dzie³a: wszyst-
kie historyczne, przyrodnicze, (I. Krasicki, Adam-
ski, H. Mniszkówna, M. Rodziewiczówna, H.
Sienkiewicz); filmy z Chuckiem Norrisem. Mak-
syma ¿yciowa: Byæ w porz¹dku wobec Boga,
mê¿a, dzieci i ludzi.                           aktual.: 8.IX.1998

POLKOWSKI Jan Kazimierz
poeta, redaktor, ekspert public relations
Ur. 10 stycznia 1953 w Bierutowie, woj. wroc³aw-
skie; ¿onaty (od 1979); wykszt. niepe³ne wy¿sze
(absolutorium bez magisterium); wyznanie rzym-
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skokat. Ojciec: Zdzis³aw, wykszt. wy¿sze, in¿y-
nier rolnictwa. Matka: Barbara (z d. Zbrojkiewicz),
wykszt. wy¿sze, in¿ynier rolnictwa. Rodzeñstwo:
Krzysztof (ur. 1951), Zdzis³aw (ur. 1955). ¯ona:
Anna (z d. Petrycka), wykszt. wy¿sze, archeolog.
Dzieci: Maciej (ur. 1980), Tadeusz (ur. 1982), Bar-
bara (ur. 1984), Zofia (ur. 1996). Tradycje rodzin-
ne: dziad ¿ony Józef Petrycki redaktor w latach II
Rzeczypospolitej, m.in. �Gazety Warszawskiej� i
�Kuriera Poznañskiego�, zwi¹zany ze star¹ ende-
cj¹, wuj ¿ony Wawrzyniec Groñski wybitny tater-
nik, zgin¹³ w Alpach, ojciec ¿ony Roman Petryc-
ki, szef �Solidarno�ci� w Telewizji Polskiej w 1981
roku, brat ¿ony Jacek Petrycki operator filmowy
(wspó³pracowa³ m.in. z Agnieszk¹ Holland i
Krzysztofem Kie�lowskim); dziad ze strony ojca
Jan Polkowski by³ majorem w armii W³adys³awa
Andersa, zmar³ na emigracji w Londynie, a ojciec
¿o³nierzem brygady �Nietoperza� Armii Krajowej
na Wileñszczy�nie, potem wiêzieñ sowieckich ³a-
grów (1944-45).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 81 w Krakowie Nowej
Hucie l XI Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Krako-
wie Nowej Hucie (matura 1970) l Uniwersytet
Jagielloñski, filologia polska (1971-76, bez dyplo-
mu).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Firma m³odszego brata � nag³a�nianie imprez es-
tradowych (1977-81), pracownik obs³ugi technicz-
nej l Krakowska Oficyna Studentów � wydaw-
nictwo �drugiego obiegu� (1978-81), redaktor,
wydawca l Zarz¹d Regionu Ma³opolska NSZZ
�Solidarno�æ� w Krakowie (1981), referent ds.
wydawnictw niezale¿nych l ABC � wydawnic-
two podziemne (1980-81), redaktor, wydawca l
�Arka� � niezale¿ne pismo spo³eczno-kulturalne
oraz podziemne wydawnictwo (1983-95), wydaw-
ca, redaktor naczelny (1983-90) l Arka Press SA
w Krakowie (1990-96), wspó³w³a�ciciel, prezes
zarz¹du, redaktor naczelny �Czasu Krakowskie-
go� l Film SA w Warszawie, wydawca miesiêcz-
nika �Film� (1991-96), przewodnicz¹cy Rady
Nadzorczej l  Polska Agencja Informacyjna
(pierwsza po³. 1992), przewodnicz¹cy Rady Nad-
zorczej l Urz¹d Rady Ministrów, podsekretarz sta-
nu, rzecznik prasowy rz¹du Jana Olszewskiego (I-
VI.1992) l W³asna dzia³alno�æ gospodarcza w
Krakowie i Warszawie w zakresie doradztwa pu-
blic relations (od 1996), m.in. dla Tishman Spey-
er Properties Polska, inwestora strategicznego Kra-
kowskiego Centrum Komunikacyjnego (od
I.1998). Ponadto: cz³onek rady programowej Te-
lewizji Polskiej Oddzia³ w Krakowie (1994-98),
doradca ministra szefa Komitetu Integracji Euro-
pejskiej (XI.-IX.1998), doradca klubu parlamen-
tarnego AWS-SKL (od X.1998).  Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: kongres wy-
dawców i redaktorów naczelnych Ameryki Pn.
(1990 w Bostonie), Miêdzynarodowy Festiwal

Poezji (Rotterdam, 1991), Europejski Festiwal
Poezji w Wiedniu (1990). Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
wiersze t³umaczone na jêzyk angielski, niemiec-
ki, francuski, rosyjski, szwedzki, czeski, serbski,
chorwacki, holenderski, twórczo�æ poetycka
uwzglêdniona w programie nauczania literatury
polskiej w liceach ogólnokszta³c¹cych; dzia³alno�æ
wydawnicza w tzw. drugim obiegu w latach 70. i
podziemna w latach 80. Nagrody i wyró¿nienia:
dwukrotnie nagroda podziemnej �Solidarno�ci� �
za twórczo�æ poetyck¹ (1983) oraz zespo³owo za
wydawanie i redagowanie krakowskiego niezale¿-
nego pisma spo³eczno-kulturalnego �Arka�
(1985); nagroda Fundacji im. Ko�cielskich (1983).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Koalicja Republikañska
(1991-92), wiceprezes zarz¹du krajowego. Inne
organizacje spo³eczne: Stowarzyszenie Chrze�cijañ-
sko-Demokratyczne im. Ignacego Paderewskiego
(od 1994), cz³onek zarz¹du l Stowarzyszenie Sa-
morz¹dny Kraków (od 1996), prezes zarz¹du (1996-
97) l Stowarzyszenie Krakowski Las (od 1996),
przewodnicz¹cy rady programowej l Stowarzysze-
nie Lokalna Europa (od 1999), przewodnicz¹cy rady
programowej. Udzia³ w przedstawicielskich orga-
nach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: w
drugiej po³owie lat 70. dzia³acz demokratycznej
opozycji w Krakowie, w latach 1978-79 redaktor
studenckiego pisma drugiego obiegu �Sygna³� oraz
Krakowskiej Oficyny Studentów KOS; po wpro-
wadzeniu stanu wojennego internowany od 13 grud-
nia 1981 do lipca 1982 (w Nowym Wi�niczu i Za-
³ê¿u k. Rzeszowa); od 1983 roku podziemny wy-
dawca i twórca nielegalnego wydawnictwa �Arka�
wydaj¹cego pismo o tym samym tytule oraz m.in.
krajowy przedruk paryskich �Zeszytów Literac-
kich� (w latach 1983-86), wielokrotnie zatrzymy-
wany i przes³uchiwany przez S³u¿bê Bezpieczeñ-
stwa z powodu podziemnej dzia³alno�ci wydawni-
czej; w latach 1988-89 wydawca i redaktor naczel-
ny krakowskiego pisma podziemnego ��wiat�; w
marcu 1990 roku za³o¿yciel, a nastêpnie do 1996
roku redaktor naczelny �Czasu Krakowskiego�,
dziennika wychodz¹cego poza RSW Prasa-Ksi¹¿-
ka-Ruch i wydawanego przez Arka Press SA; na
prze³omie maja i czerwca 1992 roku rzecznik pra-
sowy rz¹du Jana Olszewskiego, a podczas wybo-
rów parlamentarnych w 1997 roku rzecznik praso-
wy Krajowego Sztabu Wyborczego ROP. Sympa-
tie polityczne: prawicowe. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: ¿ony, 138 m kw. � udzia³ w kamieni-
cy, �ródmie�cie, od 1995. Samochód: kia clarus,
rok prod. 1998. Podatek dochodowy: 1998 � III
próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: muzyka powa¿na (J. S. Bach), wyjazdy
na wie�. Urlop: od lat brak urlopu. Ulubione dzie-
³a: muzyka J. S. Bacha. Maksyma ¿yciowa: brak.

aktual.: 3.XII.1999
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POLLESCH Konrad Karol
polonista, artysta fotografik
Ur. 12 kwietnia 1940 w Tychach; ¿onaty po raz
drugi (od 1968); wykszt. niepe³ne wy¿sze � abso-
lutorium na filologii polskiej UJ; artysta fotogra-
fik; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Karol, wykszt.
�rednie, handlowiec. Matka: Joanna (z d. Bara-
bosz), wykszt. �rednie, handlowiec. Rodzeñstwo:
Jan (ur. 1944). ¯ony: Danuta (z d. Sobaszek), wy-
kszt. wy¿sze, polonistka (zm. 1990); Jolanta (z d.
Zió³ek), wykszt. wy¿sze, konserwator dzie³ sztu-
ki, g³ówny konserwator muzeum UJ. Dzieci: Ali-
cja (ur. 1971), Klaudia (ur. 1979), Konrad (ur.
1994), Izabela (ur. 1995). Tradycje rodzinne: ro-
dzina handlowców osiad³a na �l¹sku w I po³owie
XIX wieku.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Mys³owicach l Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. T. Ko�ciuszki w Mys³owi-
cach (matura 1957) l Uniwersytet Jagielloñski,
filologia polska (absolutorium 1963).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Produkcja francusko-polskiego filmu �Mandrin�,
t³umacz jêzyka francuskiego (1962) l Uniwersy-
tet Jagielloñski, Katedra Archeologii �ródziemno-
morskiej, zlecone prace fotograficzne do wydaw-
nictw naukowych (1963-67) l Instytut Obróbki
Skrawaniem w Krakowie, pracownia filmu dydak-
tycznego i fotografii w O�rodku Informacji Nauko-
wo-Technicznej i Ekonomicznej, specjalista, orga-
nizator (1967-70) l Uniwersytet Jagielloñski (od
1970), Instytut Archeologii (1970-97), pracownia
fotograficzna, specjalista, zlecone wyk³ady z foto-
grafii (1973-93); Biuro Jubileuszowe (od 1997),
g³ówny specjalista l Artysta fotografik ZPAF � rze-
czoznawca Ministerstwa Kultury i Sztuki w dzie-
dzinie fotografii (1974) l Wydawnictwo Kakape
� Edition (od 1997), w³a�ciciel. Wyjazdy zagranicz-
ne o charakterze zawodowym: w latach 1965-90
wystawy w wiêkszo�ci krajów Europy; stypendium
Fundacji Ko�ciuszkowskiej w Nowym Jorku i Bo-
stonie (1979); International Visitor Program � go�æ
departamentu stanu USA w 30 miastach Stanów
Zjednoczonych (1988). Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
specjalista od fotografii dzie³ sztuki; fotografie wy-
konywane szlachetn¹ technik¹ fotograficzn¹
�gumy� polegaj¹c¹ na robieniu odbitek stykowo z
negatywu, ale nie na papierze fotograficznym, lecz
na bardzo dobrym papierze samodzielnie przygo-
towanym, który pokrywa siê �wiat³oczu³¹ emulsj¹
z³o¿on¹ z gumy arabskiej (st¹d nazwa �guma�),
oraz bardzo dobrej tempery, emulsjê uczula siê na
�wiat³o dwuchromianem potasu lub amonu � po
na�wietleniu tempera wyp³ukuje siê w miejscach,
gdzie nie dosz³o �wiat³o, na�wietlanie mo¿na po-
wtarzaæ, k³ad¹c na siebie 3-4 warstwy emulsji z
temper¹ o ró¿nych kolorach, dziêki czemu ka¿da
�guma� jest niepowtarzaln¹ odbitk¹, chocia¿ wy-
konan¹ z tego samego negatywu; autor setek por-

tretów profesorów krakowskich uczelni oraz wy-
bitnych postaci krakowskiej kultury wykonywa-
nych od 1984 roku; w³a�ciciel ok. 3-tysiêcznej ko-
lekcji XIX-wiecznych fotografii wybitnych krako-
wian (m.in. H. Modrzejewska, pos³owie do parla-
mentu Austro-Wêgier, znani literaci krakowscy,
prezydent Józef Dietl, hrabia Dzieduszycki, prof.
Józef Szujski w todze rektorskiej z gronostajami);
udzia³ w licznych wystawach polskiej fotografii ar-
tystycznej �Fotografia polska 1899-1979� w Inter-
national Center of Photography w Nowym Jorku
(1979), pokazywana nastêpnie w Chicago, Pary¿u
i Londynie, �Polska wspó³czesna fotografia arty-
styczna� Warszawa, Wroc³aw (1985), Miêdzyna-
rodowe Biennale Grafiki � odbitki �gumowe�
(1986), wystawa fotograficznych portretów profe-
sorów krakowskich uczelni �W todze i prywatnie�
w salach gotyckich Collegium Maius (1986), �40
lat Zwi¹zku Polskich Artystów Fotografików� War-
szawa (1987), �Przemoc, seks, nostalgia� ZPAF
Warszawa (1989 � pierwsza nagroda w dziale �No-
stalgia�), �30 gum z cmentarza Remuh� (Galeria
Hadar, 1991), �20 zdjêæ z jednego negatywu w tech-
nice gumowej� (Kraków 1992), udzia³ w wysta-
wie zbiorowej �Fotografia �97� w Pa³acu Sztuki w
Krakowie (1997), �Wystawa retrospektywa. Pej-
za¿e, gumy, portrety� w Pa³acu Sztuki w Krako-
wie (100 pejza¿y, 100 gum, 200 portretów, 1997),
wystawa �Profesorowie AGH wg Pollescha� (120
portretów, VI.1999); ponadto ok. 40 wystaw indy-
widualnych w Polsce i za granic¹, m.in. w USA,
Kanadzie, we Francji, w Austrii, Belgii, Szwajca-
rii, Izraelu i Czechos³owacji; w 1987 roku zapro-
szony przez Tadeusza Kantora do fotografowania
jego spektaklu �Nigdy ju¿ tu nie wrócê� (1987-
90); publikacje zdjêæ w licznych tygodnikach kul-
turalnych, sta³a wspó³praca z miesiêcznikiem �Po-
land� (1965-89), liczne zdjêcia w albumach po�wiê-
conych sztuce, m.in. �Muzea Krakowa�, �Chwi-
stek, Strzemiñski, Witkacy�, monograficzny album
na stulecie Muzeum Narodowego w Krakowie
�Zbiory Czartoryskich� (1976), �Muzeum Naro-
dowe� (1978), album fotografii �Konrad K. Pol-
lesch � pejza¿e, gumy, portrety� (1997), �Kardio-
logia i kardiochirurgia w Krakowie� (1998), �Oj-
ciec �wiêty na Uniwersytecie Jagielloñskim�
(1998), �Kro�cienko� (1998); zdjêcia w zbiorach
International Center Photography w Nowym Jor-
ku, Library of Congress w Waszyngtonie, Musée
d�art et d�Histoire we Fryburgu w Szwajcarii, Mu-
zeum Sztuki Wspó³czesnej w £odzi, Muzeum Na-
rodowym we Wroc³awiu, Muzeum Uniwersytetu
Jagielloñskiego, Muzeum Fotografii w Krakowie,
a tak¿e w kolekcjach prywatnych w kraju i za gra-
nic¹; 50-minutowy film dokumentalny w TVP w
re¿yserii Stefana Szlachtycza �Portrety: Konrad P.,
czyli historia pewnego oka� (1989), wspó³autor 12-
odcinkowego filmu o�wiatowego dla dzieci i m³o-
dzie¿y szkolnej, po�wiêconego fotografii �Fotki dla
ciotki� (z Dariuszem Pawelcem, 1994-95), cz³o-
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nek jury licznych wystaw i konkursów fotograficz-
nych; znajomo�æ 7 jêzyków obcych (biegle w mo-
wie i pi�mie � francuski, bardzo dobrze � angiel-
ski, niemiecki, w³oski, s³abiej � hiszpañski, rosyj-
ski, ³acina).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Krakowskie Towarzystwo Fotograficz-
ne (1965), cz³onek l Zwi¹zek Polskich Artystów
Fotografików (od 1978), wiceprezes (pierwsza
po³owa lat 80.), przewodnicz¹cy Okrêgowej Ko-
misji Kwalifikacyjnej (1979-90) l Europejskie
Stowarzyszenie Piktoralistów w Bruksekli � kul-
tywuj¹ce stare techniki fotograficzne (od 1991),
cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: brak. Antypatie polityczne: do polityki i
polityków. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 116 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Krowodrza, od 1980. Samochód: saab, rok
prod. 1984; mazda, rok prod. 1991. Podatek do-
chodowy: 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: tenis, kolekcjonerstwo. Urlop: czynny.
Ulubione dzie³a: ksi¹¿ki �Czarodziejska góra�,
�Pod wulkanem�, �Sto lat samotno�ci�; film M.
Carne�a �Komedianci� i D. Renoira �Towarzysze
broni�. Maksyma ¿yciowa: Je peux resister a tout
sauf a la tentation. No se puede vivir sin amar.

aktual.: 9.VII.1999

POLONY Leszek Maria
muzykolog, redaktor, dyrektor wydawnictwa
Ur. 31 stycznia 1946 w Krakowie; ¿onaty (od
1970); wykszt. wy¿sze; doktor habilitowany mu-
zykologii; wyznanie rzymskokat. (wierz¹cy, nie
praktykuj¹cy). Ojciec: Jan, wykszt. wy¿sze, praw-
nik. Matka: Janina (z d. Farbowska), wykszt. wy-
¿sze, prawnik. Rodzeñstwo: Janusz, prawnik. ¯ona:
Renata (z d. Karpa³a), wykszt. wy¿sze, nauczy-
cielka muzyki. Dzieci: Justyna (ur. 1972). Trady-
cje rodzinne: ciotka Anna Polony – aktorka Stare-
go Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 7 im. �w. Floriana w Kra-
kowie l III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana
Kochanowskiego w Krakowie (matura 1963) l
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Muzyczna w Krako-
wie, teoria muzyki (dyplom 1970) l studia dokto-
ranckie: Akademia Muzyczna im. F. Chopina w
Warszawie,  teoria muzyki (dyplom 1980).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Zrzeszenie Studentów Polskich, Rada Okrêgowa w
Krakowie (1969-70), etatowy sekretarz rady l Re-
dakcja „Gazety Krakowskiej” (1970-81), publicy-
sta l Akademia Muzyczna w Krakowie (od 1976),
starszy wyk³adowca l Polskie Wydawnictwo Mu-
zyczne w Krakowie � obecnie PWM SA (1991-95
i od 1996), redaktor naczelny (1991-95), dyrektor,
redaktor naczelny (1996-99), prezes zarz¹du, redak-

tor naczelny (od 1999). Ponadto: przewodnicz¹cy
prezydium oddzia³u ma³opolskiego Polskiej Izby
Ksi¹¿ki (od 1998). Wyjazdy zagraniczne o charak-
terze zawodowym: kurs jêzykowy w Tours we Fran-
cji (1974). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Program lite-
racki, ekspresja i symbol w muzyce symfonicznej
M. Kar³owicza� (doktorat 1981); �Polski kszta³t
sporu o istotê muzyki� (habilitacja 1989); oko³o 40
rozpraw i artyku³ów naukowych na tematy muzy-
kologiczne publikowanych m.in. w �Zeszytach
Naukowych AM�, czasopi�mie �Muzyka�; ksi¹¿ki
�W krêgu muzycznej wyobra�ni� (1980), �Poety-
ka muzyczna M. Kar³owicza� (1986), �Polski kszta³t
sporu o istotê muzyki� (1992), �Cieszê siê darem
¿ycia � rozmowy z Wojciechem Kilarem� (1997).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1968-80), cz³onek egzekutywy
Podstawowej Organizacji Partyjnej (lata 70.). Inne
organizacje spo³eczne: Zrzeszenie Studentów Pol-
skich (1964-70), przewodnicz¹cy Rady Uczelnia-
nej PWSM, sekretarz Rady Okrêgowej w Krako-
wie (1969-70) l NSZZ �Solidarno�æ� (1980-92),
przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej w Akademii
Muzycznej l Zwi¹zek Kompozytorów Polskich
(od 1981), cz³onek Zarz¹du G³ównego (1982-84),
cz³onek komisji kwalifikacyjnej (1997-99). Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Inne
fakty z ¿yciorysu polit.: jako dziennikarz „Gazety
Krakowskiej” po wprowadzeniu stanu wojenne-
go 13 grudnia 1981 usuniêty z RSW �Prasa-Ksi¹¿-
ka-Ruch� bez prawa zatrudnienia; dzia³alno�æ w
podziemnej �Solidarno�ci� w latach 1982-89, m.in.
publicystyka �drugiego obiegu�; zatrzymany przez
SB na 48 godzin w 1984 roku. Sympatie politycz-
ne: Unia Wolno�ci. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 40 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, �ródmie�cie, od 1995. Samochód: citroen sx,
rok prod. 1997. Podatek dochodowy: 1998 – III
próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: muzyka. Urlop: wycieczki górskie. Ulu-
bione dzie³a: �Czarodziejska góra� T. Manna,
�Koncerty Brandenburskie� J. S. Bacha, �Cyga-
neria� G. Pucciniego, poematy symfoniczne M.
Kar³owicza. Maksyma ¿yciowa: Carpe diem.

aktual.: 22.III.2000

PONIEDZIA£EK W³adys³aw Józef
in¿ynier rolnik, prorektor AR
Ur. 24 marca 1934 w Krakowie; ¿onaty (od 1962);
wykszt. wy¿sze; profesor doktor habilitowany sa-
downictwa; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Stani-
s³aw, wykszt. podstawowe, magazynier robotnik.
Matka: Helena (z d. Mikulska), wykszt. podsta-
wowe, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Józef (ur. 1923).
¯ona: Ma³gorzata (z d. £azarów), wykszt. wy¿sze,
in¿ynier rolnik. Dzieci: Piotr (ur. 1966), Pawe³ (ur.
1969).
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  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Krakowie l II Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Sobieskiego w Krako-
wie (matura 1953) l Wy¿sza Szko³a Rolnicza w
Krakowie, hodowla ro�lin (dyplom 1959).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Rolniczy Zak³ad Do�wiadczalny w Garlicy Mu-
rowanej (1959-64), asystent l Akademia Rolni-
cza w Krakowie (od 1964), asystent (1964-68),
adiunkt (1969-77), docent (1977-89), profesor
(1989), prodziekan (1982-87), prorektor (od 1997).
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
roczny sta¿ w Akademii Rolniczej w Moskwie
(1972-73); sta¿ naukowy w USA (1986-87). Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: �Wp³yw dziewiêtnastu typów
gruszy kaukaskiej (Pirus communis caucasica)
u¿ytych jako przewodnik na wzrost, mrozodopor-
no�æ i plonownik piêciu odmian grusz� (doktorat
1968); �Wp³yw regulatorów wzrostu i innych trak-
towañ na zrastanie siê tkanek przy okulizacji wi-
�ni odmiany ³utówka na Cerasus avium (L.) Mo-
ench� (habilitacja 1976).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego
(1963-80), cz³onek l NSZZ �Solidarno�æ� (od
1980), cz³onek Zarz¹du Komisji Uczelnianej AR
(1992-95). Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: brak. Sympatie polityczne: demokratycz-
ne partie polityczne wywodz¹ce siê z ruchu spo-
³ecznego �Solidarno�æ�. Odznaczenia: Z³ota Od-
znaka �Za Zas³ugi dla Miasta Krakowa� (1979),
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1989).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: w³asny dom jednorodzinny, gmina
Liszki, od 1997. Samochód: fiat uno, rok prod.
1995. Podatek dochodowy: 1997 �  II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka. Urlop: ostatnio brak czasu na
urlop. Ulubione dzie³a: brak. Maksyma ¿yciowa:
brak odp.                                               aktual.: 14.IX.1998

POPIEL Jacek
polonista, teatrolog, rektor PWST
Ur. 1 sierpnia 1954 w Krakowie; ¿onaty (od 1978);
wykszt. wy¿sze; doktor habilitowany w zakresie
literaturoznawstwa i teatrologii; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Kazimierz, wykszt. wy¿sze; na-
uczyciel. Matka: Maria (z d. Legutko), wykszt.
pó³wy¿sze, ekonomista. Rodzeñstwo: W³adys³aw
(ur. 1952), Kazimierz (ur. 1956). ¯ona: Magdale-
na (z d. Pelc), wykszt. wy¿sze, nauczyciel akade-
micki Uniwersytetu Jagielloñskiego. Dzieci: Jerzy
(ur. 1979), Ewa (ur. 1990).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 1 w Zatorze, woj. krakow-
skie l Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Wadowity
w Wadowicach (matura 1973) l Uniwersytet Ja-
gielloñski, filologia polska (dyplom 1977) l stu-
dia podypl.: UJ, dziennikarstwo (dyplom 1978).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski, Katedra Historii i Teo-
rii Teatru (od 1977), adiunkt (od 1985) l Pañ-
stwowa Wy¿sza Szko³a Teatralna im. L. Solskie-
go w Krakowie (od 1978), profesor nadzwyczaj-
ny (1995), dziekan Wydzia³u Aktorskiego (1990-
93), prorektor (1994-96), rektor (od 1996). Wy-
jazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
wyjazdy studialne, odczyty (Francja, Czechy,
S³owacja, Egipt, Wielka Brytania). Wa¿niejsze
osi¹gniêcia: �Sztuka dramatyczna Karola Huber-
ta Rostworowskiego� (doktorat 1985); �Dramat
a teatr polski dwudziestolecia miêdzywojenne-
go� (habilitacja 1995); najwa¿niejsze publikacje
ksi¹¿kowe �Sztuka dramatyczna Karola Huberta
Rostworowskiego� (1990); �Dramat a teatr pol-
ski dwudziestolecia miêdzywojennego� (1995);
�Historia dramatu. Antyk � �redniowiecze�
(1996); �Krakowska Szko³a Teatralna� tom I
(1996), tom II (1997);  �K. H. Rostworowski
�Wybór dramatów� (1992); �L. Morstin, Dramaty
wybrane� tom I-III (1987-90); redakcja m.in.
�Dramat i teatr modernistyczny� (1992); �Dra-
mat i  teatr dwudziestolecia miêdzywojennego�
(1992); �Dramat i teatr po roku 1945� (1994);
�Studia o dramacie i teatrze Stanis³awa Wyspiañ-
skiego� (z J. B³oñskim, 1994); w sumie ponad
sto publikacji (ksi¹¿ki, artyku³y itp.). Nagrody i
wyró¿nienia: Nagroda Ministra Kultury i Sztuki
I stopnia.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980), cz³o-
nek. Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: brak. Odznaczenia: Medal Komisji Edukacji
Narodowej (1996).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 64 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Podgórze, od 1978. Samochód: fiat punto, rok
prod. 1997. Podatek dochodowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: czytanie ksi¹¿ek, ogl¹danie transmisji
sportowych, s³uchanie muzyki powa¿nej. Urlop:
wczasy z rodzin¹, najchêtniej Grecja lub odwie-
dzana od 15 lat jedna z wiosek w Beskidzie S¹-
deckim. Ulubione dzie³a: brak jednego ulubione-
go dzie³a, twórczo�æ F. Dostojewskiego, D. Dide-
rota, dramaty S. Wyspiañskiego, ulubione dzie³o
sceniczne � �Wyzwolenie� S. Wyspiañskiego w
re¿. K. Swinarskiego. Maksyma ¿yciowa: brak odp.

aktual.: 22.IX.1998

POPIO£EK Jan
ekonomista, mened¿er
Ur. 26 grudnia 1950 w £êtkowicach, woj. krakow-
skie; ¿onaty (od 1975); wykszt. wy¿sze; ekono-
mista; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Andrzej,
wykszt. podstawowe, rolnik. Matka: Adolfa (z d.
Wójcik), wykszt. podstawowe, rolnik. Rodzeñ-
stwo: Teresa (ur. 1953), Krzysztof (ur. 1957). ̄ ona:
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Barbara (z d. Perzyna), wykszt. �rednie, technik
ceramik. Dzieci: Tomasz (ur. 1976), Micha³  (ur.
1980).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w £êtkowicach l Technikum
Hutniczo-Mechaniczne w Krakowie (matura 1970)
l Akademia Nauk Spo³ecznych w Warszawie,
ekonomia (dyplom 1987) l studia podypl.: Aka-
demia Ekonomiczna w Krakowie, zarz¹dzanie w
gospodarce rynkowej (dyplom 1990); Wy¿sza
Szko³a Biznesu w Nowym S¹czu, zarz¹dzanie fir-
m¹ (dyplom 1997) l egzamin dla kandydatów na
cz³onków rad nadzorczych w spó³kach Skarbu
Pañstwa (1997).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Huta im. Lenina � obecnie im. T. Sendzimira w
Krakowie (1967-93), inspektor, starszy inspektor
(1967-87), specjalista (1987-90), zastêpca kierow-
nika zak³adu (1990-93) l Przedsiêbiorstwo Us³ug
Socjalnych �HUT-PUS� SA w Krakowie (od
1993), wiceprezes zarz¹du. Ponadto: wiceprezes
zarz¹du (1993-97) i prezes zarz¹du (od 1997) Klu-
bu Sportowego �Hutnik� w Krakowie. Wyjazdy
zagraniczne o charakterze zawodowym: brak.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1978-88), cz³onek. Inne organi-
zacje spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawiciel-
skich organach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 52 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Nowa Huta, od 1977. Samochód: opel astra,
rok prod. 1997. Podatek dochodowy: 1997 �  II
próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: sport, dzia³ka, turystyka, narty. Urlop: ak-
tywny nad morzem, w zimie narty. Ulubione dzie-
³a: Trylogia H. Sienkiewicza. Maksyma ¿yciowa:
Nie wymagaj wiêcej od innych ni¿ od siebie.

aktual.: 29.X.1998

POPRAWA Jan Zbigniew
historyk, publicysta, krytyk muzyczny
Ur. 22 sierpnia 1943 w Sanoku; rozwiedziony;
wykszt. wy¿sze; magister historii; wyznanie rzym-
skokat. (ale bez afiszowania siê). Ojciec: Mieczy-
s³aw, wykszt. �rednie, muzyk, dyrygent. Matka:
El¿bieta (z d. Przysta�), wykszt. �rednie, przy
mê¿u. Rodzeñstwo: Wanda (ur.1949), Renata
(ur.1953). Dzieci: brak. Tradycje rodzinne: g³ów-
nie muzyczne zarówno ze strony ojca, jak i matki;
dziadek Jan Przysta� w okresie miêdzywojennym
i powojennym organista w ko�cio³ach na Rze-
szowszczy�nie; wuj Czes³aw Przysta� od lat 40.
do 70. profesor Akademii Muzycznej w Katowi-
cach i koncertmistrz katowickiej orkiestry symfo-
nicznej Polskiego Radia; zmar³y tragicznie kuzyn
Zdzis³aw Przysta�, skrzypek, laureat miêdzynaro-
dowych konkursów; stryj Ferdynand Poprawa,
dyrygent, przed wojn¹ prowadzi³ orkiestrê II Pu³-

ku Strzelców Podhalañskich w Sanoku, po wojnie
liczne orkiestry dête; ojciec prowadzi³ orkiestry
dête, m.in. przez kilkadziesi¹t lat orkiestrê PKP w
Krakowie, by³ d³ugoletnim prezesem Zwi¹zku
Chórów i Orkiestr w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 3 i nr 75 w Krakowie l V
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Augusta Witkow-
skiego w Krakowie (matura 1961) l Podstawowa
i �rednia Szko³a Muzyczna w Krakowie (1952-
63, weryfikacja zawodowa muzyka 1966) l Uni-
wersytet Jagielloñski, prawo (1961-64, bez dyplo-
mu), historia (dyplom 1968).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Archiwum Miasta Krakowa (1968-72) asystent,
starszy asystent l Redakcja �Studenta� w Krako-
wie (1968-82), samodzielny starszy publicysta,
kierownik dzia³u kultury l Redakcja �Przekroju�
w Krakowie (1982-92), samodzielny starszy pu-
blicysta l �Exartim� w Krakowie (1992-95), g³ów-
ny specjalista ds. wydawniczych l Agencja PO w
Krakowie (od 1994), w³a�ciciel l Teatr Bagatela
im. Tadeusza Boya-¯eleñskiego w Krakowie
(1994-97) kierownik literacki l Telewizja Polska
S.A. Oddzia³ w Krakowie (od 1999), redaktor pro-
gramuj¹co-zamawiaj¹cy l Pañstwowa Wy¿sza
Szko³a Teatralna w Krakowie (od 1999), pedagog,
wyk³adowca. Ponadto: redaktor naczelny �Note-
su Jazzowego� i miesiêcznika �Suplement�; cz³o-
nek zespo³u redakcyjnego �Bestsellera�, tygodni-
ka �Wie�ci�, �Koniec Wieku�, a w latach 80. kwar-
talnika �Kraków�; wspó³pracownik kilkudziesiê-
ciu dzienników i periodyków, m.in. �Jazz�, �Jazz
Forum�, �Ruch Muzyczny�, �Non Stop�, �D¿u-
boks�, �WOW�, �Teatr�, �Scena�, �¯ycie Literac-
kie�, �Kamena�, �Przegl¹d Tygodniowy�, �Tygo-
dnik Kulturalny�, �Magazyn Kulturalny�, �Pi-
smo�, �Wizja�, �Kontrasty�, �Integracje�, �Opo-
le�, �Profile�, �Zdanie�, �Gazeta Krakowska�,
�Echo Krakowa, �Dziennik Polski�, �Gazeta Po-
morska�, �Gazeta Bia³ostocka�, �Gazeta Wroc³aw-
ska� (sta³y felietonista), �G³os M³odzie¿y Wiej-
skiej�, �Filipinka�, �Razem�, �Ziemia Bocheñska�
(sta³y felietonista), �Temi� (sta³y felietonista),
�Dunajec� (sta³y felietonista), �Tygodnik Zamoj-
ski�, �S³owo Ludu�, Radia Kraków i in. Wa¿niej-
sze osi¹gniêcia: wspó³twórca, cz³onek rad arty-
stycznych i juror wielu konkursów i festiwali mu-
zycznych, teatralnych, kabaretowych i literackich,
m.in. �Jazz nad Odr¹� we Wroc³awiu (1968-1986),
�Jazz Juniors� w Krakowie, �Old Jazz Meeting�
w Warszawie, Miêdzynarodowego Konkursu Big-
bandów Jazzowych w Poznaniu, Konkursu Piani-
stów Jazzowych im. Mieczys³awa Kosza w Kali-
szu, Konkursu Wokalistów Jazzowych w Lubli-
nie, Miêdzynarodowego Konkursu Gitarowego w
Krakowie, Festiwalu Artystycznego M³odzie¿y
Akademickiej FAMA w �winouj�ciu, Studenckie-
go Festiwalu Piosenki w Krakowie, Krajowego Fe-
stiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, Przegl¹du Pio-
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senki Aktorskiej we Wroc³awiu, Zamkowych Spo-
tkañ z Poezj¹ �piewan¹ ��piewajmy Poezjê� w
Olsztynie,  Ogólnopolskich Spotkañ Estradowych
�OSET� w Rzeszowie, Ogólnopolskiego Przegl¹-
du Piosenki Autorskiej w Warszawie, Festiwalu
�Shanties� w Krakowie, Festiwalu Piosenki Mor-
skiej �Wiatrak� w �winouj�ciu,  Przegl¹du Pio-
senki Prawdziwej �Zakazane Piosenki� w Sopo-
cie, Ogólnopolskich Spotkañ z Piosenk¹ Kabare-
tow¹ �Ospa� w Ostro³êce, Konkursu Inicjatyw Ka-
baretów Studenckich �KIKS� w Krakowie, Spo-
tkañ Kabaretów Wiejskich w Zawoi, Sieradzu i
Osjakowie, Ogólnopolskiego Przegl¹du Piosenki
Turystycznej �Piostur� w Andrychowie, Zimowej
Gie³dy Piosenki w Opolu, Biesiady Teatralnej w
Horyñcu Zdroju; pedagog, wyk³adowca studium
aktorskiego Teatru Rozrywki w Chorzowie, work-
shopów muzycznych, estradowych i teatralnych
w �winouj�ciu, Chodzie¿y, Boles³awcu, Pêzinie,
Barzkowicach, Olsztynie, Chrzanowie, Ko³obrze-
gu, Dêblinie, Jaworze, Krasnobrodzie, Horyñcu
Zdroju i in., uczestnikami tych �warsztatów� byli
m.in. Janusz Grzywacz, Ryszard Rynkowski, Ja-
cek Kaczmarski, Zbigniew Zamachowski, Grze-
gorz Turnau; jako muzyk m.in. wspó³pracownik
kwartetu Zbigniewa Seiferta (1965-1969), wspó³-
za³o¿yciel i kontrabasista zespo³ów �Playing Fa-
mily� (1965-1968) i �Old Metropolitan Band�
(1968-1970); autor ksi¹¿ek � �FAMA. Festiwal
Artystyczny M³odzie¿y Akademickiej w �wino-
uj�ciu 1966-1973 � wizerunek imprezy 1966-
1973� (1974), �Jazz w Krakowie� (1975), �Fama
1966-1977 � historia imprezy� (1983), �Za�pie-
waæ na barykadzie m³odo�ci� (1984), �My róbmy
swoje� (1984), �Gwiazdy z Krakowa� (1996),
�Okruchy� (1997), �Koncert na æwieræwiecze
(1998), ��piewajmy poezjê� (1988), �Gra� (2000),
�Sezon 99� (2000) i in.; teksty w kilkunastu wy-
dawnictwach zbiorowych, m.in. w �Almanachach
Ruchu Kulturalnego i Artystycznego ZSP� (1972)
oraz �Almanachach Ruchu Kulturalnego i Arty-
stycznego SZSP� (1977, 1980, 1987), zbiorach �Z
polskiej krytyki jazzowej 1956-1976� (1978),
�Problemy jazzu� t. III (1979), �Vademecum pre-
zentera dyskoteki� (1981, 1983 � wyd. II, zmie-
nione), �Muzyka� (1982), �Teatr STU� (1982),
�Kabaret D³ugi� (1989), �Wolna Grupa Bukowi-
na� (1991); wspó³autor �Raportu o stanie kultury
w Krakowie� (1994), autor hase³ w �Encyklope-
dii muzycznej PWM� (od 1984) oraz �Popularnej
encyklopedii powszechnej� (od 1995); redaktor
antologii, m.in. �Pamiêæ� (1996), �Suplement po-
etycki� (2000); serii wydawniczych �Biblioteka
Stowarzyszenia Autorów Polskich� (wspólnie z
Tadeuszem Skoczkiem, 17 tomów), �Salon Lite-
racki Jana Poprawy� (wspólnie z Tadeuszem
Skoczkiem, 15 tomów); pomys³odawca i gospo-
darz �Salonu Literackiego Jana Poprawy� (od
1995), cyklicznej imprezy promuj¹cej literaturê w
Krakowie, oraz wielu innych form upowszechnia-

nia kultury; autor cyklicznych programów telewi-
zyjnych, m.in. �Krakowskiego Studia Jazzowego�
(wspólnie z Andrzejem Wasylewskim), ��piew-
nika Ilustrowanego� (wspólnie z Grzegorzem Sty-
³¹), scenarzysta wielu koncertów realizowanych
przez II Program TVP; scenarzysta widowisk es-
tradowych i spektakli teatralnych (m.in. �W pod-
ró¿y�, wspólnie z Bogus³awem Sobczukiem, Te-
atr Rozrywki w Chorzowie); autor opracowañ
muzycznych spektakli wystawianych w Teatrze
Bagatela w Krakowie, Teatrze im. C.K. Norwida
w Jeleniej Górze, Teatrze KTO w Krakowie. Na-
grody i wyró¿nienia: laureat Nagrody Miasta Kra-
kowa w dziedzinie kultury (1990).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego (od
1956), instruktor (od 1961) l Zrzeszenie Studen-
tów Polskich (1961-68), cz³onek l Krakowski
Jazz-Club �Helikon� (1962-68), prezes (1966-68)
l Polskie Stowarzyszenie Jazzowe (od 1964), cz³o-
nek w³adz centralnych (1965-85), prezes oddzia-
³u krakowskiego (1972-85) l  Stowarzyszenie
Dziennikarzy Polskich (1971-82), cz³onek l Sto-
warzyszenie Dziennikarzy RP (od 1990), cz³onek
l Stowarzyszenie Autorów Polskich (od 1981),
wiceprezes Rady G³ównej (1989-97), prezes od-
dzia³u krakowskiego (od 1989). Ponadto: cz³onek
Rady Funduszu Literatury przy ministrze kultury
i sztuki (od 1989). Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: radny Dzielnicowej Rady Na-
rodowej Kraków �ródmie�cie, kaden. 1988-90,
przewodnicz¹cy Komisji Kultury rekomendowa-
ny przez Polskie Stowarzyszenie Jazzowe. Sym-
patie polityczne: dystansuje siê od polityki, stano-
wi¹cej �ród³o zbêdnych podzia³ów, zw³aszcza w
�rodowiskach i organizacjach twórczych oraz w
mediach. Odznaczenia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
(1987), Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury (dwukrotnie),
wiele odznak lokalnych (Kraków, Wroc³aw, Opo-
le, �winouj�cie, Olsztyn i in.) oraz bran¿owych.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 45 m kw., w³asno�ciowe, �ródmie�cie,
od 1988. Samochód: volvo, rok prod. 1989. Poda-
tek dochodowy: zawsze I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: muzyka powa¿na, kolekcjonerstwo, kobie-
ty (nie tylko jako potencjalny obiekt westchnieñ).
Ulubione dzie³a: zbyt wiele, by dokonaæ wyboru
(przy tolerancji dla wiêkszo�ci gatunków sztuki).
Urlop: nie stosuje, przyzwyczajony do pracy w
wolnym zawodzie i na wolnym rynku. Maksyma
¿yciowa: brak odp.                             aktual.: 25.II.2000

PÓ£TORAK Micha³ Andrzej
skrzypek, muzyk
Ur. 28 sierpnia 1953 w Bochni; ¿onaty (od 1978);
wykszt. �rednie; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Jan, wykszt. zawodowe, krawiec. Matka: Emilia
(z d. £ach), wykszt. �rednie, urzêdnik (ZUS). Ro-
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dzeñstwo: Marek (ur. 1963), Beata (ur. 1970).
¯ona: Teresa Grudziñska-Pó³torak, wykszt. wy-
¿sze, nauczycielka muzyki. Dzieci: Agata (ur.
1979), Maciej (ur. 1982). Tradycje rodzinne: mu-
zyczne � wszyscy cz³onkowie rodziny obracaj¹ siê
w krêgu muzyki i z niej ¿yj¹; wspólne �wiêtowa-
nie imienin i urodzin, czêste rodzinne spotkania.
¯yciowe autorytety: Jan Pawe³ II. Miejsca zamiesz-
kiwania: od urodzenia w Krakowie.

  EDUKACJA
Pañstwowa Podstawowa Szko³a Muzyczna w Kra-
kowie l Liceum Muzyczne w Krakowie (matura
1972) l Akademia Muzyczna w Krakowie, Wy-
dzia³ Pedagogiczny (1972-78, bez dyplomu).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Zespó³ Pie�ni i Tañca �S³owianki� w Krakowie
(1972-78), skrzypek l Wolny zawód (od 1972),
skrzypek � wspó³praca z Markiem Grechut¹ (1975-
89), kabaretem �Piwnica pod Baranami� (od po-
cz¹tku lat 80.), cz³onek zespo³u Grzegorza Tur-
naua (od 1986), wspó³praca z Jackiem Wójcickim,
Ann¹ Sza³apak i Zbigniewem Preisnerem. Wyjaz-
dy zagraniczne o charakterze zawodowym: jako
cz³onek zespo³ów towarzysz¹cych ró¿nym arty-
stom wystêpy w ca³ej Europie, USA, Kanadzie,
Australii, Emiratach Arabskich, Sudanie. Wa¿niej-
sze osi¹gniêcia: nagranie p³yt z M. Grechut¹, G.
Turnauem, A. Sza³apak, Z. Preisnerem, A. Aw-
diejewem, �Piwnic¹ pod Baranami�, nagrania z Z.
Koniecznym i J. K. Pawlu�kiewiczem; udzia³ w
nagraniu muzyki do filmu �Dekalog� K. Kie�low-
skiego.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Stowarzyszeñ Artystów Wy-
konawców STOART (od 1999), cz³onek. Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Od-
znaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 124 m kw., w kamienicy czynszowej,
�ródmie�cie, od 1964. Samochód: peugeot, rok
prod. 1991; renault twingo, rok prod. 1993. Poda-
tek dochodowy: 1999 � I próg.

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: podró¿e. Urlop: wyjazdy na Pojezierze
Brodnickie, wycieczki rowerowe i p³ywanie. Ulu-
bione dzie³a: muzyka klasyczna, jazz. Maksyma
¿yciowa: Cz³owiek, który umie ¿yæ w harmonii z
samym sob¹, jest szczê�liwy (Oskar Wilde).

aktual.: 5.VI.2000

PRAWELSKA-SKRZYPEK Gra¿yna Zofia
geograf, nauczyciel akademicki
(z domu: Prawelska). Ur. 3 marca 1950 w Rzeszo-
wie; wdowa; wykszt. wy¿sze; doktor habilitowa-
ny nauk o Ziemi w zakresie geografii miasta; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Adolf, wykszt. wy¿sze,
prawnik. Matka: Maria (z d. Mirek), wykszt. �red-
nie, ekonomista. Rodzeñstwo: Alina (ur. 1946),
Danuta (ur. 1948), Zbigniew (ur. 1955), Lucyna

(ur. 1955). M¹¿: Ryszard Skrzypek, wykszt. wy-
¿sze, geograf, synoptyk. Dzieci: Jakub (ur. 1977),
Anna (ur. 1979). Tradycje rodzinne: ca³a rodzina
ojca, pochodz¹cego znad Zbrucza, zosta³a wymor-
dowana przez Ukraiñców w Wigiliê 1943 roku,
pradziadek W³adys³aw Olech, pochodz¹cy z Tu-
chowa, który �wyzwoli³ siê� na szewca w Podgó-
rzu, by³ w latach 40. i 50. znanym dzia³aczem spo-
³ecznym w�ród Polonii na wschodnim wybrze¿u
USA; emigrantem-górnikiem we Francji by³ rów-
nie¿ dziadek Alojzy Mirek, który walczy³ tam w
Resistance; rodzice spotkali siê po wojnie, wraca-
j¹c z robót w Niemczech i stworzyli, wspierani
przez babciê z Tuchowa, skromny, ale bezpieczny
i pe³en mi³o�ci dom w Rzeszowie.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Rzeszowie l III Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Rzeszowie (matura 1968) l
Uniwersytet Jagielloñski, geografia (dyplom 1973)
l szkolenia w zakresie zarz¹dzania w sektorze
publicznym (1992-97).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski, Instytut Geografii (1973-
93), asystent, starszy asystent (1973-82), adiunkt
(1983-93), adiunkt habilitowany (1993-94); Stu-
dium Samorz¹dno�ci Spo³ecznej (1991-94), za-
stêpca kierownika; Wydzia³ Prawa i Administra-
cji (1994-96), adiunkt habilitowany; Instytut Spraw
Publicznych Wydzia³u Zarz¹dzania i Komunika-
cji (od 1996), adiunkt habilitowany Instytutu Za-
rz¹dzania, dyrektor Instytutu Spraw Publicznych
(od 1997) l Ma³opolski Instytut Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji w Krakowie (od
1992), zastêpca dyrektora ds. merytorycznych.
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
sta¿ szkoleniowy z zakresu zarz¹dzania w admi-
nistracji publicznej w Instytucie Wy¿szych Stu-
diów Administracji Publicznej na Uniwersytecie
w Lozannie � Szwajcaria (1992); stypendium Rady
Regionu Rhône-Alp Uniwersytetu Lyon III �Pro-
gramy rehabilitacji dzielnic miejskich� w Lyonie
� Francja (1993), wyjazd studialny �Reforma edu-
kacji w USA� � Waszyngton, Louisville, Chica-
go, San Diego, Nowy Jork (1995). Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: �System u¿ytkowania przestrzeni miej-
skiej Rzeszowa� (doktorat 1982); �Miasta o nie-
zharmonizowanym rozwoju w �wiadomo�ci
mieszkañców (na przyk³adzie miast polskich)�
(habilitacja 1993); publikacje�Prawne i spo³ecz-
ne aspekty samorz¹dno�ci terytorialnej� (redaktor,
1991), �Planowanie i zarz¹dzanie strategiczne.
Poradnik dla mened¿erów w samorz¹dzie teryto-
rialnym� (wspó³autorka, 1997), �Ma³opolska re-
gionalna wspólnota interesów� (redaktor, 1996),
�Partycypacja obywatelska w ¿yciu spo³eczno�ci
lokalnej. Stan, bariery i rekomendacje� (redaktor,
1996); udzia³ w licznych projektach badawczo-
konsultingowych �Planowanie i zarz¹dzanie stra-
tegiczne w samorz¹dach terytorialnych (1996-97
i od 1999)�, �Analiza sektora us³ug publicznych z



276 KTO jest KIM w Krakowie 1999

zakresu kultury i sztuki w Krakowie�, a tak¿e w
16 innych miastach Polski (badanie porównawcze)
dla Zwi¹zku Miast Polskich � USAID (od 1997),
�Finansowe i organizacyjne skutki ustawy miej-
skiej (w sektorze o�wiaty) na przyk³adzie Ma³o-
polski� dla Unii Metropolii � Know How Fund
(1997-98), �Zarz¹dzanie wielkim miastem� dla 15
miast polskich z ich inicjatywy (1995-98), �Zago-
spodarowanie przestrzenne stref ochronnych kra-
jobrazu miejskiego w warunkach gospodarki ryn-
kowej i samorz¹dno�ci� (1994-95) Komitet Ba-
dañ Naukowych i Politechnika Krakowska; koor-
dynator projektów �Strategia rozwoju gminy ¯e-
gocina (1996) i �Strategia rozwoju gminy Klimon-
tów� (1996-97); zorganizowanie Instytutu Spraw
Publicznych UJ, wspó³udzia³ w uruchomieniu i
opracowaniu programu nowych kierunków stu-
diów administracja publiczna i nowej specjalno-
�ci studiów na kierunku zarz¹dzanie i marketing �
zarz¹dzanie w administracji publicznej.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Polskie Towarzystwo Geograficzne (od
1973), cz³onek l Stowarzyszenie Rozwoju Go-
spodarczego Gmin (od 1995), cz³onek l NSZZ
�Solidarno�æ� (od 1989), cz³onek. Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: brak. Inne fakty
z ¿yciorysu polit.: rzecznik prasowy sztabu wybor-
czego Hanny Gronkiewicz-Waltz w kampanii pre-
zydenckiej 1995 roku. Sympatie polityczne: tra-
dycyjne warto�ci i zdrowy rozs¹dek oraz toleran-
cja wobec przekonañ innych. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 85 m kw., w³asno�ciowe, �ródmie�cie,
od 1975. Samochód: nexia, rok prod. 1996. Poda-
tek dochodowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: pasja ¿yciowa to miasto, które bada, zwie-
dza, o którym czyta, kolekcjonuje ksi¹¿ki, plany i
mapy, grafiki, widokówki; wczuwanie siê w spe-
cyfikê ka¿dego miasta. Urlop: wêdrówki po gó-
rach, najlepiej odludnych i zacienionych, szcze-
gólnie Beskid Niski. Ulubione dzie³a: z up³ywem
lat zmieniaj¹ siê ulubione ksi¹¿ki; �Dr Gachet� van
Gogha, �Madonna� Salvadora Dalego; opera, np.
�Nabuco� Verdiego; zespó³ Era. Maksyma ¿ycio-
wa: Miar¹ wymagañ, jakie ci stawia ¿ycie, s¹ tyl-
ko twoje w³asne si³y. Jedynym mo¿liwym boha-
terstwem � ¿e� nie zdezerterowa³ (Dag Hammar-
skjold).                                                   aktual.: 25.III.1999

PRZEMYK Renata Janina
bohemistka, piosenkarka
Ur. 10 lutego 1966 w Bielsku-Bia³ej; panna; wy-
kszt. wy¿sze; magister bohemistyki; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: Stefan, wykszt. �rednie ogól-
nomotoryzacyjne, kilka zawodów. Matka: Janina
(z d. Miciak), wykszt. �rednie, kilka zawodów.
Rodzeñstwo: Krzysztof (ur. 1962), Andrzej (ur.
1976).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 8 w Bielsku-Bia³ej l Li-
ceum Ekonomiczne w Bielsku-Bia³ej (matura
1985) l Uniwersytet �l¹ski w Katowicach, bohe-
mistyka (dyplom 1992).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wolny zawód (od II po³owy lat 80.) � piosenkarka.
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
miesiêczna trasa koncertowa we Francji � Norman-
dia, Bretania, Pary¿ (listopad, maj 1997 i 1998).
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: cztery z³ote p³yty d³ugo-
graj¹ce �Ya hozna� (1990), �Ma³o zdolna szanso-
nistka� (1992), �Tylko kobieta� (1994), �Ander-
grant� (1996), p³yta pi¹ta �Hormon� (1999). Na-
grody i wyró¿nienia: Grand Prix Festiwalu Piosen-
ki Studenckiej w Krakowie  (1989), Br¹zowy Mi-
krofon � III miejsce na Miêdzynarodowym Festi-
walu Piosenki w Sopocie (1990), Nagroda Specjal-
na Jury � Bursztynowa P³yta na MFP w Sopocie
(1992), Nagroda G³ówna im. K. Musio³a (oraz sty-
pendium artystyczne) na Krajowym Festiwalu Pol-
skiej Piosenki w Opolu (1991); Fryderyk �96 w
kategorii �P³yta roku � piosenka poetycka�, wiele
wyró¿nieñ, m.in. Indywidualno�æ Roku �96, Wej-
�cie Roku �96, kilka pe³nometra¿owych recitali dla
TVP i wideoklipów, udzia³ w kilku filmach i bene-
fisach, ale g³ównie nieustaj¹ce koncerty.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Muzyków Rozrywko-
wych �Stomur� (od 1996), cz³onek. Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Od-
znaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 50 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Podgórze, od 1994. Samochód: range rover,
rok prod. 1990. Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: nie ma. Urlop: nie miewa. Ulubione dzie-
³a: filmy J. Jarmuscha; malarstwo Z. Beksiñskie-
go i A. Modiglianiego; �Sto lat samotno�ci� G.G.
Marqueza i wiele innych.               aktual.: 10.VIII.1998

PURCHLA Jacek
ekonomista, historyk sztuki, profesor UJ i AE
Ur. 3 wrze�nia 1954 w Krakowie; ¿onaty (od
1977); wykszt. wy¿sze; profesor doktor habilito-
wany nauk humanistycznych; wyznanie rzymsko-
kat. Ojciec: Stanis³aw, wykszt. wy¿sze, ekonomi-
sta. Matka: Jadwiga (z d. Kuderna), wykszt. wy-
¿sze, ekonomista. Rodzeñstwo: Jan (ur. 1960).
¯ona: Barbara (z d. Wi�niewska), wykszt. wy¿-
sze, psycholog kliniczny. Dzieci: Jakub (ur. 1981).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 5 w Krakowie l I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. B. Nowodworskiego w Kra-
kowie (matura 1973) l Akademia Ekonomiczna
w Krakowie, Wydzia³ Ekonomiki Produkcji (dy-
plom 1976) l Uniwersytet Jagielloñski, historia
sztuki (dyplom 1980).
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  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Ekonomiczna w Krakowie (od 1976),
asystent (1976-83), adiunkt (1983-94),  profesor
zwyczajny (1997), kierownik Zak³adu Rozwoju
Miast (od 1993) l Polska Akademia Nauk w War-
szawie, Instytut Sztuki (1983-88), kierownik ze-
spo³u do badania kultury Krakowa i Lwowa przy
Towarzystwie Mi³o�ników Historii i Zabytków
Krakowa l Gmina Kraków (1990-91), wicepre-
zydent miasta Krakowa l �Rocznik Krakowski�,
redaktor (wspólnie z Janem Ma³eckim, od 1990)
l Miêdzynarodowe Centrum Kultury w Krako-
wie (od 1991), dyrektor, g³ówny koordynator Eu-
ropejskiego Miesi¹ca Kultury w Krakowie (1992)
l Uniwersytet Jagielloñski, Instytut Historii Sztuki
(od 1991), kierownik Zak³adu Studiów Miejskich
(od 1995) l Komitet Architektury i Urbanistyki
PAN, Sekcja Historii Architektury i Urbanistyki
oraz Konserwacji Zabytków (od 1997), cz³onek.
Ponadto: cz³onek zespo³u ds. ustroju metropoli-
tarnego Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Te-
rytorialnego (1993-97), przewodnicz¹cy Rady
Muzeum Narodowego w Krakowie (od 1998).
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
d³u¿sze pobyty na uniwersytetach w Tilburgu w
Holandii (1983), Wiedniu (1984, 1985, 1989),
Grand Valley State University w Michigan (1985),
w Londynie (1987, 1988; stypendium Fundacji
Eisenhowera w USA (1991); stypendium Alexan-
der von Humboldt Stiftung na uniwersytetach w
Monachium i Akwizgranie (1992-93 i 1997). Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: �Historyzm a modernizm w
twórczo�ci artystycznej Jana Zawiejskiego � stu-
dium na tle epoki� (doktorat w Instytucie Historii
Sztuki, 1983); �Pozaekonomiczne czynniki roz-
woju Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej�
(habilitacja 1990); autor licznych rozpraw i ksi¹-
¿ek o Krakowie, m.in. �Jak powsta³ nowoczesny
Kraków� (1979 i 1990), �Matecznik Polski�
(1992), �Krakau unter österreichischer Herrschaft
1846-1918. Faktoren seiner Entwicklung� (1993),
�Teatr i jego architekt� (1993), �Kraków � pro-
wincja czy metropolia?� (1996).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Kra-
joznawcze (1966-76), cz³onek l Zwi¹zek Harcer-
stwa Polskiego (1968-73) l NSZZ �Solidarno�æ�
(od 1980), cz³onek l Towarzystwo Mi³o�ników
Historii i Zabytków Krakowa, wiceprezes (od
1988) l Krakowski Komitet Obywatelski �Soli-
darno�æ� (1989-90), przewodnicz¹cy zespo³u ds.
statutu Krakowa, cz³onek zespo³u ekspertów �Kra-
ków� l Spo³eczny Komitet Odnowy Zabytków
Krakowa, cz³onek prezydium (od 1990) l Europa
Nostra (od 1996), cz³onek rady l Polski Ruch
Europejski (od 1991), cz³onek-za³o¿yciel l Euro-
pejska Fundacja Kultury w Amsterdamie, naro-
dowy korespondent (od 1992) l Fundacja �Mo-
numentis Patriae� Muzeum Narodowego w Kra-

kowie, przewodnicz¹cy rady (od 1992) l Rotary
Club Kraków (od 1993), cz³onek l  Ruch 12 wrze-
�nia (od 1994), cz³onek-za³o¿yciel l Stowarzy-
szenie Willa Decjusza w Krakowie (od 1994), cz³o-
nek zarz¹du l International Council on Monu-
ments and Sites � ICOMOS (od 1994), cz³onek l
Comite International d�Histoire de l�Art � CIHA
(od 1996), cz³onek l Polska Rada Architektury
(od 1997), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: w³asny dom, Salwator, od 1977. Sa-
mochód: brak. Podatek dochodowy: 1996 � III
próg, 1997 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: góry, narty, podró¿e, a nade wszystko pra-
coholizm. Urlop: je�li uda siê wyjechaæ, to w góry.
Ulubione dzie³a: �Imiê ró¿y� w wersji ksi¹¿kowej
i filmowej oraz �Zezowate szczê�cie�. Maksyma
¿yciowa: The lazy genius is not one. Nihil sine
causa.                                                 aktual.: 21.IV.1999

PYTKO Pawe³
in¿ynier mechanik, radny miejski
Ur. 24 maja 1962 w Krakowie; ¿onaty (od 1986);
wykszt. wy¿sze; doktor nauk technicznych; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Stanis³aw, wykszt.
wy¿sze, profesor, pracownik naukowy AGH. Mat-
ka: Krystyna (z d. Zasucha), wykszt. wy¿sze, le-
karz stomatolog. Rodzeñstwo: Jolanta (ur. 1958).
¯ona: Marzena (z d. Adamska), wykszt. wy¿sze,
romanistka, lektor jêzyka francuskiego, wspania-
³a i piêkna kobieta. Dzieci: £ukasz (ur. 1989), To-
masz (ur. 1992), Katarzyna (ur. 1995).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 8 w Krakowie l XIII Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Bohaterów Wester-
platte w Krakowie (matura 1980) l Akademia Gór-
niczo-Hutnicza w Krakowie, Wydzia³ Maszyn
Górniczych i Hutniczych, mechanika (dyplom
1985) l studia podypl.: Akademia Górniczo-Hut-
nicza, metody obliczeniowe w technice cieplnej
(dyplom 1987).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (od
1986), asystent (1986-95), adiunkt (od 1995). Wy-
jazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: po-
byt w USA w ramach programu Agencji Informa-
cyjnej Stanów Zjednoczonych (USIA) �Rola par-
tii w amerykañskim systemie politycznym� (1992);
pobyt w Wielkiej Brytanii � stypendium Westmin-
ster Foundation (1996). Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
�Badania wybranych w³a�ciwo�ci przep³ywów
zawirowanych� (doktorat 1995); 13 publikacji
naukowych, w tym 6 zagranicznych.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Zjednoczenie Chrze�ci-
jañsko-Narodowe (od 1989), prezes Regionu Kra-
kowskiego (od 1992). Inne organizacje spo³ecz-
ne: Instytut Historyczny im. R. Dmowskiego (od
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1991), cz³onek zarz¹du l Porozumienie na rzecz
Obrony ¯ycia Cz³owieka (od 1992), cz³onek za-
rz¹du l Stowarzyszenie Dobroczynne �Nadzieja�
(od 1994), cz³onek l Towarzystwo Gimnastycz-
ne �Sokó³� (od 1995), prezes l Rada Arcybrac-
twa Mi³osierdzia (od 1999), przewodnicz¹cy.
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
radny Rady Miasta Krakowa, kaden. 1994-98, li-
sta wyborcza koalicji �Prawica Razem�, klub rad-
nych �Prawica Razem� (1994-96), klub radnych
�Samorz¹dny Kraków� (1996-97), klub radnych
na rzecz Akcji Wyborczej �Solidarno�æ� (1997-
98), wiceprzewodnicz¹cy RMK, wiceprzewodni-
cz¹cy Komisji Planowania Przestrzennego RMK;
kaden. 1998-2002, lista wyborcza Akcji Wybor-
czej �Solidarno�æ�, klub AWS (od �lubowania do
12.XI.1998), radny niezale¿ny (od 12.XI.1998).
Ponadto: wiceprzewodnicz¹cy Rady Programowej
O�rodka Telewizji Polskiej w Krakowie (od 1995).
Inne fakty z ¿yciorysu polit.: w latach 1990-91
wspó³pracownik redakcji krakowskiego dzienni-
ka niezale¿nego �Depesza�; kandydat na pos³a do
Sejmu RP w kolejnych wyborach parlamentarnych
w 1991 roku z listy Wyborczej Akcji Katolickiej,
w 1993 roku Katolickiego Komitetu Wyborczego
�Ojczyzna� i w 1997 roku Akcji Wyborczej �So-
lidarno�æ�; wyst¹pienie z klubu radnych AWS na
znak protestu przeciwko wybraniu do Zarz¹du
Miasta przedstawiciela z Unii Wolno�ci, mimo
wiêkszo�ci AWS w Radzie Miasta. Sympatie po-
lityczne: pracowici i rzetelni politycy; antypatia do
prywaty i lenistwa polityków. Odznaczenia: brak

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 96 m kw., dom jednorodzinny szere-
gowiec, Krowodrza, od 1988. Samochód: opel
astra, rok prod. 1997. Podatek dochodowy: 1994
� I próg, 1995 � I próg, 1996 � I próg, 1997 � I
próg, 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: s³uchanie muzyki, p³ywanie. Urlop: z ro-
dzin¹ w Gorcach. Ulubione dzie³a: IV symfonia
G. Mahlera; �Seconds Out� zespo³u Genesis;
�Twierdza� A. de Saint-Exupery�ego, �Panny z
Wilka� J. Iwaszkiewicza oraz film �Panny z Wil-
ka� A. Wajdy. Maksyma ¿yciowa: Nie wstyd� siê
tego, w co wierzysz.                                                  aktual.:
31.III.1999

PYTKO Stanis³aw Jerzy
in¿ynier mechanik hutnictwa, profesor AGH
Ur. 19 pa�dziernika 1929 w Pacanowie, woj. kie-
leckie; ¿onaty (od 1955); wykszt. wy¿sze; profe-
sor zwyczajny doktor habilitowany in¿ynier me-
chanik; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Wiktor,
wykszt. podstawowe, rolnik. Matka: Aniela (z d.
Badyl), wykszt. podstawowe, przy mê¿u. Rodzeñ-
stwo: Wiktor (ur. 1932), Barbara (ur. 1934), Adam
(ur. 1949). ̄ ona: Krystyna (z d. Zasucha), wykszt.
wy¿sze, lekarz stomatolog. Dzieci: Jolanta (ur.
1958), Pawe³ (ur. 1962). Tradycje rodzinne: mat-

ka urodzona w Niagara Falls w USA, poniewa¿
jej rodzice mieszkali tam do 1919 roku, dziadek
ze strony matki Antoni Badyl walczy³ w czasie I
wojny �wiatowej w armii Stanów Zjednoczonych;
ojciec zosta³ wziêty do niewoli przez Niemców w
1939 roku do marca 1945 roku w niewoli niemiec-
kiej w Stalagu VIII C; brat matki Roman Badyl w
czasie okupacji walczy³ w oddzia³ach Batalionów
Ch³opskich w gminie Pacanów. ¯yciowe autory-
tety: prof. Stefan Ziemba � cz³onek Polskiej Aka-
demii Nauk. Miejsca zamieszkiwania: w latach
1939-45 w Pacanowie, 1945-48 w Busku Zdroju,
od 1948 roku w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa 7-klasowa w Pacanowie l
Liceum Matematyczno-Fizyczne w Busku Zdro-
ju (matura 1948) l Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie, mechanika hutnictwa (dyplom 1954).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wy-
dzia³ Elektro-Mechaniczny, nastêpnie Wydzia³
Maszyn Górniczych i Hutniczych, a obecnie In-
¿ynierii Mechanicznej i Robotyki (od 1950), za-
stêpca asystenta (1950-54), docent (1970-78), pro-
fesor (1978), profesor zwyczajny (1988) l Cen-
tralne Biuro Konstrukcji Maszyn i Urz¹dzeñ Od-
lewniczych w Krakowie (1954-58), projektant
(1954-57), generalny projektant (1957-58). Ponad-
to: cz³onek Nowojorskiej Akademii Nauk (od
1996), doktor honoris causa rybiñskiej Pañstwo-
wej Lotniczo-Technologicznej Akademii Rosji
(1996), cz³onek (od 1975) i wiceprzewodnicz¹cy
(od 1999) Komitetu Budowy Maszyn Polskiej
Akademii Nauk, cz³onek (od 1980) i wiceprzewod-
nicz¹cy (1985-90) Komisji Motoryzacji przy Od-
dziale PAN w Krakowie, redaktor naczelny kwar-
talnika Komitetu Budowy Maszyn PAN (od 1990),
cz³onek rad naukowych czasopism z dziedziny tri-
bologii w Rosji, Bia³orusi, Azerbejd¿anie, Jugo-
s³awii i Polsce, redaktor gazety regionalnej �Z
¿ycia gminy� wydawanej przez Urz¹d Gminy Pa-
canów (od 1994). Wyjazdy zagraniczne o charak-
terze zawodowym: sta¿e naukowe kilkumiesiêcz-
ne w Leningradzie (1964) i Aachen w Niemczech
(1970); w latach 1964-99 wyjazdy na konferencje
naukowe z referatami do Japonii, Chin, Rosji, Nie-
miec, Bia³orusi, Czech, na S³owacjê, do Jugos³a-
wii, Niemiec, W³och, Austrii, Wielkiej Brytanii,
Stanów Zjednoczonych, Meksyku, na Litwê, Wê-
gry, Ukrainê i do Rumunii. Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: �Wp³yw si³ stycznych na wykruszenie zmê-
czeniowe (pitting) elementów tocznych� (dokto-
rat 1964); �Badanie mechanizmu niszczenia po-
wierzchni tocznych elementów maszynowych�
(habilitacja 1966); ponad 280 publikacji nauko-
wych, 6 monografii, ksi¹¿ki �£o¿yska toczne
wieñcowe� (1999), ponad 100 referatów wyg³o-
szonych na konferencjach naukowych w ró¿nych
krajach �wiata; 8 patentów i kilka prac wdro¿o-
nych w przemy�le, które przynios³y du¿e efekty
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ekonomiczne i ekologiczne; wypromowanie 11
doktorów; opracowanie i wydanie 2 przewodni-
ków o zabytkowych ko�cio³ach w Pacanowie i
Zborówku � �Ko�ció³ pacanowski � Sanktuarium
Jezusa Konaj¹cego� i �Ko�ció³ w Zborówku �
Parafia �wiêtych Miko³aja i Idziego�.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego (od
1952), wiceprzewodnicz¹cy rady oddzia³owej w
AGH (1954-59) l Stowarzyszenie Wychowanków
AGH (od 1960), zastêpca prezesa zarz¹du g³ów-
nego (1980-87) l Klub Oficerów Rezerwy (1975-
89), przewodnicz¹cy na AGH l Akademia In¿y-
nierska w Polsce (od 1991), cz³onek l Amerykañ-
ski Instytut Biograficzny (od 1992), cz³onek Rady
Komisji Doradczej l Polskie Towarzystwo Tri-
bologiczne (od 1993), prezes l International Tri-
bology Council w Londynie (od 1994), wicepre-
zydent. Udzia³ w przedstawicielskich organach

w³adzy: brak. Odznaczenia: Krzy¿ Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski (1970), Z³oty Krzy¿
Zas³ugi (1973), Medal Komisji Edukacji Narodo-
wej (1983), Z³oty medal w tribologii (1995, nada-
ny przez International Tribology Council w Lon-
dynie, dwudziesty czwarty medal na �wiecie,
pierwszy nadany Polakowi za wybitne osi¹gniê-
cia naukowe w tribologii), wiele innych medali,
odznak regionalnych, odznak stowarzyszeñ i uczel-
ni.

  STATUS MATERIALNY
� brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: pisanie artyku³ów historycznych zwi¹za-
nych z regionem gminy Pacanów. Urlop: w pracy,
w ogródku oraz przy recenzowaniu prac nauko-
wych. Ulubione dzie³a: ksi¹¿ki historyczne i fil-
my oryginalne z ostatniej wojny. Maksyma ¿ycio-
wa: Pomagaæ innym w pracy naukowej.

aktual.: 24.I.2000
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RACHTAN Adam Micha³
artysta plastyk, konserwator
Ur. 1 grudnia 1936 w Krakowie; ¿onaty (od 1967);
wykszt. wy¿sze; magister sztuk plastycznych; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Stanis³aw, wykszt. za-
wodowe, ku�nierz. Matka: Helena (z d. Pierkiel),
wykszt. �rednie, przy mê¿u. Rodzeñstwo: W³ady-
s³aw (ur. 1934), Aleksander (ur. 1937), Janusz (ur.
1947). ¯ona: Maria (z d. Musia³), wykszt. wy¿sze,
nauczyciel akademicki, anglistka, od 25 lat wyk³a-
dowca w Studium Praktycznej Nauki Jêzyków Ob-
cych UJ. Dzieci: Agnieszka (ur. 1968), Anna (ur.
1970). Tradycje rodzinne: cioteczny brat Stanis³aw
Jura, kolega gimnazjalny Karola Wojty³y w gimna-
zjum w Wadowicach, podczas wojny lotnik polskie-
go Dywizjonu 304 w Anglii, uczestnik Bitwy o
Angliê, ranny, odznaczony przez Anglików.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 7 im. �w. Floriana w Kra-
kowie l Liceum dla Pracuj¹cych w Krakowie (ma-
tura 1957) l Akademia Sztuk Piêknych w Krako-
wie, malarstwo (1959-64, absolutorium bez dyplo-
mu), konserwacja (dyplom 1967).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wolny zawód � artysta plastyk, konserwator
(1967-91) l Rachtan Art. Restauro sp. z o.o. w
Krakowie (od 1991), w³a�ciciel, kierownik zespo³u
konserwatorów. Wyjazdy zagraniczne o charakte-
rze zawodowym: do Niemiec (1978). Wa¿niejsze
osi¹gniêcia: konserwacja krakowskich zabytków,
w tym ko�cio³a Wizytek (1975), ko�cio³a Norber-
tanek na Zwierzyñcu (1982), wnêtrza sali lustrza-
nej w Hotelu Grand (1989), prace konserwator-
skie w Collegium Maius, pa³acu Wielopolskich i
w Sukiennicach (1988-89); po za³o¿eniu firmy re-
alizacja konserwacji najbardziej presti¿owych
obiektów Krakowa � wnêtrza Teatru im. J. S³o-
wackiego (1990-91), elewacji zachodniej i po³u-
dniowej Katedry na Wawelu (1993-98), rekon-
strukcja dekoracji malarskiej w Centrum Kultury
¯ydowskiej (1993), rekonstrukcja dekoracji ma-
larskiej i konserwacja kopu³y w Kolegiacie �w.
Anny (1993-97), konserwacje w ko�ciele klaszto-
ru oo. Kamedu³ów na Bielanach (1993-98), pierw-
szy etap konserwacji synagogi Tempel (1995-98)
i Wie¿y Ratuszowej na Rynku G³ównym (1998),
pierwszy etap konserwacji klasztoru Jasnogórskie-
go (od 1999).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego (od
1948), harcerz l Zrzeszenie Studentów Polskich
(1959-67) l Zwi¹zek Polskich Artystów Plasty-
ków (od 1967), cz³onek. Udzia³ w przedstawiciel-
skich organach w³adzy: brak. Sympatie politycz-
ne: prawicowe. Odznaczenia: okoliczno�ciowe
medale nadawane przez w³adze ko�cielne.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 260 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Krowodrza, od 1974. Samochód: volvo, rok
prod. 1997. Podatek dochodowy: 1997 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: narty od 40 lat, tenis od 8 lat. Urlop: z
rodzin¹ na nartach, w lecie nad morzem, g³ównie
we W³oszech i w S³owenii. Ulubione dzie³a: film
�La Strada�, ksi¹¿ka �Grona gniewu� Steinbec-
ka; dzie³o sztuki � Akropol w Atenach. Maksyma
¿yciowa: Primum non nocere.       aktual.: 14.XII.1998

RADWAN-BALLADA Ma³gorzata
lekarz pediatra, radna miejska
Ur. 1 maja 1944 w Makowie Podhalañskim, woj.
bielskie; zamê¿na (od 1971); wykszt. wy¿sze; le-
karz medycyny; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
W³adys³aw, wykszt. wy¿sze, muzyk. Matka: Jo-
anna (z d. G³uc), wykszt. �rednie, przy mê¿u. Ro-
dzeñstwo: Józef (ur. 1937), dyrygent; Stanis³aw (ur.
1939), kompozytor; Maria (ur. 1940), farmaceut-
ka; Barbara (ur. 1942), ekonomista; Jan (ur. 1947),
in¿ynier budownictwa; Piotr (ur. 1949), archeolog;
Teresa (ur. 1951), historyk sztuki. M¹¿: Andrzej,
wykszt. wy¿sze, in¿ynier mechanik. Dzieci: Ma-
ria (ur. 1973), Katarzyna (ur. 1974), Magdalena
(ur. 1975), Barbara (ur. 1977).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Makowie Podhalañskim l
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Suchej Beskidzkiej,
woj. bielskie (matura 1962) l Akademia Medycz-
na w Krakowie, Wydzia³ Lekarski (dyplom 1969).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Przychodnia Rejonowa przy al. Pokoju (1971-76),
lekarz pediatra l Przychodnia Rejonowa przy ul.
Widok (1976-79), lekarz pediatra l Zespó³ Opie-
ki Zdrowotnej nr 4 �Podgórze�, koordynator ds.

R
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pediatrii (od 1979), kierownik poradni dzieciêcej
(1979-91), kierownik Przychodni nr 10 (od 1991).
Ponadto: przewodnicz¹ca Rady Nadzorczej Ze-
spo³u Opieki Zdrowotnej Krowodrza w Krakowie
(1996-99); cz³onek Rady Nadzorczej Sanatorium
Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Radziszowie (od
1996), cz³onek Rady Nadzorczej Szpitala Gine-
kologiczno-Po³o¿niczego im. Czerwiakowskiego
w Krakowie (od 1998), cz³onek Rady Nadzorczej
Muzeum In¿ynierii Miejskiej Sp. z o.o. (od
III.1999). Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: brak.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Stronnictwo Konserwa-
tywno-Ludowe (od 1997), cz³onek. Inne organi-
zacje spo³eczne: Polskie Towarzystwo Pediatrycz-
ne (od 1975), cz³onek l NSZZ �Solidarno�æ� (od
1980), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: radna Rady Miasta Krakowa, ka-
den. 1994-98, lista wyborcza Wspólnoty Towa-
rzystw Dzielnicy XII, klub radnych �Twoje Mia-
sto� (od 13.VII.1994) l radna Rady Dzielnicy XII,
kaden. 1994-98 l radna Rady Miasta Krakowa,
kaden. 1998-2002, lista wyborcza Akcji Wybor-
czej �Solidarno�æ�, klub radnych AWS, przewod-
nicz¹ca Komisji Profilaktyki i Ochrony Zdrowia
RMK. Sympatie polityczne: J. M. Rokita z SKL;
antypatia do L. Millera z SLD. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 70 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Podgórze, od 1977. Samochód: ford escort,
rok prod. 1997. Podatek dochodowy: 1994 � I próg,
1995 � I próg, 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: teatr, muzyka. Urlop: zorganizowane
wczasy w górach i nad morzem. Ulubione dzie³a:
�Don Camillo� Guareschi; film �Rzymskie waka-
cje�; obraz �S³oneczniki� van Gogha. Maksyma
¿yciowa: ̄ yj i postêpuj tak, aby innym by³o z tob¹
dobrze.                                                   aktual.: 31.III.1999

RADZIKOWSKA Zofia
orientalistka, prawnik, radna miejska
Ur. 4 listopada 1935 w Krakowie; rozwiedziona;
wykszt. wy¿sze, doktor prawa; wyznanie � spra-
wa prywatna. Ojciec: Jerzy, wykszt. �rednie, rze-
mie�lnik. Matka: Józefa (z d. Orbach), wykszt.
�rednie, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Adam (ur. 1950).
Dzieci: Piotr (ur. 1968). Wnuki: El¿bieta (ur. 1994).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Krakowie l III Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Kochanowskiego w
Krakowie l Uniwersytet Jagielloñski, filologia
orientalna (dyplom 1959), prawo i administracja
(dyplom 1965).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski (1959-90), adiunkt
(1972-90) l Urz¹d Miasta Krakowa (od 1990),
rzecznik praw obywatelskich (1990-91), dyrektor
Wydzia³u Skarg i Wniosków (1991-93), kierow-

nik Referatu Skarg i Wniosków (1993-95), kie-
rownik Oddzia³u Kontroli, Skarg i Wniosków
(1995-98) l emeryt (od 1999). Wyjazdy zagranicz-
ne o charakterze zawodowym: jako radna do No-
rymbergii (1997) i Berlina (1998). Wa¿niejsze
osi¹gniêcia: �Przestêpstwo p³atnej protekcji w
polskim prawie karnym� (doktorat 1971).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1957-14.XII.1981), cz³onek Komi-
tetu Uczelnianego PZPR UJ (1980-81) l Ruch
Obywatelski Akcja Demokratyczna (1990-91),
cz³onek l Unia Demokratyczna (1991-94), cz³o-
nek l Unia Wolno�ci (od 1994), cz³onek prezydium
Rady Regionalnej w Krakowie (1994-99). Inne or-
ganizacje spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (1980-
1992), wiceprzewodnicz¹ca Komisji Zak³adowej UJ
(1990-91) l Polski Klub Ekologiczny (1980-94),
cz³onek l Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu (od
1991), cz³onek l Towarzystwo Przyja�ni Polsko-
Izraelskiej (od 1991), cz³onek l Towarzystwo
Urzêdników Gminy Sto³eczno-Królewskiego Mia-
sta Krakowa (od 1992), wiceprzewodnicz¹ca (1993-
97), cz³onek zarz¹du (od 1998). Udzia³ w przedsta-
wicielskich organach w³adzy: radna Rady Miasta
Krakowa, kaden. 1994-98, lista wyborcza Koalicji
Krakowskiej �Twoje Miasto�, klub radnych �Two-
je Miasto�; kaden. 1998-2002, lista wyborcza Unii
Wolno�ci, Unii Polityki Realnej i Ruchu Inicjatyw
Osiedlowych, klub UW-UPR, rzecznik dyscypli-
narny klubu, wiceprzewodnicz¹ca komisji dyscy-
plinarnej RMK. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: kol-
porta¿ prasy podziemnej po 13 grudnia 1981 roku i
praca w redakcji podziemnego pisma �G³os Wolny
Wolno�æ Ubezpieczaj¹cy�; udzia³ w kampanii wy-
borczej Unii Wolno�ci do Sejmu RP w 1991 roku,
kandydatka na pos³a z krakowskiej listy Unii De-
mokratycznej w 1993 roku i Unii Wolno�ci w 1997
roku. Sympatie polityczne: Unia Wolno�ci i Leszek
Balcerowicz; antypatia do ROP, ZChN, M. Pi³ki, J.
£opuszañskiego, S. Niesio³owskiego, A. Maciere-
wicza. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 35 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1967. Samochód: brak. Poda-
tek dochodowy: 1994 � II próg, 1995 � II próg,
1996 � II próg, 1997 � II próg, 1998 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ksi¹¿ki, muzyka, wycieczki. Urlop: prze-
wa¿nie w górach. Ulubione dzie³a: �Mistrz i Ma³-
gorzata� M. Bu³hakowa. Maksyma ¿yciowa: B¹d�
ostro¿ny w interesach, na �wiecie bowiem pe³no
oszustwa, niech ci to jednak nie zast¹pi prawdzi-
wej cnoty  (�Dezyderata�).              aktual.: 14.IV.1999

RAGAN Artur
politolog, nauczyciel, dzia³acz studencki
Ur. 23 maja 1967 w Krakowie; ¿onaty (od 1991);
wykszt. wy¿sze; magister politologii; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: Bronis³aw, wykszt. wy¿sze,
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nauczyciel. Matka: Zenona (z d. Gil), wykszt.
wy¿sze, nauczycielka. Rodzeñstwo: Marta (ur.
1964). ¯ona: El¿bieta (z d. Os³oñska), wykszt.
wy¿sze, nauczycielka. Dzieci: Alina (ur. 1995).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 20 im. Manifestu Lipco-
wego w Krakowie l Technikum Geologiczne w
Krakowie (matura 1986) l Wy¿sza Szko³a Peda-
gogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Kra-
kowie, politologia (dyplom 1991).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Fundacja �Primus inter pares� w Krakowie (1992-
93), pe³nomocnik ds. organizacyjnych l �Prymus�
sp. z o.o. w Krakowie (1993-96), pe³nomocnik ds.
organizacji kursów jêzyków obcych l Rada Okrê-
gowa Zrzeszenia Studentów Polskich w Krakowie
(1996-98), etatowy wiceprezes l ��wiat dla m³o-
dych� SC � organizacja wypoczynku dzieci i m³o-
dzie¿y w Krakowie (od 1997), wspó³w³a�ciciel,
dyrektor spó³ki. Wyjazdy zagraniczne o charakte-
rze zawodowym: kurs jêzyka angielskiego po³¹-
czony z kursem Unii Europejskiej w Londynie,
organizowany przez Radê Europy w Strasburgu
(1993).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zrzeszenie Studentów Polskich (od
1987), przewodnicz¹cy Rady Okrêgowej w Kra-
kowie (od XII.98), cz³onek prezydium Rady Na-
czelnej w Warszawie (od 8.V.1999). Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Od-
znaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 57 m kw., kwaterunkowe, �ródmie-
�cie, od 1979. Samochód: renault clio, rok prod.
1995. Podatek dochodowy: 1997 � I próg, 1998 �
I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka krajowa i zagraniczna. Urlop:
w pracy. Ulubione dzie³a: brak odp. Maksyma ¿y-
ciowa: brak odp.                                aktual.: 23.VI.1999

RAKOWSKI Marek Krzysztof
pastor Ko�cio³a Adwentystów Dnia Siódmego
Ur. 25 lipca 1962 w Krakowie; ¿onaty (od 1987);
wykszt. niepe³ne wy¿sze; pastor Ko�cio³a Adwen-
tystów Dnia Siódmego. Ojciec: Wilhelm, wykszt.
zawodowe, konduktor PKP. Matka: Ma³gorzata (z
d. Roguska), wykszt. �rednie, siostra PCK. Rodzeñ-
stwo: brak. ¯ona: Alina (z d. W³odarczyk), wy-
kszt. wy¿sze, nauczyciel. Dzieci: Pawe³ (ur. 1987),
Micha³ (ur. 1991). Tradycje rodzinne: dziadek ze
strony matki by³ legionist¹ Pi³sudskiego, oficerem
Wojska Polskiego, cz³onkiem AK, odznaczonym
Krzy¿em Kawalerskim Virtuti Militari.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 95 w Krakowie l XIII Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce w Krakowie (matura
1981) l Studium Nauczycielskie w Krakowie (dy-
plom 1983) l Seminarium Duchowne Ko�cio³a

Adwentystów w Podkowie Le�nej (1986); ordy-
nacja duchowna st. duchownego (1993); V rok stu-
diów zaocznych Chrze�cijañskiej Akademii Teo-
logicznej w Warszawie.

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Ko�ció³ Adwentystów Dnia Siódmego, duchow-
ny, zbór w Krakowie (1987-92), Nowej Hucie
(1992-97), Podgórzu (1992-97), duchowny okrê-
gowy w Okrêgu Krakowskim (1994-97), sekre-
tarz Diecezji Po³udniowej (od 1997). Wyjazdy za-
graniczne o charakterze zawodowym: konferen-
cja duchowna we Friedensau w NRD (1988); kon-
ferencja duchowna w Budapeszcie (1995). Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: organizacja kursów odwyko-
wych, wyk³ady wstêpu do Pisma �wiêtego w se-
minarium duchownym w Podkowie Le�nej.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek M³odzie¿y Demokratycznej
(1980-81), cz³onek l Polskie Towarzystwo Kre-
acjonistyczne (od 1993), cz³onek. Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: brak. Sympatie
polityczne: partie centrowe (Unia Wolno�ci). Od-
znaczenia: brak odp.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 48 m kw., samodzielne, w³asno�ciowe,
�ródmie�cie, od 1962. Samochód: opel corsa, rok
prod. 1991. Podatek dochodowy: zrycza³towany.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: teatr, literatura, muzyka (ka¿da dobra), np.
Beethoven, The Beatles, Pink Floyd, Grzegorz Tur-
nau; sport, szczególnie pi³ka no¿na (sympatyk �Wi-
s³y� Kraków). Urlop: z rodzin¹, nad morzem, w
górach. Ulubione dzie³a: Biblia, �Z dziejów hono-
ru w Polsce� A. Michnika, �Wyznania� �w. Augu-
styna. Maksyma ¿yciowa: idee przekazane przez
Chrystusa, aposto³a Paw³a i chrze�cijañstwo pier-
wotne, wierno�æ przes³aniu Kazania na Górze Jan
3.16. � �Albowiem tak Bóg umi³owa³ �wiat, ¿e syna
swojego jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto weñ
wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ywot wieczny�.

aktual.: 2.IX.1998

RAPACZ Marian Edward
duchowny rzymskokat.,
pracownik kurii metropolitalnej
Ur. 3 kwietnia 1952 w Jordanowie, woj. nowos¹-
deckie; wykszt. wy¿sze; magister teologii. Ojciec:
Micha³, wykszt. zawodowe, stolarz. Matka: Józe-
fa (z d. Bednarz), wykszt. podstawowe, pracow-
nica szpitala. Rodzeñstwo: Krystyna (ur. 1951).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Jordanowie, woj. nowos¹-
deckie l Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Hugona
Ko³³¹taja w Jordanowie (matura 1971) l Wy¿sze
Seminarium Duchowne w Krakowie (dyplom
1978).

  �WIÊCENIA I GODNO�CI KO�CIELNE
Diakonat (Kraków, Wawel 1977) l prezbiterat
(Kraków, Wawel 1978) l pra³at.
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  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Parafia pod wezwaniem �w. Szymona i Judy Ta-
deusza w Skawinie (1978-82), wikariusz l Para-
fia pod wezwaniem �w. Aposto³ów Piotra i Paw³a
w Trzebini, woj. katowickie (1982-87), wikariusz
l Wy¿sze Seminarium Duchowne w Krakowie
(1987-90), prefekt l Kuria Metropolitalna w Kra-
kowie (od 1990), dyrektor Wydzia³u Duszpaster-
stwa Dzieci i M³odzie¿y (od 1993).

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ do organizacji spo³ecznych: Fun-
dacja Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w Kra-
kowie £agiewnikach (od 1996), prezes zarz¹du.
Inne fakty z ¿yciorysu: zasadnicza s³u¿ba wojsko-
wa w Ludowym Wojsku Polskim w Brzegu � jed-
nostka specjalizuj¹ca siê w czasach PRL w szko-
leniu kleryków (1971-73). Odznaczenia ko�cielne
i �wieckie: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: samodzielne, plebania, �ródmie�cie,
od 1987. Samochód: peugeot 303, rok prod. 1996.
Podatek dochodowy: 1994 � I próg, 1995 � I próg,
1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: brak odp. Urlop: spacery nad Ba³tykiem.
Ulubione dzie³a: wszystkie ksi¹¿ki Melchiora
Wañkowicza. Maksyma ¿yciowa: brak odp.

aktual.: 9.XI.1999

RAPCIAK Zbigniew
ekonomista, urzêdnik pañstwowy
Ur. 15 maja 1956 w Krakowie; kawaler; wykszt.
wy¿sze; magister ekonomii; wyznanie rzymsko-
kat. Ojciec: Aleksy, wykszt. �rednie, drukarz.
Matka: Stanis³awa (z d. W¹sik), wykszt. �rednie,
pracownik umys³owy. Rodzeñstwo: Iwona (ur.
1960). Dzieci: brak.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 106 w Krakowie l Tech-
nikum Gospodarki Wodnej i Budownictwa Dro-
gowego w Krakowie (matura 1977) l Akademia
Ekonomiczna w Krakowie, organizacja i zarz¹dza-
nie (dyplom 1986), ekonomika i organizacja pro-
dukcji (dyplom 1987).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
�Transprojekt� w Krakowie (1977-80), asystent
projektanta l Rejon Dróg Publicznych w Krako-
wie (1980-84), zastêpca kierownika obwodu l
Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich w Krako-
wie (1984-94), zastêpca dyrektora l Kr Studio,
spó³ka cywilna jawna (od 1993), wspó³w³a�ciciel
l �Teknostrada� spó³ka z o.o. w Krakowie (1994-
95), dyrektor i wspó³w³a�ciciel l Urz¹d Miasta
Krakowa (od 1995), zastêpca dyrektora Wydzia³u
Gospodarki Komunalnej (1995-96), dyrektor Wy-
dzia³u Gospodarki Komunalnej (1996-99) l Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Publicznych Oddzia³ Po-
³udniowo-Wschodni w Krakowie (od 1999), dy-
rektor oddzia³u. Wyjazdy zagraniczne o charakte-
rze zawodowym: firma �Nolostand� w Mediola-

nie (1988); kurs z zakresu technik organizacyjnych
w firmie �Facile� (1989); Londyn (1990). Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: w przygotowaniu praca dok-
torska na temat zarz¹dzania drogownictwem; opra-
cowanie programu reorganizacji drogownictwa w
Krakowie (1996); liczne projekty techniczne dróg
w kraju i za granic¹; w czasie pe³nienia funkcji
dyrektora UMK powsta³o opracowanie stanu to-
rowisk w Krakowie (1997), raport o stanie dróg w
Krakowie (1997-98), przygotowany zosta³ konkurs
na trasy mostowe w Krakowie oraz przygotowa-
no realizacjê krakowskiego szybkiego tramwaju i
Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego, uru-
chomiono finansowanie zadañ z zakresu drogo-
wnictwa przez firmy komercyjne, dokoñczono
pó³nocne po³¹czenia miêdzy dzielnicami (Radzi-
kowskiego�Lublañska).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Zawodowy Transportowców
i Drogowców (1977-80), cz³onek. Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: brak. Odznacze-
nia: Srebrna Odznaka za Zas³ugi dla Ziemi Kra-
kowskiej (1989).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 82 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, �ródmie�cie, od 1995. Samochód: opel vec-
tra, rok prod. 1998. Podatek dochodowy: 1994 �
III próg, 1995 � III próg, 1996 � III próg, 1998 �
III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: basen, koszykówka, historia sztuki, w zi-
mie narty. Urlop: ciep³e morza, podró¿e. Ulubio-
ne dzie³a: �Guernica� P. Picassa. Maksyma ¿ycio-
wa: Po to s¹ na �wiecie ró¿ne zawody, aby ka¿dy
robi³ to, czego siê nauczy³.              aktual.: 10.XI.1999

RA�NY Ryszard Marian Stanis³aw
prawnik, adwokat
Ur. 25 lipca 1931 w Krakowie; ¿onaty (od 1963);
wykszt. wy¿sze; magister prawa; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Pawe³, wykszt. � brak odp., funk-
cjonariusz pocztowy. Matka: Joanna (z d. Koziar-
czyk), wykszt. � brak odp., przy mê¿u. Rodzeñ-
stwo: Mieczys³aw (ur. 1923), lekarz laryngolog.
¯ona: Irena (z d. K¹cka), wykszt. wy¿sze, sêdzia,
obecnie radca prawny. Dzieci: Ma³gorzata (ur.
1965), lekarz. Tradycje rodzinne: zakorzeniona
rodzina krakowska. ̄ yciowe autorytety: prof. W³a-
dys³aw Wolter, prof. Marian Cie�lak i prof. Jan
Sehn � profesorowie prawa karnego i wspó³pra-
cownicy; z okresu gimnazjalnego prof. Fuchs �
historyk, prof. Przyby³owski (UJ), dziekan Stefan
Kosiñski (w adwokaturze).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. �w. Miko³aja w Krako-
wie l Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Krako-
wie l Liceum Humanistyczne im. Jana Sobieskie-
go w Krakowie (matura 1950) l Uniwersytet Ja-
gielloñski, prawo (dyplom z wynikiem bardzo
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dobrym 1954); skierowany na aplikacjê s¹dow¹
w trakcie studiów � aplikacja skrócona ze wzglê-
du na bardzo dobre wyniki w nauce  (egzamin sê-
dziowski z wyró¿nieniem 1954).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
S¹d Powiatowy w Chrzanowie (1954-55), asesor
l S¹d Powiatowy w Olkuszu (1955), asesor l S¹d
Wojewódzki w Krakowie (1955-59), kierownik
wydzia³u I prezydialnego (1955-59), asesor (1956),
sêdzia (1957-59), sêdzia w nadzorze S¹du Woje-
wódzkiego w Krakowie (1957-59)  l S¹d dla Mia-
sta Krakowa (1959-67), przewodnicz¹cy wydzia-
³u V karnego l Towarzystwo Naukowe Organi-
zacji Kierownictwa w Krakowie (1967-73), wy-
k³adowca l Wolny zawód � radca prawny, m.in.
Zrzeszenie W³a�cicieli Nieruchomo�ci w Krako-
wie, (1972-79), adwokat (od 1980). Ponadto: w
latach 60. cz³onek Komisji do Badania Zbrodni
Hitlerowskich w Krakowie; doradca zespo³u po-
selskiego ds. zmian ustawodawstwa (1967-72), do-
radca prawny Federacji Konsumentów w Krako-
wie (1980-90), dziekan Okrêgowej Rady Adwo-
kackiej w Krakowie (1992-98), cz³onek Naczel-
nej Rady Adwokackiej w Warszawie (1992-98).
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
brak. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: na pocz¹tku lat 60.
uczestnik przes³uchania komendanta gestapo z
czasów wojny w Nowym S¹czu, w obecno�ci ad-
wokatów zachodnioniemieckich, co by³o wtedy
wydarzeniem bez precedensu; artyku³y w �Zeszy-
tach Prasoznawczych� dla dziennikarzy.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Zawodowy Pracowników
Wymiaru Sprawiedliwo�ci, cz³onek l Zrzeszenie
Prawników Polskich (od 1954), sekretarz zarz¹du
okrêgowego (1954-72). Udzia³ w przedstawiciel-
skich organach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciory-
su polit.: obroñca mecenasa W³adys³awa Si³y-No-
wickiego w jego procesie dyscyplinarnym � za-
rzut o wys³anie listu do placówek dyplomatycz-
nych zamiast do KC PZPR, czyli podwa¿enie au-
torytetu w³adz pañstwowych, Ministerstwo Spra-
wiedliwo�ci zrezygnowa³o ze skargi do S¹du Naj-
wy¿szego. Odznaczenia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
(1965), Z³ota Odznaka Miasta Krakowa (1965),
Medal 40-lecia (lata 70.), Z³ota Odznaka Adwo-
katury (1998).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 70 m kw., w³asne, �ródmie�cie, od
1963. Samochód: peugeot 306, rok prod. 1996.
Podatek dochodowy: 1998 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: koncerty, malarstwo, sztuka, architektura,
ró¿ne dziedziny nauk, literatura, równie¿ techni-
ka. Urlop: najchêtniej poza Krakowem, ostatnio
Kazimierz nad Wis³¹. Ulubione dzie³a: wiele,
zw³aszcza Dickens, Balzac, Dostojewski; najwiêk-
szy wp³yw na karierê zawodow¹ mia³a przeczyta-
na w pierwszej klasie gimnazjum francuska ksi¹¿-

ka �O adwokaturze i sztuce obroñczej� wydana
przez Polsk¹ Akademiê Umiejêtno�ci oraz �Kszta³-
towanie mówcy� Kwintyliana. Maksyma ¿yciowa:
Byæ wiernym swoim zasadom.          aktual.: II.2000

REPETOWSKA Nina
aktorka, piosenkarka, pedagog
Ur. pod znakiem bli�ni¹t w Krakowie � lat tyle,
na ile wygl¹da; rozwiedziona; wykszt. wy¿sze; ma-
gister sztuki � aktor lalkarz, aktor dramatu; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Stanis³aw wykszt.
�rednie, specjalista od wykonywania intarsji na me-
blach, kasetkach, itp., potem urzêdnik PKP. Mat-
ka: Rozalia (z d. Pasiewicz), wykszt. tzw. ma³a
matura, przy mê¿u Rodzeñstwo: Maria (ur. 1939),
Krystyna (ur. 1943). Dzieci: brak. Tradycje rodzin-
ne: Wiktor Schreyer brat z wyboru � z têsknoty za
bratem. ¯yciowe autorytety: nauczyciele ze szko-
³y �redniej � hrabia Zalewski, nauczyciel logiki i
Janina Paszkowska, polonistka, oraz nauczyciele
ze szko³y teatralnej � Edward Dobrzañski i Zyg-
munt Hübner, promotor. Miejsca zamieszkiwania:
od urodzenia w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 18 w Krakowie l XI Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce przy ul. Grzegórzeckiej
w Krakowie (matura 1960) l  �rednia Szko³a
Muzyczna w Krakowie (1960-61) l Pañstwowa
Wy¿sza Szko³a Teatralna w Krakowie, Wydzia³
Lalkarski, (dyplom 1964), Wydzia³ Aktorski (dy-
plom 1965) l weryfikacja zawodowa Ministerstwa
Kultury i Sztuki (lata 80.), piosenkarz-solista.

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Teatr Rozmaito�ci w Krakowie (1965-74), aktor-
ka l Teatr Ludowy w Krakowie Nowej Hucie
(1974-78), aktorka l Teatr STU w Krakowie
(1978-89), aktorka l Teatr Bagatela w Krako-
wie (1993-97), dyrektor artystyczny l Teatr im.
S³owackiego w Krakowie (od 1997), aktorka l
�ródmiejski O�rodek Kultury w Krakowie, Kra-
kowski Teatr Faktu (od 1989), aktorka. Ponadto:
aktorka studenckiego Teatru �Salamandra�
(1961-62) i Studenckiego Teatrzyku Piosenki UJ
(1962-64), wspó³za³o¿ycielka, ze Zbigniewem
Korwinem-Piotrowskim, Leszkiem D³ugoszem i
Andrzejem Zaryckim, Studenckiego Teatru Pio-
senki �Hefajstos� (1964-68), wspó³praca z Es-
trad¹ Krakowsk¹ � recitale piosenki kabaretowej
(1963-94). Wyjazdy zagraniczne o charakterze
zawodowym: wyjazd na miêdzynarodowy festi-
wal w Lyonie z Teatrzykiem Piosenki UJ (1963);
wyjazdy z Teatrem Rozmaito�ci do Pragi (1963-
64) oraz na festiwal w Lyonie i Bordeaux (1978);
wyjazdy na wystêpy i festiwale teatralne z Te-
atrem STU do Brukseli, Wiednia  i Liége (1979),
Meksyku � Festiwal Cervantino (1980), Amster-
damu � Festiwal Off Fuls (1981), Berna (1982),
Budapesztu (1985); wyjazdy z monodramami
Krakowskiego Teatru Faktu do Londynu (1991),
Wilna (1995 i 1999) i Lwowa (1998 i 2000).
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Wa¿niejsze osi¹gniêcia: oko³o 100 ról teatralnych,
m.in. Joanna w �Lataj¹cych narzeczonych� (Te-
atr Rozmaito�ci, 1965), Kaj w �Królowej �nie-
gu� (Teatr Rozmaito�ci, 1967), Staruszka i He-
lutka w �Dwunastu krzes³ach� (Teatr Rozmaito-
�ci, 1967), Panna Mloda w �S³omkowym kape-
luszu� (Teatr Rozmaito�ci, 1968), Gloria w �Ka¿-
dy kocha Opalê� (Teatr Rozmaito�ci, 1969), Kla-
ryssa w �Fircyku w zalotach�, Teatr Rozmaito-
�ci, 1974), Oksana w �Nocy Wigilijnej� (Teatr
Ludowy, 1975), Inez w �Zielonym Gilu� (Teatr
Ludowy, 1975), Praskowia Fiodorowna w �Pa-
cjentach� (Teatr STU, 1978), Matka Albertynki
w �Operetce�  (Teatr STU, 1978), Matka w �Sza-
lonej lokomotywie� (Teatr STU, 1979), Laryssa
w �Grand Hotelu� (Teatr STU, 1980), Ubica w
�Ubu - skowany� (Teatr STU, 1982), Królowa w
�Ubu - król� (Teatr STU, 1984), Pani Akne i Pani
Masconi w �Stypie� (Teatr STU, 1985), Kobieta
w�ród ksi¹¿ek w �Makija¿u� (Teatr STU, 1985);
stworzenie w 1989 roku we wspó³pracy ze Zbi-
gniewem Bauerem Teatru Faktu dzia³aj¹cego po-
cz¹tkowo przy �Estradzie Krakowskiej�, a od
1997 roku przy �ródmiejskim O�rodku Kultury i
zrealizowanie w nim kilku monodramów  - rela-
cja lekarki B. Makowskiej-Witkowskiej bezpod-
stawnie oskar¿onej przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa
w latach 80. w zwi¹zku ze �miertelnym pobiciem
przez milicjantów Grzegorza Przemyka - �We-
zwanie� (1989), losy dziewczynki ¿ydowskiej,
która prze¿y³a Holocaust �Podró¿� (1990), �Ge-
niale Frau - rzecz o Gabrieli Zapolskiej� (1993),
opowie�æ o Mirze Zimiñskiej �Taka mala...�
(1998), spektakl o ¿yciu Marii Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej �Lilka� (w przygotowaniu); dzia-
³alno�æ pedagogiczna, m.in. æwiczenia z dykcji
prowadzone w Studiu Teatru STU w Krakowie
(1978-89) oraz kursy wymowy dla dziennikarzy
Polskiego Radia Kraków (pocz. lat 90.). Nagro-
dy i wyró¿nienia: nagrody na Ogólnopolskim
Festiwalu Teatrów Jednego Aktora we Wroc³a-
wiu - nagroda publiczno�ci (1968) i w Toruniu -
za monodram �Geniale Frau - rzecz o Gabrieli
Zapolskiej� (1994).

  DZIA£ALNO�Æ  POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Artystów Scen Polskich ZASP
(od 1968), wiceprezes i p.o. prezesa Oddzia³u Kra-
kowskiego (1991-93), prezes Oddzia³u Krakow-
skiego (V-XII.1993), przewodnicz¹ca ko³a w Te-
atrze im. J. S³owackiego w Krakowie (od II.2000)
l  Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych
(od 1999), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu po-
litycznego: w 1997 roku odwo³ana ze stanowiska
dyrektora artystycznego Teatru Bagatela przez
ówczesnego wojewodê krakowskiego Jacka Maj-
chrowskiego po wycofaniu rekomendacji ZASP
przez jego prezesa Kazimierza Kaczora, a nastêp-
nie udzieleniu nagany przez s¹d kole¿eñski ZASP

(ju¿ po wycofaniu rekomendacji) za �niedopilno-
wanie pierwotnego kszta³tu przedstawienia� z po-
wodu zmiany przez aktorów jednego zdania w
sztuce �May day�, co obra¿a³o jakoby uczucia re-
ligijne widzów.   Sympatie polityczne: Aleksander
Ma³achowski i Ryszard Bugaj za uczciwo�æ, m¹-
dro�æ i opanowanie; wiceprezydent Krakowa Te-
resa Starmach za opiekuñczo�æ i dbanie o kulturê
krakowsk¹, Jaros³aw Kaczyñski za m¹dro�æ i mi-
³o�æ do kotów; antypatia do Mariana Krzaklew-
skiego, bo jest zarozumia³y i butny. Odznaczenia:
brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: du¿e, w³asne, �ródmie�cie, od 1976.
Samochód: brak � ale nie z powodów finansowych,
lecz ze �wiadomego wyboru. Podatek dochodo-
wy: 1999 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: teatr, teatr, teatr oraz kino � szczególnie
krótki metra¿. Urlop: wy³¹cznie w polskich Ta-
trach - od wielu lat Bukowina Tatrzañska. Ulubio-
ne dzie³a: filmy �Grek Zorba� i �Taksówkarz�;
muzyka Mahlera; malarstwo Matejki i van Gogha;
proza Prousta. Maksyma ¿yciowa: �Lubiê, ¿eby
ka¿dy by³ na swoim miejscu� (Gombrowicz �Ope-
retka�)                                          aktual.: 7.VI.2000

RODZIÑSKI Stanis³aw
artysta malarz, rektor ASP
Ur. 8 marca 1940 w Krakowie; ¿onaty (od 1963);
wykszt. wy¿sze; profesor zwyczajny; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: Julian, wykszt. �rednie, ku-
piec. Matka: Stefania (z d. Matolska), wykszt. �red-
nie. Rodzeñstwo: Janusz (ur. 1934). ̄ ona: Irena (z
d. Popio³ek), wykszt. wy¿sze, artysta malarz, pro-
fesor zwyczajny. Dzieci: Judyta (ur. 1964), arche-
olog.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 4 im. �w. Jana Kantego w
Krakowie l V Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. A.
Witkowskiego w Krakowie (matura 1957) l Aka-
demia Sztuk Piêknych w Krakowie, malarstwo
(dyplom 1963 w pracowni prof. Emila Krchy).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Pañstwowy Dom Dziecka w Krakowie (1962-63),
wychowawca l Szko³a Podstawowa nr 34 w Kra-
kowie (1963-70), nauczyciel l Pañstwowe Liceum
Sztuk Plastycznych w Krakowie (1970-82), na-
uczyciel malarstwa i historii sztuki l Pañstwowa
Wy¿sza Szko³a Sztuk Plastycznych we Wroc³awiu
(1972-80), docent l Akademia Sztuk Piêknych w
Krakowie (od 1980), docent (1980-89), profesor
(1989), profesor zwyczajny (1992), dziekan Wy-
dzia³u Malarstwa (1993-96), rektor (od 1996).
Ponadto: cz³onek rzeczywisty Wydzia³u Twórczo-
�ci Artystycznej Polskiej Akademii Umiejêtno�ci,
cz³onek Towarzystwa Naukowego Sandomierskie-
go, od 1968 roku wspó³pracownik �Tygodnika
Powszechnego� i �Znaku�, �Go�cia Niedzielne-
go� i �Dekady Literackiej�; redaktor naczelny biu-
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letynu teoretycznego Zwi¹zku Polskich Artystów
Plastyków do czasu likwidacji zwi¹zku przez w³a-
dze stanu wojennego (1975-83), sta³a wspó³praca
z Uniwersytetem Jagielloñskim (seminarium ma-
gisterskie na Wydziale Filozoficznym, w Instytu-
cie Pedagogiki) oraz z Papiesk¹ Akademi¹ Teolo-
giczn¹ w Krakowie (Instytut Sztuki Liturgicznej),
cz³onek Rady Kultury przy premierze RP (1991-
92). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodo-
wym: stypendium Foundation pour une Entraide
Intellectuelle Europeénne w Pary¿u (1974), sty-
pendium Polskiego Instytutu Kultury Chrze�cijañ-
skiej im. Jana Paw³a II w Rzymie (1985), stypen-
dium Fundacji Janineum w Wiedniu (1994) oraz
wyjazdy studyjne i twórcze do Rosji, Szwajcarii,
W³och, Niemiec, na Wêgry, do Czechos³owacji,
Jugos³awii, Francji, Grecji, Austrii i USA. Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: doktorat (1976), profesura
(1989); w latach 1963-66 oko³o 70 wystaw indy-
widualnych w kraju i za granic¹ � Norymberga,
Pary¿, Lyon, St. Petersburg, Wiedeñ, Rzym, Bruk-
sela, Stuttgart, w latach 1981-89 udzia³ w oko³o
200 wystawach malarstwa i rysunku, wystawach
sztuki polskiej za granic¹, wystawach problemo-
wych, zwi¹zkowych i muzealnych, udzia³ w wy-
stawach Ruchu Kultury Niezale¿nej w Warszawie,
Krakowie, £odzi, we Wroc³awiu, w Toruniu, P³oc-
ku i Poznaniu, udzia³ w wystawie �44 polskich
malarzy wspó³czesnych wobec Matejki� (1994),
�7 from Poland in Norway� w Oslo (1995), �175
lat ASP w Krakowie� w Ronneby � Szwecja
(1995), �Ars pro Natura� w Stuttgarcie (1995), w
XVI Festiwalu Polskiego Malarstwa Wspó³czesne-
go w Szczecinie (zaproszony poza konkursem,
1996), w jubileuszowej wystawie ASP w Krako-
wie (1996), w wystawie �Andrzej Wajda. To lu-
biê� (1996); autor kilkuset artyku³ów i esejów o
sztuce wspó³czesnej i wspó³czesnej sztuce sakral-
nej. Nagrody i wyró¿nienia: Nagroda Miasta Kra-
kowa (1981), Nagroda Muzeum Archidiecezji
Warszawskiej (1985), Nagroda Fundacji A. Jurzy-
kowskiego w Nowym Jorku (1988), Nagroda Wo-
jewody Krakowskiego za twórczo�æ artystyczn¹,
publicystykê i pracê pedagogiczn¹.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Polskich Artystów Plastyków
(od 1963), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu po-
lit.: sygnatariusz deklaracji Towarzystwa Kursów
Naukowych � tzw. lataj¹cy uniwersytet (1977), w
latach 1981-89 aktywny uczestnik Ruchu Kultury
Niezale¿nej (prace organizacyjne, publikacje w
prasie podziemnej). Odznaczenia: Z³oty Medal
Towarzystwa Przyjació³ Sztuk Piêknych w Kra-
kowie (1977), Z³ota Odznaka Zwi¹zku Polskich
Artystów Plastyków (1978), Krzy¿ Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski (1993), Medal Komisji
Edukacji Narodowej (1993), Krzy¿ Oficerski Or-
deru Odrodzenia Polski (1998).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: kwaterunkowe w kamienicy czynszo-
wej, �ródmie�cie. Samochód: brak odp. Podatek
dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
� brak odp.                                            aktual.: 14.III.1999

ROESLER Rafa³ Jan
prawnik, przedsiêbiorca, mened¿er
Ur. 22 pa�dziernika 1958 w Krakowie; rozwiedzio-
ny; wykszt. wy¿sze; doktor nauk prawnych; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Maksymilian, wykszt.
�rednie, ksiêgowy. Matka: Anna (z d. Suchorska),
wykszt. podstawowe, pracownik handlu. Rodzeñ-
stwo: brak. Dzieci: Micha³ (ur. 1982), Barbara (ur.
1990).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 20 w Krakowie l VIII Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. S. Wyspiañskiego w
Krakowie  (matura 1977) l Uniwersytet Jagiel-
loñski, Wydzia³ Prawa (dyplom 1981) l studia
podypl.: Podyplomowe Studium Administracji i
Zarz¹dzania UJ (dyplom 1984) l Gdañska Fun-
dacja Kszta³cenia Mened¿erów, szkolenie z zakre-
su zarz¹dzania i marketingu (1993).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski (1981-90), asystent
(1981-84), starszy asystent (1984-90) l Krakow-
skie Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Wytwórcze �Alt-
krak�, firma developerska spó³ka z o.o. (od 1989),
wspó³w³a�ciciel, prezes zarz¹du l Biuro Handlo-
wo-Prawne �Business-Paradise� w Krakowie (od
1989), w³a�ciciel l Spó³dzielnia Mieszkaniowa
�Ziemi Krakowskiej� w Krakowie (od 1992), pre-
zes zarz¹du, dyrektor l Krakowskie Towarzystwo
Budownictwa Spo³ecznego spó³ka z o.o. (od 1995),
cz³onek Rady Nadzorczej (1995-99), przewodni-
cz¹cy Rady Nadzorczej (od 1999) l Tras-Press
SA � wydawca �Nowego Czasu Krakowskiego�
(1997-98), prezes zarz¹du. Ponadto: licencjono-
wany zarz¹dca nieruchomo�ci � licencja wydana
przez Urz¹d Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
(2000). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: szkolenie z zakresu zarz¹dzania spó³ka-
mi w Londynie (1993). Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
�Konstrukcja prawna skargi do Naczelnego S¹du
Administracyjnego� (doktorat 1989); publikacje
naukowe na temat prawa administracyjnego i po-
stêpowania przed NSA; jako prezes Spó³dzielni
Mieszkaniowej �Ziemi Krakowskiej� wybudowa-
nie osiedla mieszkaniowego ̄ abiniec, gdzie pierw-
si lokatorzy wprowadzili siê w 1995 roku, zbudo-
wano ju¿ ponad 500 mieszkañ, w trakcie budowy
jest 400, a w przygotowaniu nowe budynki na 450
mieszkañ, tak¿e w najbardziej ekskluzywnej dziel-
nicy Krakowa � na Woli Justowskiej; od 1998 roku
sta³y komentarz w bran¿owym tygodniku po�wiê-
conym tematyce budownictwa �Profile�; pomy-
s³odawca i inicjator konkursu na Budowê Roku �
Mister Ma³opolski (I edycja w 1998 roku). Na-
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grody i wyró¿nienia: tytu³ Budowa Roku 1996,
przyznawany przez ministra gospodarki prze-
strzennej i budownictwa oraz Polski Zwi¹zek In-
¿ynierów i Techników Budownictwa (1997),
Srebrny i Z³oty AS, nadawany przez Polish Pro-
motion Corporation (1997), Z³ota Kielnia (1997),
Z³oty Kask na XII Krakowskich Targach Budow-
nictwa Jesieñ �98  Polskiej Izby Przemys³owo-
Handlowej Budownictwa w Warszawie, Platyno-
wa Kielnia przyznana przez ogólnopolski tygodnik
budowlany �Profile� (1999), nominacja Business
Centre Club dla Spó³dzielni Mieszkaniowej �Zie-
mi Krakowskiej� i jej prezesa do Nagrody G³ów-
nej w konkursie Lider Polskiego Biznesu 1999
(15.I.2000).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1978-90), I sekretarz Podstawo-
wej Organizacji Partyjnej Wydzia³u Prawa UJ
(1984-90) l Unia Pracy (od 1992), cz³onek ze-
spo³u ekspertów klubu parlamentarnego UP (1993-
97), cz³onek Rady Okrêgowej w Krakowie (od
1994), cz³onek Rady Krajowej (od I.2000). Inne
organizacje spo³eczne: Socjalistyczny Zwi¹zek
Studentów Polskich (1977-83), wiceprzewodni-
cz¹cy Rady Okrêgowej w Krakowie (1980-83),
cz³onek Rady Naczelnej (1980-84) l Zrzeszenie
Studentów Polskich (1983-88), cz³onek l Ogól-
nopolskie Forum Towarzystw Budownictwa Spo-
³ecznego (od 1995), cz³onek Zarz¹du l Business
Center Club (od 1995), cz³onek konwentu l Izba
Przemys³owo-Handlowa (od 1993), radca. Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: radny
Dzielnicowej Rady Narodowej Kraków �ródmie-
�cie, kaden. 1984-88, kandydat organizacji m³o-
dzie¿owych, przewodnicz¹cy klubu m³odych rad-
nych. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: cz³onek Miej-
skiej Komisji Wyborczej w Krakowie do wybo-
rów samorz¹dowych w 1990 roku. Sympatie poli-
tyczne: Aleksander Kwa�niewski, Aleksander
Ma³achowski, Leszek Balcerowicz i Andrzej Ole-
chowski. Odznaczenia: Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi
(1986), Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1988), Z³oty Krzy¿
Zas³ugi (1999).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 300 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Podgórze, od 1994. Samochód: audi, rok prod.
1997. Podatek dochodowy: 1996 � III próg, 1997
� III próg, 1998 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: muzyka Straussów (cz³onek Polskiego
Towarzystwa Straussowskiego); malarstwo okre-
su M³odej Polski. Urlop: poznawanie egzotycz-
nych kultur. Ulubione dzie³a: poezja Le�miana,
Trylogia Sienkiewicza; serial telewizyjny z lat 80.
�Alternatywy 4�; filmy mistrzów kina � Fellinie-
go, Bergmana, a zw³aszcza Coppoli (�Ojciec
chrzestny�). Maksyma ¿yciowa: Nec temere nec
timide (Ani zuchwale, ani tchórzliwie).

aktual.: 11.V.2000

ROKITA Jan Maria
prawnik, polityk, pose³
Ur. 18 czerwca 1959 w Krakowie; ¿onaty (od
1994); wykszt. wy¿sze; magister prawa; wyzna-
nie rzymskokat. Ojciec: Tadeusz, wykszt. wy¿sze,
prawnik. Matka: Adela (z d. Wajdowiczówna),
wykszt. wy¿sze, prawnik. Rodzeñstwo: brak. ̄ ona:
Nelli (z d. Arnold), z rodziny Niemców repatrian-
tów z Rosji, wykszt. wy¿sze, filolog s³owiañski.
Dzieci: Katarzyna (ur. 1988 � córka ¿ony). Trady-
cje rodzinne: rodzina matki pochodzi z Przemy-
�la, gdzie w okresie miêdzywojennym jej przod-
kowie byli szanowanymi i wp³ywowymi obywa-
telami, dziadek W³adys³aw Wajdowicz, przedsiê-
biorca budowlany, by³ zagorza³ym narodowym
demokrat¹ oraz fundatorem o³tarzy i witra¿y w
przemyskich ko�cio³ach .

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 7 w Krakowie l V Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. A. Witkowskiego w Krako-
wie (matura 1973) l Uniwersytet Jagielloñski,
prawo (dyplom 1983), filozofia (1980-84, bez dy-
plomu) l Papieska Akademia Teologiczna w Kra-
kowie, historia Ko�cio³a (1983-85, bez dyplomu).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Zespó³ Adwokacki w Krakowie (1987), adwokat
l Sejm RP, pose³ zawodowy (od 1989) l Urz¹d
Rady Ministrów w Warszawie (VII.1992-X.93),
minister, szef Urzêdu l Instytut Spraw Publicz-
nych w Warszawie (od 1994), dyrektor programu
reformy administracji publicznej. Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: liczne po 1989
roku.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Ruch Obywatelski Akcja
Demokratyczna (1990), wspó³za³o¿yciel, cz³onek
l Unia Demokratyczna (1991-94), cz³onek pre-
zydium, przewodnicz¹cy Regionu Krakowsko-
S¹deckiego (1991-92 i 1993-94) l Unia Wolno-
�ci (1994-97), cz³onek prezydium, przewodnicz¹-
cy Regionu Krakowskiego (1994-96) l Stronnic-
two Konserwatywno-Ludowe (od I.1997), wice-
prezes (I.1997-2000), prezes (od III.2000), prezes
Oddzia³u Wojewódzkiego w Krakowie (XII.1997-
98), prezes Oddzia³u Ma³opolskiego (od 1999).
Inne organizacje spo³eczne: Niezale¿ne Zrzesze-
nie Studentów (1980-82), cz³onek prezydium,
przewodnicz¹cy NZS na Uniwersytecie Jagielloñ-
skim, przewodnicz¹cy Komitetu Strajkowego NZS
Uczelni Krakowskich (jesieñ 1981) l Ruch Wol-
no�æ i Pokój (1985-89), za³o¿yciel i uczestnik l
Komitet Obywatelski przy Lechu Wa³êsie
(XII.1988-91), cz³onek l  Krakowski Komitet
Obywatelski �Solidarno�æ� (1988-91), cz³onek l
Klub Inteligencji Katolickiej w Krakowie (od po-
cz¹tku lat 90.), cz³onek l Akcja Wyborcza �Soli-
darno�æ� w Krakowie (od 1997), cz³onek zespo³u
koordynacyjnego. Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: pose³ na Sejm RP, kaden. 1989-
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91, lista wyborcza Krakowskiego Komitetu Oby-
watelskiego �Solidarno�æ�, Obywatelski Klub
Parlamentarny (1989-91), wiceprzewodnicz¹cy
klubu, przewodnicz¹cy Komisji Nadzwyczajnej do
Zbadania Dzia³alno�ci Ministerstwa Spraw We-
wnêtrznych; kaden. 1991-93, lista wyborcza Unii
Demokratycznej, klub parlamentarny UD, wice-
przewodnicz¹cy klubu, przewodnicz¹cy Komisji
Administracji i Spraw Wewnêtrznych (1991-
VII.92); kaden. 1993-97, lista wyborcza Unii De-
mokratycznej, klub parlamentarny UD (1993-94),
wiceprzewodnicz¹cy klubu, klub parlamentarny
Unii Wolno�ci (1994-97), wiceprzewodnicz¹cy
klubu (1994-I.97), Ko³o Poselskie Stronnictwa
Konserwatywno-Ludowego (od I.1997); kaden.
1997-2001, lista wyborcza Akcji Wyborczej �So-
lidarno�æ� w Krakowie, klub parlamentarny AWS,
przewodnicz¹cy Komisji Administracji i Spraw
Wewnêtrznych, przewodnicz¹cy Komisji Nadzwy-
czajnej ds. Reformy Administracji Publicznej.
Osi¹gniêcia w dzia³alno�ci publicznej: w po³owie
lat 80. laureat nagrody Polkul Foundation � au-
stralijskiej Fundacji Kulturalnej za publikacje w
�Tygodniku Powszechnym�; zorganizowanie w
1988 roku miêdzynarodowej konferencji w Kra-
kowie po�wiêconej prawom cz³owieka; raport o
dzia³alno�ci Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych w
okresie stanu wojennego (1989-91); przygotowa-
nie koncepcji reformy administracji publicznej w
czê�ci dotycz¹cej samorz¹du wojewódzkiego,
wprowadzonej od stycznia 1999 roku. Inne fakty z
¿yciorysu polit.: szykanowany i represjonowany
przez w³adze PRL, jeden z przywódców ogólno-
polskiego strajku studenckiego w jesieni 1981
roku, w latach 1982-88 pozbawiony prawa do pasz-
portu i pracy; 13-krotna odmowa wydania pasz-
portu przez ówczesne w³adze i pomimo zajêcia
pierwszej lokaty w konkursie na aplikacjê adwo-
kack¹ w 1985 roku, decyzja ówczesnego ministra
sprawiedliwo�ci zakazuj¹ca wykonywania zawo-
du z powodu �braku rêkojmi wykonywania zawo-
du zgodnie z zasadami ustroju socjalistycznego�
(decyzja bezskutecznie zaskar¿ona do S¹du Naj-
wy¿szego przez mec. Jana Olszewskiego); zmu-
szony do odej�cia z Zespo³u Adwokackiego nr 11
przy pl. Kleparskim 5 w Krakowie po przepraco-
waniu tam zaledwie 3 miesiêcy w wyniku naj�cia
zespo³u przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa i areszto-
wania w miejscu pracy w 1987 roku; nieudana
próba podjêcia pracy w charakterze administrato-
ra posesji, gdy¿ ZUS odmówi³ obowi¹zkowego
ubezpieczenia �z powodów, których nie mo¿e
wyja�niæ�; wspó³pracownik �Tygodnika Po-
wszechnego� w latach 80.; wspó³za³o¿yciel (ze
Zbigniewem Fijakiem i Stanis³awem Handzlikiem)
Ma³opolskiej Komisji Interwencyjnej, dzia³aj¹cej
w latach 1986-89, afiliowanej przy Tajnej Komi-
sji Koordynacyjnej NSZZ �Solidarno�æ� i prze-
kazuj¹cej pieni¹dze m.in. strajkuj¹cym w 1988
roku w ówczesnej Hucie Lenina � obecnie im. T.

Sendzimira; wspó³organizator (ze Zbigniewem
Romaszewskim) Miêdzynarodowej Konferencji
Praw Obywatelskich w ko�ciele w Mistrzejowi-
cach u ks. Kazimierza Jancarza w sierpniu 1988
roku � najwiêkszej na �wiecie imprezy tego typu
zorganizowanej przez nieoficjalne ugrupowania
zwalczane przez monopolistyczne pañstwo, w la-
tach 80. wspó³pracownik podziemnego pisma
�Arka� i wspó³za³o¿yciel tygodnika ��wiat�
(1988-89), a nastêpnie w 1990 roku (z Janem Po-
lkowskim) �Czasu Krakowskiego�, pierwszego
krakowskiego dziennika wychodz¹cego poza PRL-
owskim wydawnictwem prasowym �Prasa-Ksi¹¿-
ka-Ruch�; w 1989 roku uczestnik Okr¹g³ego Sto-
³u przy �podstoliku� m³odzie¿owym; w wyborach
do Sejmu kontraktowego z 4 czerwca 1989 wy-
stawiony przez Krakowski Komitet Obywatelski
�Solidarno�æ� jako kandydat w okrêgu Podgórze-
Krowodrza, rywalizowa³ z Leszkiem Moczulskim,
którego pokona³, osi¹gaj¹c bardzo dobry wynik;
tu¿ przed wyborami inicjator i uczestnik pierw-
szej po wojnie publicznej debaty wyborczej (z
Moczulskim) na Uniwersytecie Jagielloñskim; w
latach 1992-93 po objêciu stanowiska szefa Urzê-
du Rady Ministrów w rz¹dzie Hanny Suchockiej
rezygnacja z funkcji sejmowych i z funkcji prze-
wodnicz¹cego Regionu Krakowsko-S¹deckiego
Unii Demokratycznej; w wyborach sejmowych
1997 roku najwiêksza liczba g³osów oddanych na
kandydata krakowskiego; w styczniu 1997 roku
opuszcza Uniê Wolno�ci i wstêpuje do nowo po-
wo³anego Stronnictwa Konserwatywno-Ludowe-
go. Sympatie polityczne: partie konserwatywne,
chrze�cijañsko-demokratyczne i republikañskie na
Zachodzie, prawica polityczna w Polsce i Euro-
pie; antypatia do komunistów, lewaków, pacyfi-
stów, feministek i zielonych. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 76 m kw., kamienica czynszowa,
�ródmie�cie, od urodzenia. Samochód: brak. Po-
datek dochodowy: 1997 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: muzyka, teatr, filozofia. Urlop: w Biesz-
czadach � spacery i ksi¹¿ka. Ulubione dzie³a: naj-
wa¿niejsza ksi¹¿ka w ¿yciu �Etyka nikomachej-
ska� Arystotelesa, ponadto dzie³a T. Manna i F.
Dostojewskiego. Maksyma ¿yciowa: brak.

aktual.: 1.IV.1999

ROKOSZ-KUCZYÑSKI Gniewomir
dziennikarz, urzêdnik pañstwowy
Ur. 11 czerwca 1969 w Krakowie; ¿onaty (od
1997); wykszt. wy¿sze; magister dziennikarstwa;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Tadeusz, wykszt.
wy¿sze, doktor nauk technicznych, górnik-nafto-
wiec. Matka: �wietlana (z d. Kuczyñska), wykszt.
wy¿sze, psycholog. Rodzeñstwo: Mieszko (ur.
1962). ¯ona: Beata (z d. Sobkiewicz), wykszt.
�rednie, studentka. Dzieci: �wietlana Natalia Iri-
na Stanis³awa (ur. 1999).
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  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 114 w Krakowie l II Li-
ceum Ogólokszta³c¹ce im. Króla Jana III Sobie-
skego (matura 1988) l Uniwersytet Jagielloñski,
filologia polska (1988-92, bez dyplomu) l Uni-
wersytet Warszawski, Wydzia³ Dziennikarstwa i
Nauk Politycznych, dziennikarstwo (dyplom
1996).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Redakcja Programów Publicystycznych II Progra-
mu Telewizji Polskiej (1990-92), dziennikarz l
Telewizyjna Agencja Informacyjna (1.I-
5.VI.1992), zastêpca kierownika programów in-
formacyjnych II Programu TVP, �Panorama� l
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (od 1993),
asystent cz³onka KRRiT. Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: dwukrotne sta¿e rz¹do-
we we Francji; cztery miêdzyrz¹dowe stypendia
jêzykowe w RFN. Nagrody i wyró¿nienia: wyró¿-
nienie na Ogólnopolskim Festiwalu Dramatycz-
nym im. Witkacego za dramat historyczny �Ceco-
ra � 1620� (1986); nagroda na XX Festiwalu Ma-
³ych Form Teatralnych w Krakowie (1987).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Zjednoczenie Chrze�ci-
jañsko-Narodowe (1995-97), cz³onek l Chrze�ci-
jañska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej
(od 1997), cz³onek za³o¿yciel, pe³nomocnik partii
w Krakowie, przewodnicz¹cy Oddzia³u Krakow-
skiego (od II.1998). Inne organizacje spo³eczne:
Stowarzyszenie Katolickiej M³odzie¿y Akademic-
kiej (od 1989), cz³onek-za³o¿yciel, prezes (1990-
92), kurator (od 1992), kurator generalny (1992-
97) l Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji
Katolickich (1990-92), wiceprezes Zarz¹du G³ów-
nego l Krakowski Komitet Obywatelski �Solidar-
no�æ� (1990 do rozwi¹zania), cz³onek l Stowa-
rzyszenie Dziennikarzy Katolickich (1992), dele-
gat na zjazd krajowy l Polska Rada M³odzie¿y
(od 1992), prezes (1992-95), sekretarz generalny
(1995-97) l Krakowska Liga Samorz¹dowa (od
1993), wiceprezes zarz¹du l NSZZ �Solidarno�æ�
(od 1994), przewodnicz¹cy Komitetu Za³o¿yciel-
skiego NSZZ �Solidarno�æ� w Krajowej Radzie
Radiofonii i Telewizji (1994) l Ruch �Solidarni
w Wyborach� (od 1996), przewodnicz¹cy Rady
Wojewódzkiej w Krakowie, wiceprzewodnicz¹cy
Rady Krajowej Ruchu (od II.1999) l Stowarzy-
szenie �Samorz¹dny Kraków� (od 1996), cz³onek
Rady Naczelnej l Chrze�cijañskie Forum My�li
Spo³ecznej, przewodnicz¹cy (od XII.1998). Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: radny
Rady Miasta Krakowa, kaden. 1994-98, lista wy-
borcza koalicji �Samorz¹dny Kraków�, klub rad-
nych �Samorz¹dny Kraków�, wiceprzewodnicz¹-
cy klubu (1994-96). Inne fakty z ¿yciorysu polit.:
od 1989 roku udzia³ we wszystkich kampaniach
wyborczych organizowanych kolejno przez Ma-
³opolski Komitet Obywatelski �Solidarno�æ�, Kra-
kowski Komitet Obywatelski �Solidarno�æ� i

Wyborcz¹ Akcjê Katolick¹; udzia³ w Katolickim
Komitecie Wyborczym �Ojczyzna� (1993), koali-
cji wyborczej �Samorz¹dny Kraków� (1994) i
Krajowym Komitecie Wyborczym Lecha Wa³êsy
(1995); cz³onek Rady ds. M³odzie¿y przy prezy-
dencie RP Lechu Wa³êsie, cz³onek Rady M³odzie-
¿y miêdzynarodowej organizacji �Polsko-Nie-
miecka Wymiana M³odzie¿y� (1993-95), przewod-
nicz¹cy Krakowskiego Klubu Sympatyków Lecha
Wa³êsy (od 1996), cz³onek sygnatariusz Akcji
Wyborczej �Solidarno�æ� w Krakowie (1996),
cz³onek Rady Regionalnej AWS w Krakowie (od
1996); kandydat na radnego miasta Krakowa w
wyborach samorz¹dowych w 1998 roku z listy
Chrze�cijañskiej Demokracji oraz pe³nomocnik
komitetu wyborczego �Chrze�cijañska Demokra-
cja�. Odznaczenia: brak odp.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., niesamodzielne, lokator-
skie, �ródmie�cie, od 1969, posiad³o�æ ziemska
pod Krakowem. Samochód: brak. Podatek docho-
dowy: 1994 � I próg, 1995 � brak odp., 1996 �
brak odp., 1997 � brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: historia, literatura. Urlop: podró¿e na pol-
skie kresy. Ulubione dzie³a: utwory H. Sienkiewi-
cza, powie�ci A. Dumasa. Maksyma ¿yciowa: Ad
maiorem Dei gloriam.                       aktual.: 7.IV.1999

ROMANOWSKI Robert Pawe³
ekonomista, mened¿er
Ur. 14 pa�dziernika 1957 w Krakowie; ¿onaty (od
1988); wykszt. wy¿sze; magister ekonomii; wy-
znanie rzymskokat. (praktykuj¹cy i g³êboko wie-
rz¹cy). Ojciec: Aleksander, wykszt. wy¿sze, dok-
tor nauk technicznych. Matka: Helena (z d. Lata-
wiec), wykszt. niepe³ne wy¿sze, nauczycielka.
Rodzeñstwo: Renata (ur. 1956). ̄ ona: Lucyna El¿-
bieta (z d. Pytko), wykszt. �rednie, technik elek-
tryk. Dzieci: Natalia (ur. 1991), Aleksander (ur.
1998). Tradycje rodzinne: dziadek �wiêtos³aw
Romanowski � do 1970 roku profesor matematy-
ki na Uniwersytecie Jagielloñskim, Akademii Gór-
niczo-Hutniczej i Akademii Rolniczej (po nim
odziedziczone zami³owanie do statystyki i przed-
miotów �cis³ych), babcia Ellen Santerre-Roma-
nowska � rodowita Francuzka, nauczycielka gry
na fortepianie (po niej odziedziczone zami³owa-
nie do muzyki); próba uporz¹dkowania tradycji ro-
dzinnych potwierdzi³a, ¿e ojciec jest herbu Jelita,
matka herbu Korona. ̄ yciowe autorytety: zwolen-
nik rynkowych elementów gospodarki � autorytet
Leszek Balcerowicz, stosunek do obywatela � Je-
rzy Buzek.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 14 w Krakowie l VIII Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Stanis³awa Wyspiañ-
skiego w Krakowie (matura 1978) l Akademia
Ekonomiczna w Krakowie, handel (dyplom 1988)
l studia podypl.: Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i
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Bankowo�ci w Krakowie,  nowoczesne techniki
zarz¹dzania gmin¹ (dyplom 1998); Uniwersytet
Jagielloñski, zarz¹dzanie rozwojem regionalnym
w procesie integracji (od 1999) l certyfikat likwi-
datorów przedsiêbiorstw pañstwowych Minister-
stwa Przemys³u i Handlu (1992).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Spó³dzielnia �Komuna Paryska� w Krakowie
(1982-86), kierownik magazynu surowców l Spó³-
dzielnia �Manifest Lipcowy� w Krakowie (1986-
88), specjalista ds. informatyki l RSW �Prasa-
Ksi¹¿ka-Ruch� w Krakowie (1988-91), dyrektor
oddzia³u w Zakopanem l Urz¹d Miasta Krakowa
(1992-99), zastêpca wydzia³u gospodarki i tury-
styki (1992-93), zastêpca dyrektora wydzia³u han-
dlu i us³ug (1993-99), przedstawiciel gminy Kra-
ków w Radzie Nadzorczej Spó³ki �Hotel Luna�
(1992-93) l Agencja Rozwoju Regionu Krakow-
skiego SA w Krakowie (od XI.1998), prezes za-
rz¹du. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: kurs jêzykowy w Rothenburgu w Niem-
czech (Goethe Institut, 1992); wyjazd do Leuven
w Belgii jako jeden z przedstawicieli gminy Kra-
ków realizuj¹cych umowy miêdzy miastami part-
nerskimi Leuven�Kraków (1992); wspó³organiza-
tor i uczestnik targów turystycznych w Berlinie
(1994); promocja Ma³opolski w Antwerpii (z Urzê-
dem Marsza³kowskim, 1999). Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: wspó³udzia³ w tworzeniu Centrum Admini-
stracyjnego Urzêdu Miasta Krakowa przy ul. Po-
wstania Warszawskiego (1997-98); wspó³uczest-
niczenie w realizacji polityki rozwoju samorz¹do-
wego województwa ma³opolskiego. Nagrody i
wyró¿nienia: liczne nagrody nadane przez prezy-
denta Krakowa za ca³okszta³t pracy w Urzêdzie
Miasta Krakowa (od 1993 roku).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Unia Wolno�ci (od 1994),
cz³onek. Inne organizacje spo³eczne: brak. Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: brak.
Sympatie polityczne: koalicja Akcji Wyborczej
�Solidarno�æ� i Unii Wolno�ci. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 63 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Podgórze, od 1995. Samochód: honda civic
shuttle, rok prod. 1988; samochód ¿ony prowa-
dz¹cej dzia³alno�æ gospodarcz¹ � honda civic, rok
prod. 1998. Podatek dochodowy: 1998 � II próg
(rozliczenie z ¿on¹).

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: sport (narty, ¿eglarstwo, wspinaczka gór-
ska), zainteresowanie statystyk¹ jako nauk¹, mu-
zyka (pasja to gra na fortepianie). Urlop: z rodzi-
n¹, najchêtniej poza Krakowem. Ulubione dzie³a:
entuzjasta Trylogii H. Sienkiewicza; malarstwo
Kossaków. Maksyma ¿yciowa: Polityk my�li o na-
stêpnych wyborach, a m¹¿ stanu o przysz³ych po-
koleniach (nale¿y my�leæ o dalszej przysz³o�ci, a
nie tylko o sprawach codziennych).

aktual.: 14.I.2000

RONIKIER Jerzy Tadeusz
historyk, nauczyciel akademicki
Ur. 4 marca 1944 w Krakowie; ¿onaty (od 1973);
wykszt. wy¿sze; doktor nauk humanistycznych;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Jan, wykszt. wy-
¿sze, in¿ynier hutnik. Matka: Joanna (z d. Lubicz-
Szyd³owska), wykszt. wy¿sze, t³umacz przysiêg³y
jêzyka angielskiego i francuskiego. Rodzeñstwo:
Danuta Maria (ur. 1942), Jadwiga (ur. 1954). ̄ ona:
Krystyna (z d. Kata), wykszt. wy¿sze, doktor hi-
storii. Dzieci: Micha³ Jerzy (ur. 1974), Joanna
Danuta (ur. 1981). Tradycje rodzinne: pierwszym
znanym z imienia protoplast¹ rodu by³ Wojciech,
który na czele swojej roty husarskiej bra³ udzia³ w
wojnach moskiewskich króla Zygmunta III Wazy;
legenda rodzinna g³osi, ¿e Ronikierowie pocho-
dz¹ z Rostocka, st¹d ich herb Gryf;  w XVIII wie-
ku prapradziad Micha³ posiada³ na Litwie trzy sta-
rostwa, m.in. nowomiejskie i �niatyñskie, by³ ge-
nera³em wojsk litewskich i adiutantem króla Sta-
nis³awa Augusta, nale¿a³ do stronnictwa Czarto-
ryskich.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 19 w Gliwicach l Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Gliwicach (matura 1962) l
Uniwersytet Jagielloñski, historia (dyplom 1972)
l studia doktoranckie: Uniwersytet Jagielloñski,
historia (dyplom 1986).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Muzeum Narodowe Biblioteka Czartoryskich w
Krakowie (1973-74), asystent l Polska Akademia
Nauk w Krakowie, O�rodek Informacji Naukowej
(1974-87), starszy asystent l Uniwersytet Jagiel-
loñski, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej (od 1987), starszy wyk³adowca. Wyjaz-
dy zagraniczne o charakterze zawodowym: 3-mie-
siêczny sta¿ i praktyka � komputerowe systemy
informacji w Thomson CSF w Pary¿u (1975).
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Hetman Sieniawski i jego
regimentarze. Studium mentalno�ci szlachty woj-
skowej� (doktorat 1986); �Mitotwórcze funkcje
podrêczników i nauczania historii� (habilitacja w
trakcie opracowania); monografia �Hetman Sie-
niawski i jego regimentarze� (1992).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Stronnictwo Konserwa-
tywno-Ludowe (od 1996), cz³onek zarz¹du woje-
wódzkiego w Krakowie. Inne organizacje spo³ecz-
ne: NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980), cz³onek l Kra-
kowski Komitet Obywatelski �Solidarno�æ� (1989-
91), przewodnicz¹cy Osiedlowego Komitetu Oby-
watelskiego w Prokocimiu Nowym l Fundacja
Promocji Kultury Miasta Krakowa, organizator i
dyrektor l Fundacja �Remedium� w Nowym Bie-
¿anowie, prezes. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: radny Rady Miasta Krakowa, ka-
den. 1990-94, lista wyborcza Krakowskiego Ko-
mitetu Obywatelskiego �Solidarno�æ�, Demokra-
tyczny Klub Radnych (1990-92), Obywatelski
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Klub Radnych (1992-94), przewodnicz¹cy klubu,
przewodnicz¹cy Komisji Edukacji i Nauki, wice-
przewodnicz¹cy Rady Miasta Krakowa. Sympatie
polityczne: konserwatywne. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: w³asno�ciowe, Podgórze, od 1977.
Samochód: fiat uno, rok prod. 1991. Podatek do-
chodowy: 1997 � I próg, 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: czytanie ksi¹¿ek. Urlop: w lasach kaszub-
skich. Ulubione dzie³a: pamiêtniki. Maksyma ¿y-
ciowa: Cz³owiek winien poszukiwaæ i zmierzaæ
ku prawdzie.                                        aktual.: 30.VI.1999

RO�CISZEWSKI Jerzy W³adys³aw
technik energetyk, bankowiec
Ur. 13 kwietnia 1936 w Bêdkowicach, woj. kra-
kowskie; ¿onaty po raz drugi (od 1969); wykszt.
pó³wy¿sze, technik energetyk; bankowiec; eme-
ryt; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Lech, wykszt.
wy¿sze, in¿ynier rolnik. Matka: Janina (z d. �mie-
ciuszewska-Landsberg), wykszt. �rednie, nauczy-
cielka. Rodzeñstwo: Lech Micha³ (ur. 1925), Jani-
na (ur. 1931), Bo¿ena (ur. 1944). ¯ona: Krystyna
(z d. Rapacka), wykszt. wy¿sze, nauczycielka mu-
zyki, orientalistka, emerytowana dyrektorka Pañ-
stwowej Szko³y Muzycznej im. Kar³owicza w
Krakowie, cz³onek zespo³u doradców ministra
kultury (1993-99). Dzieci: brak. Tradycje rodzin-
ne: babka Marcelina Ro�ciszewska (z d. D¹brow-
ska), po ukoñczeniu Instytutu B³agorodnych Die-
wic w Sankt Petersburgu oraz Sorbony w Pary¿u,
tworzy³a o�wiatê w zaborze rosyjskim oraz by³a
wspó³fundatork¹ 4. Pu³ku U³anów �zaniemeñ-
skich�, jej imiê nadano gimnazjum w P³ocku, gdzie
jest te¿ jej muzeum; wraz ze swymi dzieæmi od-
znaczona osobi�cie przez Pi³sudskiego Krzy¿em
Walecznych za udzia³ w obronie P³ocka w wojnie
polsko-bolszewickiej w 1920 roku. ¯yciowe au-
torytety: babka Marcelina – prawdziwa patriotka.
Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia do 1945
roku w Bêdkowicach k. Krakowa (Dolina Bêd-
kowska), w Krakowie od 1945 roku.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. Jana Kantego w Krako-
wie, ul. Smoleñsk 9 l Technikum Energetyczne
w Krakowie (matura 1952) l Studium Zarz¹dza-
nia i Organizacji Przedsiêbiorstw przy Akademii
Ekonomicznej w Krakowie (dyplom 1972) l Trzy-
letnia szko³a rolnicza Spó³dzielni Kó³ek Rolni-
czych w Krakowie.

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Zak³ad Energetyczny Kraków (1949-52), mecha-
nik precyzyjny l Zak³ad Energetyczny Olsztyn
(1952-54), kierownik sekcji sieci wysokiego na-
piêcia l Instytut Badañ J¹drowych w Krakowie
(1956-60), inspektor nadzoru l Akademia Górni-
czo-Hutnicza w Krakowie (1960-68), kierownik
pracowni l Radiotechniczna Spó³dzielnia Pracy
w Krakowie (1968-72), g³ówny technolog l w³a-

sne gospodarstwo rolne (1972-90) l Urz¹d Mia-
sta Krakowa (1990), prezydent miasta Krakowa
l Bank Staropolski w Krakowie (1990-92), spe-
cjalista ds. analizy rynku l Pierwszy Komercyjny
Bank Lubelski w Krakowie (1992-93), specjalista
ds. analizy rynku oraz wiceprzewodnicz¹cy Rady
Nadzorczej l Bank Spó³dzielczy w Krakowie
(1993-99), wiceprezes Rady Nadzorczej l eme-
ryt (od 1999). Wyjazdy zagraniczne o charakterze
zawodowym: brak. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: 49
wdro¿onych wynalazków, usprawnieñ i wniosków
racjonalizatorskich.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Partia Zielonych
(1989-91), przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Kra-
kowskiego l Ekologiczna Unia Demokratów (od
1991), koordynator Zarz¹du Krajowego (od 1991).
Inne organizacje spo³eczne: Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze (1950-90), instruktor-
przewodnik l Naczelna Organizacja Techniczna,
Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Rolnic-
twa (1978-90), cz³onek l NSZZ �Solidarno�æ�
Rolników Indywidualnych (1980-90), wiceprze-
wodnicz¹cy Ko³a w Kobylanach, woj. krakowskie.
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
radny Gminnej Rady Narodowej w Wielkiej Wsi,
woj. krakowskie, kaden. 1978-79, lista wyborcza
Frontu Jedno�ci Narodu, klub radnych bezpartyj-
nych l radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w
Krakowie, kaden. 1979-84, lista wyborcza Frontu
Jedno�ci Narodu, klub radnych bezpartyjnych l
radny Rady Miasta Krakowa (od 1995), kaden.
1994-98, lista wyborcza Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej, klub radnych SLD. Ponadto: przewod-
nicz¹cy lub cz³onek wielu spo³ecznych komitetów
budowy dróg, wodoci¹gów itp. Osi¹gniêcia w
dzia³alno�ci publicznej: wiele ukoñczonych inwe-
stycji drogowych, wodoci¹gowych i z zakresu
gazyfikacji wsi. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: wy-
rzucony na wniosek Podstawowej Organizacji Par-
tyjnej PZPR z Radiotechnicznej Spó³dzielni Pra-
cy jako �wróg ludu�. Sympatie polityczne: umiar-
kowany realizm centrowy w polityce; antypatia do
wszelkich oszo³omów w ka¿dej formacji politycz-
nej szukaj¹cych w polityce tematów zastêpczych.
Odznaczenia: Krzy¿ Zas³ugi (1978), Z³ota Odzna-
ka Ziemi Krakowskiej (1979), Z³ota Odznaka
Miasta Krakowa (1980), Krzy¿ Kawalerski Orde-
ru Odrodzenia Polski (1980).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 70 m kw., kwaterunkowe, �ródmie-
�cie, od 1969 oraz dom jednorodzinny w Dolinie
Bêdkowskiej pod Krakowem. Samochód: ford
orion, rok prod. 1993. Podatek dochodowy: 1994
– I próg, 1995 – I próg, 1996 – I próg, 1998 – I
próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ¿eglarstwo, narciarstwo, jazda konna, tu-
rystyka. Urlop: zwiedzanie ró¿nych krajów �wia-
ta, czynne uprawianie sportu. Ulubione dzie³a:
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„Trzecia fala” A. Toflera; film �Siódma pieczêæ�
I. Bergmana. Maksyma ¿yciowa: Nie chwal siê za-
s³ugami przodków, postêpuj tak, ¿eby ich pamiêci
nie przynie�æ wstydu.                     aktual.: 11.IV.2000

RUDNIK Stanis³aw
metalurg, profesor PK
Ur. 29 maja 1923 w Przemy�lu; ¿onaty (od 1951);
wykszt. wy¿sze; profesor zwyczajny doktor habi-
litowany in¿ynier metalurg; wyznanie rzymsko-
kat. Ojciec: Jan, wykszt. wy¿sze, przedwojenny
pu³kownik dyplomowany Wojska Polskiego. Mat-
ka: Maria (z d. Bialikiewicz), wykszt. �rednie, przy
mê¿u. Rodzeñstwo: brak. ̄ ona: Helena (z d. Fisch),
wykszt. �rednie, przy mê¿u. Dzieci: brak. Trady-
cje rodzinne: zwi¹zane z wojskiem. ¯yciowe au-
torytety: W³adys³aw £oskiewicz � profesor zwy-
czajny AGH i Politechniki Krakowskiej. Miejsca
zamieszkiwania: do 1940 roku w Przemy�lu, w la-
tach 1940-42 w Tarnowie, 1942-45 na ziemi s¹-
deckiej, a od 1945 roku w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. �w. Jana Kantego w Prze-
my�lu l II Pañstwowe Gimnazjum im. prof. Ka-
zimierza Morawskiego w Przemy�lu (ma³a matu-
ra 1939); Pañstwowe Liceum Handlowe w Tarno-
wie (rok ukoñczenia 1941) l Akademia Górni-
czo-Hutnicza w Krakowie, metalurgia (dyplom
1951).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Fabryka Wyrobów Metalowych oraz Miejskie
Zak³ady Samochodowe w Przemy�lu (1939-40),
pracownik fizyczny l Firma budowlana E.M.
Okoñ w Tarnowie (1941-42), robotnik l Politech-
nika Krakowska (1948-98), asystent (1951), ad-
iunkt (1953), docent (1964), profesor nadzwyczaj-
ny (1972), profesor zwyczajny (1979), kierownik
Katedry (1964-73), a nastêpnie Instytutu Materia-
³oznawstwa i Technologii Metali (od 1973), pro-
dziekan Wydzia³u Mechanicznego (1964), prorek-
tor (1965-72), dziekan Wydzia³u Mechanicznego
(1972-73 i 1975-81) l Fabryka Maszyn Wiertni-
czych i Górniczych �Glinik� w Gorlicach (1965-
81), doradca naukowy. Ponadto: cz³onek zespo³u
naukowo-dydaktycznego kierunku mechanika
Ministerstwa Edukacji Narodowej (1968-90) oraz
O�rodka Studiów dla Pracuj¹cych MEN, cz³onek
Komisji Nagród ministra edukacji narodowej
(1984-87), cz³onek Rady G³ównej Szkolnictwa
Wy¿szego (1988-90). Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: stypendium w Sztokholmie
(1972) i w Hanowerze (1979); liczne krótkie wy-
jazdy. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Odkszta³canie
wtr¹ceñ niemetalicznych w stali podczas przerób-
ki plastycznej na gor¹co� (doktorat 1960); �Wp³yw
wtr¹ceñ niemetalicznych na topologiczne w³asno-
�ci mechaniczne elementów stalowych walcowa-
nych na gor¹co� (habilitacja 1963); oko³o 100 pu-
blikowanych prac badawczych w krajowej i za-
granicznej literaturze fachowej, 7 skryptów i pod-

rêczników metaloznawstwa; stworzenie w³asnej
szko³y naukowej badaj¹cej wtr¹cenia niemetalicz-
ne w stali i ich wp³yw na jej w³asno�ci; promotor
21 doktoratów, opiekun 5 rozpraw habilitacyjnych.
Nagrody i wyró¿nienia: siedem nagród ministra
edukacji narodowej oraz nagrody rektora PK za
wyniki w dzia³alno�ci naukowej, dydaktycznej i
za ca³okszta³t dzia³alno�ci.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1963-89), cz³onek. Inne organi-
zacje spo³eczne: Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskie-
go (od 1949), wiceprzewodnicz¹cy Rady Zak³a-
dowej ZNP przy PK (1961-68), cz³onek Zarz¹du
G³ównego (1967-70) l Naczelna Organizacja
Techniczna � Stowarzyszenie In¿ynierów Mecha-
ników Polskich (od 1963), cz³onek. Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Inne
fakty z ¿yciorysu polit.: od 1943 roku poszukiwa-
ny przez Gestapo za dzia³alnosæ konspiracyjn¹
ukrywa³ siê w rejonie Nowego S¹cza. Sympatie
polityczne: centrolewicowe; antypatia do pogl¹-
dów skrajnie prawicowych. Odznaczenia: Z³ota
Odznaka ZNP (1965), Srebrny Krzy¿ Zas³ugi
(1967), Z³ota Odznaka �Za Pracê Spo³eczn¹ dla
Miasta Krakowa� (1967), Srebrna Odznaka �Za
Zas³ugi dla Ziemi Krakowskiej� (1969), Krzy¿
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1972),
Medal XXX-lecia Polski Ludowej (1974), Tarcza
Herbowa Miasta Nowy S¹cz (1976), Medal 40-
lecia Polski Ludowej (1984), Krzy¿ Oficerski Or-
deru Odrodzenia Polski (1988), Medal Komisji
Edukacji Narodowej (1993).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 110 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Krowodrza, od 1981. Samochód: fiat 125p, rok
prod. 1979.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: praca w ogrodzie. Urlop: prywatnie na wsi.
Ulubione dzie³a: monografie historyczne. Maksy-
ma ¿yciowa: Festina lente.
*Na ¿yczenie odpowiadaj¹cego pominiêto pytanie
o podatek dochodowy.                       aktual.: 25.I.2000

RUDOWSKI Robert Juliusz
zootechnik, mened¿er
Ur. 31 lipca 1963 w Krakowie; ¿onaty (od 1999);
wykszt. wy¿sze; magister in¿ynier zootechniki;
wyznanie � brak odp. Ojciec: Józef, wykszt. wy-
¿sze, in¿ynier elektryk, mened¿er. Matka: Alicja
(z d. Mudrak), wykszt. wy¿sze, farmaceutka. Ro-
dzeñstwo: Adam (ur. 1969), Rafa³ (ur. 1973). ̄ ona:
Ró¿a Dracy-Rudowska, wykszt. wy¿sze, t³umacz
z jêzyka angielskiego. Dzieci: brak. Tradycje ro-
dzinne: ojciec prowadzi³ w latach 80. firmê pro-
jektow¹ w formie spó³ki akcyjnej �Meracomp�,
zajmuj¹c¹ siê projektowaniem architektury i in-
frastruktury miejskiej, zatrudniaj¹c¹ kilkaset osób;
firma �Veracomp� powsta³a w 1991 roku jako spó³-
ka cywilna trzech braci, przekszta³cona nastêpnie
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w 1998 roku w spó³kê akcyjn¹; brat Adam jest
wiceprezesem zarz¹du �Veracomp� SA ds. sprze-
da¿y, a brat Rafa³ cz³onkiem zarz¹du, dyrektorem
ds. logistyki �Veracomp� SA. Miejsca zamieszki-
wania: od urodzenia w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Krakowie l V Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Krakowie (matura 1982) l
Akademia Rolnicza w Krakowie, zootechnika (dy-
plom 1990).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
�Veracomp� SC w Krakowie (1991-98), dyrektor
generalny, wspó³w³a�ciciel, prezes zarz¹du l �Ve-
racomp� SA w Krakowie (od 1998), prezes zarz¹-
du, wspó³w³a�ciciel. Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: w latach 90. liczne wyjaz-
dy zwi¹zane z kontaktami handlowymi �Vera-
comp� SC i �Veracomp� SA oraz z uczestnictwem
w miêdzynarodowych konferencjach i targach
bran¿y teleinformatycznej, m.in. Niemcy, Francja,
USA. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: kierowanie jedn¹ z
najwiêkszych firm dystrybutorów sprzêtu kompu-
terowego w Polsce. Nagrody i wyró¿nienia: 18.
miejsce �Veracomp� SA w Polsce w�ród spó³ek
teleinformatycznych wg miesiêcznika �Home and
Market� pod wzglêdem wysoko�ci obrotów w
1999 roku.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Business Centre Club (od 1997), cz³o-
nek l Krajowa Izba Teleinformatyki (od 2000),
cz³onkostwo firmy. Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
� brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: sport, narty, surfing. Urlop: czynny, upra-
wiane sporty. Ulubione dzie³a: brak odp. Maksy-
ma ¿yciowa: brak.                                aktual.: 4.V.2000

RUTKOWSKI Ryszard Jan
nauczyciel, pracownik samorz¹dowy
Ur. 2 kwietnia 1947 w Prandocinie, woj. krakow-
skie; ¿onaty (od 1969); wykszt. wy¿sze; wyzna-
nie rzymskokat. Ojciec: Bogdan, wykszt. �rednie,
urzêdnik. Matka: Sabina (z d. Guga³a), wykszt.
�rednie, pracownik umys³owy. Rodzeñstwo: Ma-
rek (ur. 1945), Wanda (ur. 1949). ¯ona: Ma³go-
rzata (z d. Korna�), wykszt. pó³wy¿sze, muzyk (na-
uczyciel gry na fortepianie). Dzieci: Witold (ur.
1970). Tradycje rodzinne: rodzina ojca zwi¹zana
z Armi¹ Krajow¹ na Kielecczy�nie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 60 w Krakowie l II Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Króla Jana III Sobie-
skiego w Krakowie (matura 1965) l Akademia
Wychowania Fizycznego w Krakowie (dyplom
1972) l studia podypl.: Wy¿sza Szko³a Pedago-
giczna w Krakowie, zarz¹dzanie o�wiat¹ (dyplom
1979) l pó³roczne szkolenie dla doradców inwe-

stycyjnych (1994) l Uniwersytet Jagielloñski, biz-
nes i zarz¹dzanie (dyplom 1996).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Szko³y Podstawowe nr 56, nr 112, nr 21, nr 32 w
Krakowie (1967-77), nauczyciel wf. l Krakow-
ski Klub Szermierczy (1967-77), trener l Instytut
Biomechaniki Uniwersytetu Wiedeñskiego (1978-
79), pracownik i prowadz¹cy badania, wspó³pra-
ca z Sportleistung i Fecht Union Moedling l Bez-
robotny (I-VIII 1980) l Szko³a Podstawowa nr
31 w Krakowie (IX.1980-1990), zastêpca dyrek-
tora l Urz¹d Miasta Krakowa (1990-98), dyrek-
tor Wydzia³u Edukacji (1990-94), dyrektor magi-
stratu (1994-98) l Urz¹d Marsza³kowski Woje-
wództwa Ma³opolskiego (od 1999), dyrektor Urzê-
du. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodo-
wym: praca zawodowa w Wiedniu (1979-81). Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: publikacje na temat zarz¹dza-
nia kultur¹ fizyczn¹ w Austrii (Austria 1979), za-
rz¹dzanie sportem i obiektami sportowymi; opra-
cowanie modelu upowszechniania kultury fizycz-
nej w Krakowie (1990); opracowanie systemu za-
rz¹dzania o�wiat¹ � model o�wiaty krakowskiej
(1990); wspó³praca przy opracowaniu koncepcji
zarz¹dzania du¿ymi miastami (1995).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Koalicja Republikañska
(1991-92), cz³onek l Partia Chrze�cijañskich De-
mokratów (1992-98), cz³onek (od 1994 cz³onkostwo
zawieszone ze wzglêdu na zajmowane stanowisko
dyrektora magistratu) l Stronnictwo Konserwatyw-
no-Ludowe (od 1998), cz³onkostwo zawieszone ze
wzglêdu na stanowisko dyrektorskie w Urzêdzie
Marsza³kowskim. Inne organizacje spo³eczne:
NSZZ �Solidarno�æ� (1989-91), cz³onek l Towa-
rzystwo Urzêdników Gminy Sto³eczno-Królewskie-
go Miasta Krakowa (od 1994), cz³onek. Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Inne
fakty z ¿yciorysu polit.: w 1980 roku bezrobotny
przez 8 miesiêcy z powodu wcze�niejszego, 2-let-
niego pobytu w Austrii; kandydat na pos³a z listy
Katolickiej Koalicji Wyborczej �Ojczyzna� w Kra-
kowie w 1993 roku. Sympatie polityczne: do ugru-
powañ centro-prawicowych. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 72 m kw., spó³dzielcze, �ródmie�cie,
od 1998. Samochód: opel astra, rok prod. 1997.
Podatek dochodowy: 1994 � I próg, 1995 � I próg,
1996 �  II próg, 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: szermierka, wêdrówki po górach. Urlop:
wycieczki piesze. Ulubione dzie³a: ksi¹¿ka i film
�Grek Zorba�. Maksyma ¿yciowa: Mieæ w sobie
rado�æ ¿ycia. Problemy s¹ po to, aby je wspólnie z
innymi rozwi¹zywaæ.                      aktual.: 17.III.1999

RYBARSKA Maria Justyna
ekonomista, bankowiec
(z domu: Wêgierska). Ur. 1 sierpnia 1943 w Sie-
kierczynie, woj. nowos¹deckie; mê¿atka; wykszt.
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wy¿sze; doktor nauk ekonomicznych; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: Jan, wykszt. �rednie, urzêd-
nik. Matka: Genowefa (z d. Babicz), wykszt. �red-
nie, nauczycielka. Rodzeñstwo: Barbara. M¹¿:
Adam, wykszt. wy¿sze, nauczyciel akademicki.
Dzieci: doros³e, chc¹ zachowaæ prywatno�æ.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Trzebnicy, woj. wroc³aw-
skie l Liceum ogólnokszta³c¹ce w Trzebnicy (ma-
tura 1960) l Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna w Kra-
kowie, ekonomia ogólna (dyplom 1967) l studia
doktoranckie: Akademia Ekonomiczna w Krako-
wie (dyplom 1975).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Powszechna Kasa Oszczêdno�ci w Krakowie (1967-
70), inspektor l Akademia Ekonomiczna w Kra-
kowie (1970-87), doktorant (1970-73), starszy asy-
stent (1973-75), adiunkt (1975-87) l Polskie To-
warzystwo Ekonomiczne Oddzia³ w Krakowie
(1987-92), dyrektor Biura Zarz¹du l Narodowy
Bank Polski Oddzia³ Okrêgowy w Krakowie (1993-
95), naczelnik Wydzia³u Nadzoru Bankowego l
Kredyt Bank PBI SA II Oddzia³ w Krakowie (od
1996), dyrektor l Wspó³praca z Akademi¹ Ekono-
miczn¹ oraz Wy¿sz¹ Szko³¹ Zarz¹dzania i Banko-
wo�ci. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: sta¿e naukowe w Bagdadzie (1977). Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: �Pomoc gospodarcza a wzrost
krajów rozwijaj¹cych siê� (doktorat 1975); kilka-
na�cie artyku³ów i ekspertyz; najwiêksz¹ satysfak-
cjê daje wspó³praca ze studentami.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Odznaczenia: Z³ota Odzna-
ka PTE (1993).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 64 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, �ródmie�cie, od 1976. Samochód: fiat bravo,
rok prod. 1998. Podatek dochodowy: 1997 �  III
próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: uprawa kwiatów, kontakt z natur¹ � praca
w ogrodzie. Urlop: koniecznie nad Ba³tykiem � d³u-
gie spacery po pla¿y. Ulubione dzie³a: poezja Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, powie�ci biogra-
ficzne, ulubiony pisarz Pierre La Mure; film �Ko-
bieta, mê¿czyzna�; w malarstwie � impresjoni�ci.
Maksyma ¿yciowa: Nie b¹d� dobry, b¹d� lepszy.

aktual.: 15.IX.1998

RYBOTYCKA Beata Maria Anna
aktorka
Ur. 21 lipca 1964 w Gliwicach; mê¿atka (od 1991);
wykszt. wy¿sze, magister sztuki; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Tadeusz, wykszt. wy¿sze, magi-
ster chemii. Matka: Irena (z d. Rupik), wykszt.
�rednie, technik chemik. Rodzeñstwo: Piotr (ur.
1961). M¹¿: Krzysztof Jasiñski, wykszt. wy¿sze,
re¿yser. Dzieci: Zofia (ur. 1991).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 9 im. J. Sobieskiego w Gli-
wicach l V Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. A. Stru-
ga w Gliwicach (matura 1983) l Pañstwowa Wy-
¿sza Szko³a Teatralna w Krakowie (dyplom 1987).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej w Krakowie
(1987-97), aktorka l Wolny zawód (od 1997) �
aktorka, piosenkarka. Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: liczne wyjazdy z kabaretem
�Piwnica pod Baranami�, ostatnio do USA (1997)
i Szwecji (2000). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: kilka-
dziesi¹t ról teatralnych, filmowych  oraz w Teatrze
Telewizji, m.in. Dagny Borg w spektaklu �Fortyn-
bras siê upi³� (Stary Teatr w Krakowie, 1990),
Elianta w �Mizantropie� Moliera (Stary Teatr w
Krakowie, 1992), Ksiê¿niczka w ��nie srebrnym
Salomei� J. S³owackiego (Stary Teatr w Krako-
wie, 1993), rola w �Skrwawionym sercu� (Teatr
STU, 1995), Joanna w filmie �Schodami w górê,
schodami w dó³� w re¿. A. Domalika (1988), rola
w �Superwizji� w re¿. R. Gliñskiego (1990), Ola
w �Reformatorze� w re¿. K. Orzechowskiego, rola
w filmie �Lista Schindlera� w re¿. S. Spielberga,
(Teatr Telewizji, 1990), Izabela we �Wró¿ce� w
re¿. J. Bursztynowicza (Teatr Telewizji, 1996);
udzia³ w �Nieszporach Lud�mierskich� Jana Kan-
tego Pawlu�kiewicza (1992).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 90 m kw., lokatorskie, Krowodrza, od
1991. Samochód: ford escort combi. Podatek do-
chodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: haftowanie, p³ywanie, renowacja mebli.
Urlop: z rodzin¹ nad morzem i na Mazurach. Ulu-
bione dzie³a: wiele. Maksyma ¿yciowa: brak.

aktual.: 2.XI.1998

RYDZEWSKI Jacek
archeolog, dyrektor muzeum
Ur. 22 kwietnia 1946 w Gliwicach, woj. katowic-
kie; wolny; wykszt. wy¿sze; doktor archeologii,
starszy kustosz; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Szczêsny, wykszt. wy¿sze, in¿ynier. Matka: Zofia
(z d. Kad³uczka), wykszt. wy¿sze, romanistka.
Rodzeñstwo: Barbara (ur. 1954). Dzieci: Miko³aj
(ur. 1974), Kinga (ur. 1979).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 85 w Krakowie l XI Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce w Krakowie (matura
1963) l Uniwersytet Jagielloñski, archeologia (dy-
plom 1968).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Polska Akademia Nauk w Krakowie, Instytut Hi-
storii Kultury Materialnej, Zak³ad Archeologii
Ma³opolski (1968-81), asystent (1968-72), starszy
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asystent (1972-77), adiunkt (1977-81) l Muzeum
Archeologiczne w Krakowie (od 1981), kierow-
nik oddzia³u w Nowej Hucie (1981-95), dyrektor
(od 1995). Ponadto: cz³onek Komisji Archeolo-
gicznej Oddzia³u PAN w Krakowie (od 1984),
cz³onek International Council on Monuments and
Sites ICOMOS (od 1996). Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: 3-miesiêczne stypen-
dium w NRD (1974); wyjazdy studyjne na Wêgry
(1979), na S³owacjê (1986), do Norwegii (1990) i
RFN (1997); wykopaliskowe badania archeolo-
giczne w Jugos³awii (1980), RFN (1976-86) i na
Ukrainie (1996-98). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Prze-
miany stref zasiedlenia na wy¿ynach lessowych
zachodniej Ma³opolski w epoce br¹zu i ¿elaza�
(doktorat 1977); oko³o 50 publikacji.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Polskie Towarzystwo Archeologiczne
i Numizmatyczne (1978-87), prezes Oddzia³u Kra-
kowskiego (1981-84). Udzia³ w przedstawiciel-
skich organach w³adzy: brak. Odznaczenia: Zas³u-
¿ony Dzia³acz Kultury (1983), Medal 40-lecia PRL
(1984).

  STATUS MATERIALNY
� brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
� brak odp.                                         aktual.: 18.VIII.1998

RYN Zdzis³aw Jan
psychiatra, dyplomata, profesor UJ
Ur. 21 pa�dziernika 1938 w Szczyrku; ¿onaty (od
1961); wykszt. wy¿sze; profesor habilitowany
medycyny, psychiatra; wyznanie rzymskokat. Oj-
ciec: Jan, wykszt. �rednie, technik elektryk. Mat-
ka: Maria (z d. Pezda), wykszt. podstawowe. Ro-
dzeñstwo: Jerzy (ur. 1940). ¯ona: Halina Gra¿yna
(z d. Nowosiñska), wykszt. �rednie artystyczne,
plastyk. Dzieci: Dorota (ur. 1961), Ewa (ur. 1961).
Tradycje rodzinne: ojciec w m³odo�ci pocz¹tkuj¹-
cy aktor filmowy, zagra³ drugoplanowe role w kil-
ku przedwojennych filmach, podczas okupacji bra³
udzia³ w kilku brawurowych akcjach sabota¿o-
wych przeciwko okupantowi niemieckiemu, zna³
�Pana Tadeusza� na pamiêæ.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Bia-
³ej Krakowskiej l Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
A. Asnyka w Bielsku-Bia³ej (matura 1957) l Aka-
demia Medyczna im. M. Kopernika w Krakowie,
Wydzia³ Lekarski (dyplom 1963) l studia podypl.:
AM w Krakowie, specjalizacja z psychiatrii I stop-
nia (1967), II stopnia (1969) l studia doktoranc-
kie: AM w Krakowie, studia w zakresie psychia-
trii klinicznej (dyplom 1971) l habilitacja w za-
kresie psychiatrii (1979).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Szpital Miejski nr 1 w Bielsku-Bia³ej (1961-65),
sta¿ysta (1961-63), asystent Oddzia³u Chorób We-
wnêtrznych (1964-65) l Przemys³owa Przychod-

nia Obwodowa w Bielsku-Bia³ej (1964-65), asy-
stent lecznictwa l Akademia Medyczna w Krako-
wie, Pañstwowy Szpital Kliniczny (1965-67, 1972-
73), stypendium specjalizacyjne, asystent lecznic-
twa l Miejski O�rodek Matki i Dziecka w Krako-
wie, Poradnia Zdrowia Psychicznego (1970-71),
asystent lecznictwa l Pañstwowy Dom Pomocy
Spo³ecznej w Mianocicach, woj. kieleckie (1965-
91), konsultant ds. psychiatrii l Akademia Medycz-
na w Krakowie, Katedra Psychiatrii (od 1973), asy-
stent, starszy asystent (1973-75), adiunkt (1975-
79), adiunkt habilitowany (1979-83), docent
(1983), profesor nadzwyczajny (1994), prodziekan
Wydzia³u Lekarskiego (1981-84), cz³onek kole-
gium dziekañskiego Wydzia³u Lekarskiego (1984-
88) l Uniwersytet Jagielloñski, Instytut Psycholo-
gii, Zak³ad Psychologii Klinicznej, kierownik
(1984-89) l Specjalista Wojewódzki w Tarnowie
w zakresie psychiatrii (1976-81) l Ministerstwo
Spraw Zagranicznych RP, ambasador nadzwyczaj-
ny i pe³nomocny RP w Chile i Boliwii (1991-96)
l Akademia Wychowania Fizycznego w Krako-
wie, Instytut Rehabilitacji (od 1996), profesor zwy-
czajny. Ponadto: cz³onek Komitetu Nauk Psycho-
logicznych Polskiej Akademii Nauk (od 1989),
konsul honorowy Republiki Chile w Krakowie (od
1997), profesor honorowy Universidad de Chile
(1993), Universidad de Valparaiso (1994), Univer-
sidad de La Serena � Chile (1993). Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: wyjazdy studial-
ne � Instituto Boliviano de Biologia de Altura w
Boliwii (1978-79), Universidad Autónoma de Pu-
ebla w Meksyku (1988-89); sta¿ � New York State
University Stony Brook (1984). Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: �Zaburzenia psychiczne u alpinistów w
warunkach stresu wysokogórskiego� (doktorat
1971); �Uk³ad nerwowy a wysoko�æ � zespó³ aste-
nii wysokogórskiej� (habilitacja 1979); autor i
wspó³autor ksi¹¿ek �Medycyna i alpinizm� (1973),
�Los Andes y La Medicina� (1981), �Cierpienie
ma tysi¹c twarzy� (1989), �Skoczkowie narciar-
scy. Studium psychologiczne� (1990, wspó³autor),
�Antoni Kêpiñski. Autoportret cz³owieka� (1992,
1993, 1997, 1998), �El dolor tiene mil rostros. Juan
Pablo II y los enfermos� (1993, 1994, 1995), �Die
Auschwitz Hefte� (1987, 1994, 1995, wspó³autor),
�Ignacio Domeyko. Ciudadano de dos patrias�
(1994), �Antoni Kêpiñski. Samarytanin naszych
czasów� (1997), �Psychiatria i psychologia s¹do-
wa. Bibliografia polska 1945-1975� (wspó³autor);
ponad 300 publikacji naukowych, g³ównie w cza-
sopismach zagranicznych na temat psychiatrii kli-
nicznej i s¹dowej, psychiatrii spo³ecznej, patologii
obozów koncentracyjnych, medycyny górskiej,
psychologii alpinizmu, antropologii i medycyny
Indian Ameryki Po³udniowej, a tak¿e o etyce me-
dycznej i cierpieniu; autor kilkuset prac popular-
nonaukowych, reporta¿y i esejów o tematyce gór-
skiej, psychologicznej, biograficznej i historycz-
nej; uczestnik wypraw alpinistycznych � Kaukaz
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(1966), Hindukusz (1971), Andy (1973-74, 1978,
1985, 1998, 1999), wulkany Meksyku (1988-89);
podró¿nik IV kontynentów, lekarz i ratownik
GOPR i TOPR, fotografik, autor filmów popular-
nonaukowych, �Bez bakszyszu� (1972), �Cz³o-
wiek i wysoko�æ� (1974), �Mapuche � Ludzie
Ziemi� (1999); znajomo�æ jêzyka hiszpañskiego,
angielskiego i rosyjskiego.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Stronnictwo Demokra-
tyczne, Ko³o S³u¿by Zdrowia w Bielsku-Bia³ej
(1963-64), cz³onek. Inne organizacje spo³eczne:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
(od 1953), przewodnicz¹cy Komisji M³odzie¿owej
Zarz¹du G³ównego, wiceprzewodnicz¹cy Komi-
sji Turystyki Górskiej ZG PTTK, przedstawiciel
Polski w Association International de Tourisme l
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (od 1967),
cz³onek l Polskie Towarzystwo Studiów Latyno-
amerykañskich (od 1979), cz³onek Zarz¹du G³ów-
nego (1982-85), prezes oddzia³u krakowskiego
(1985-90) l Sociedad Boliviana de Psiquiatria (od
1979), cz³onek korespondent l American Geogra-
phic Society (od 1979), cz³onek l Towarzystwo
Lekarskie Krakowskie (od 1980), cz³onek l So-
cieté Europeénne du Culture (od 1980), cz³onek l
Polski Zwi¹zek Alpinizmu (od 1980), cz³onek l
Sociedad Española de Medicina y Socorro de Mon-
taña (od 1987), cz³onek l Niemieckie Towarzy-
stwo Suicydologii (od 1988), cz³onek l Interna-
tional Society for Mountain Medicine (od 1988),
cz³onek l Polskie Towarzystwo Psychologiczne
(od 1989), cz³onek l NSZZ �Solidarno�æ� (od
1989), cz³onek l Towarzystwo Interwencji Kry-
zysowej (od 1990), cz³onek l Sociedad Chilena
de Neurologia, Psiquiatria y Neurocirugia (od
1992), cz³onek honorowy l Cuerpo Socorro An-
dino (od 1992), cz³onek honorowy l Patrullas de
Ski de Chile (od 1993), cz³onek honorowy l So-
ciedad Chilena de Medicina Cósmica y Aviación
(od 1993), cz³onek honorowy l Instituto de Chile
� Academia Chilena de Medicina (od 1994), cz³o-
nek honorowy l Zjednoczenie Polskie w Chile im.
Domeyki (od 1996), cz³onek honorowy l Zwi¹-
zek Polaków w Mendozie � Argentyna (od 1996),
cz³onek honorowy l Polska Akademia Medycy-
ny (od 1998), cz³onek l The Explorers Club w
Nowym Jorku (od 9.XII.1999), cz³onek (Fellow
International). Udzia³ w przedstawicielskich orga-
nach w³adzy: brak. Osi¹gniêcia w dzia³alno�ci pu-
blicznej: jako ambasador Polski w Chile doprowa-
dzenie do podpisania podstawowych umów (o
wspó³pracy gospodarczej, memorandum o wspó³-
pracy kulturalnej i naukowo-technicznej, unikaniu
podwójnego opodatkowania) miêdzy Polsk¹ i Chi-
le, zniesienie wiz Polska�Chile, doprowadzenie do
wizyt prezydentów RP i Chile w obu krajach, umo-
wy 4 miast bli�niaczych, umowy 11 uniwersyte-
tów i 6 towarzystw naukowych z Polski i Chile,
ustanowienie konsulatu honorowego Chile w Kra-

kowie. Odznaczenia: Escudo de Armas de la Nu-
estra Señora de La Paz (1974), Z³ota Odznaka PTTK
(1980), Medal �50 lat Polskich Wypraw w Andy�
(1984), Cruz Grande Orden Merito de Chile (Krzy¿
Wielki Orderu Zas³ugi Chile, 1996).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 65 m kw., w³asne kamienica czynszo-
wa, �ródmie�cie, od 1965. Samochód: mazda, rok
prod. 1996. Podatek dochodowy: 1998 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: alpinizm, podró¿e, narciarstwo, fotografi-
ka. Urlop: wyprawy, podró¿e. Ulubione dzie³a:
brak odp. Maksyma ¿yciowa: brak odp.

aktual.: 5.I.2000

RZEPKA Alan
artysta malarz, scenograf, profesor ASP
Ur. 3 lipca 1940 w Krakowie; ¿onaty (od 1970);
wykszt. wy¿sze; profesor malarstwa; wyznanie �
brak odp. Ojciec: Adam, wykszt. �rednie, mistrz
elektromechanik. Matka: Jolanta (z d. Czaplicka),
wykszt. �rednie, srebrnik. Rodzeñstwo: brak. ̄ ona:
Bogna (z d. � brak odp.), wykszt. wy¿sze, zawód
� brak odp. Dzieci: brak. Tradycje rodzinne: pra-
dziadkowie i dziadkowie byli znanymi w Krako-
wie z³otnikami w latach 30., posiadali pracownie
w centrum miasta (Rynek G³ówny, Sukiennice,
plac Mariacki); ojciec by³ zakopiañczykiem, prze-
wodnikiem i instruktorem narciarskim, uczestni-
kiem Olimpiady Zimowej w 1936 roku w Gar-
misch-Partenkirchen, po wojnie zamieszka³ w Kra-
kowie.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa prywatna im. W³adys³awa
Jagie³³y w Krakowie l Liceum i Gimnazjum im.
Jana III Sobieskiego w Krakowie (matura 1957)
l Akademia Sztuk Piêknych w Krakowie, malar-
stwo (dyplom 1963) l studia podypl.: Akademia
Sztuk Piêknych w Krakowie, scenografia (dyplom
1963).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Sztuk Piêknych w Krakowie (od 1976),
profesor malarstwa. Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: wystawy indywidualne i
zbiorowe w Europie i USA. Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: 120 indywidualnych wystaw malarstwa i ry-
sunku w kraju i na �wiecie, udzia³ w krajowych i
zagranicznych wystawach �rodowiska krakow-
skiego; prace w zbiorach muzealnych w Krako-
wie, £odzi, Bytomiu, Lublinie, Bia³ymstoku, a tak-
¿e w Europie w zbiorach prywatnych, urzêdach
miast i bankach (Niemcy, Szwajcaria, W³ochy,
Szwecja). Nagrody i wyró¿nienia: wiele, w tym
ostatnia � Nagroda Indywidualna Ministerstwa
Kultury i Sztuki I stopnia za wybitne osi¹gniêcia
twórcze i pedagogiczne (1998).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Polskich Artystów Plastyków
(1963-98), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich
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organach w³adzy: brak. Sympatie polityczne: Unia
Wolno�ci. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: spó³dzielcze w³asno�ciowe, �ródmie-
�cie, od 1940. Samochód: brak odp. Podatek do-
chodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: malowanie, rysowanie, czytanie. Urlop:
przewa¿nie we w³asnym letnim domu. Ulubione
dzie³a: utwory Norwida, Herberta, Mi³osza. Mak-
syma ¿yciowa: Pasja pracy � praca z pasj¹.

aktual.: 30.V.1999
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SALAMONOWICZ Lech Antoni
trener, wizytator kuratorium o�wiaty
Ur. 12 czerwca 1950 w Kielcach; ¿onaty (od 1973);
wykszt. wy¿sze; magister wychowania fizyczne-
go; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Zdzis³aw, wy-
kszt. wy¿sze, aktor. Matka: Eugenia (z d. Afoni-
na), wykszt. wy¿sze, aktorka, nauczycielka. Ro-
dzeñstwo: Mieczys³aw (ur. 1948). ¯ona: Ewa (z d.
Wardyñska), wykszt. �rednie, inspektor ds. rodzin
zastêpczych. Dzieci: Rafa³ (ur. 1974), Tomasz (ur.
1981). Tradycje rodzinne: dziadek ze strony ojca
Mieczys³aw Salamonowicz � legionista, sybirak,
¿o³nierz genera³a Maczka.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 72 w Warszawie l Tech-
nikum Energetyczne w Warszawie (matura 1970)
l Akademia Wychowania Fizycznego w Krako-
wie, wychowanie fizyczne (dyplom 1974).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Klub Sportowy �Hutnik� w Krakowie Nowej Hu-
cie (1973-80), trener l Szko³a Podstawowa nr 144
w Krakowie (1980), nauczyciel l Szko³a Podsta-
wowa nr 91 w Krakowie (od 1980), nauczyciel,
trener Uczniowskiego Klubu Sportowego �Kusy�
wicedyrektor (1980-83) l Urz¹d Miasta Krako-
wa (1993-95), inspektor w Wydziale Edukacji l
Kuratorium O�wiaty w Krakowie (od 1995), wi-
zytator. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: liczne w zwi¹zku z prac¹ trenersk¹. Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: dyplom trenera II klasy (1974);
wspó³inicjator Turnieju Lajkonika w pi³ce rêcznej
oraz mityngu lekkoatletycznego (dwie imprezy,
które na sta³e wesz³y do kalendarza imprez spor-
towych w Krakowie); trener  Marcina Urbasia (od
1990) � cz³onek kadry olimpisjkiej Sydney 2000,
rekordzista Polski w biegu na 200 m (19,98 sek,
1999), pi¹te miejsce na dystansie 200 m na Mi-
strzostwach �wiata w Sewilli (1999), gdzie by³
najszybszym bia³ym w finale i do tego czasu dru-
gim bia³ym na tym dystansie w Europie (po W³o-
chu Menea), szóste miejsce na tych samych mi-
strzostwach w sztafecie 4x100 m, halowy rekor-
dzista Polski  (20,60 sek, 2000); trener Marcina
Nowaka (od 1997) � cz³onek kadry olimpijskiej
Sydney 2000, br¹zowy medalista w sztafecie
4x100 m na Mistrzostwach Europy w Budapesz-
cie w 1998 roku, wicemistrz M³odzie¿owych Mi-
strzostw Europy w Geteborgu (10,25 sek, 1999),

szóste miejsce na Mistrzostwach �wiata w Sewil-
li w sztafecie 4x100 m (1999), z³oty medal na Mi-
strzostwach Polski w Krakowie (1999). Nagrody i
wyró¿nienia: nagroda II stopnia prezesa Urzêdu
Kultury Fizycznej i Turystyki (1999), nagroda ku-
ratora o�wiaty województwa ma³opolskiego
(1999), tytu³ Trener Roku 1999 nadany przez
�Dziennik Polski�, IV miejsce w plebiscycie czy-
telników �Gazety Krakowskiej� na trenera roku
1999.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980), cz³o-
nek prezydium Komisji Nauczycielskiej w dziel-
nicy  Nowa Huta (1980-81); Miêdzyzak³adowy
Komitet Za³o¿ycielski �Solidarno�ci� Ma³opol-
skiej (od 1980), cz³onek. Udzia³ w przedstawi-
cielskich organach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿y-
ciorysu polit.: po og³oszeniu stanu wojennego 13
grudnia 1981 roku w³amanie siê wraz z Z. Ku-
biakiem � cz³onkiem prezydium Komisji Nauczy-
cielskiej �Solidarno�ci� � do zaplombowanego
lokalu zwi¹zkowego, wykradniêcie i ukrycie
sztandaru nauczycielskiej �Solidarno�ci�, który
dziêki temu przetrwa³ czasy PRL; dwie rewizje
w stanie wojennym, odsuniêcie od zawodu na-
uczyciela i zwolnienie ze stanowiska wicedyrek-
tora szko³y 1 maja 1983 roku za domniemane
uczestnictwo w nielegalnej demonstracji na pla-
cu Centralnym w Nowej Hucie. Sympatie poli-
tyczne: prawica konserwatywna (w wyniku wy-
chowania patriotycznego w szkole i rodzinie); an-
typatia do przedstawicieli by³ego aparatu partyj-
nego (Oleksy, Sierakowska, Kiszczak, Jaruzel-
ski, Wiatr itp.). Odznaczenia: Medal Komisji
Edukacji Narodowej (1992), Br¹zowa Odznaka
�Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury Fizycznej� (1990),
Srebrna Odznaka �Za Pracê Spo³eczn¹ dla Mia-
sta Krakowa� (1990), Z³ota Odznaka Akademic-
kiego Zwi¹zku Sportowego (1995), Zas³u¿ony
Trener Lekkoatletyki (1997).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 48 m kw., spó³dzielcze lokatorskie,
Nowa Huta, od 1979. Samochód: cinquecento, rok
prod. 1996. Podatek dochodowy: 1997 � I próg,
1998 � I próg.

S
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  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: teatr. Urlop: na obozach sportowych. Ulu-
bione dzie³a: ksi¹¿ki W. £ysiaka; filmy K. Zanus-
siego. Maksyma ¿yciowa: Chodzi o to, a¿ebym
bardziej by³, a nie tylko wiêcej mia³ � a¿ebym po-
przez wszystko, co mam i posiadam, umia³ bar-
dziej i pe³niej byæ cz³owiekiem � to znaczy, a¿e-
bym równie¿ umia³ bardziej �byæ� nie tylko z dru-
gim, ale tak¿e i �dla drugiego�.

aktual.: 27.III.2000

SANOWSKA Barbara Maria
farmaceuta, prezes izby aptekarskiej
(z domu: Ko³aczkowska). Ur. 24 listopada 1941 w
Krakowie; mê¿atka (od 1968); wykszt. wy¿sze;
magister farmacji; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Antoni, wykszt. � brak odp., rzemie�lnik, mistrz
elektroinstalator. Matka: Maria (z d. Zab³ocka),
wykszt. � brak odp., krawcowa. Rodzeñstwo: Ja-
cek (ur. 1939). M¹¿: Wojciech, wykszt. wy¿sze,
geolog. Dzieci: Micha³ (ur. 1969), Anna (ur. 1972).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 19 w Krakowie l IX Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. J. Joteyki w Krako-
wie (matura 1959) l Akademia Medyczna w Kra-
kowie, farmacja (dyplom 1966) l studia podypl.:
Centrum Medyczne Kszta³cenia Podyplomowego
w Warszawie, specjalizacja II stopnia w zakresie
farmacji aptecznej (dyplom 1975).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Apteka Pañstwowego Szpitala Klinicznego w Kra-
kowie (1966-75), asystent l Apteka szpitala przy
Areszcie �ledczym w Krakowie (1975-94), kie-
rownik l Apteka prywatna w Krakowie (1994-
95), kierownik, wspó³w³a�ciciel l Okrêgowa Izba
Aptekarska w Krakowie (od 1995), prezes. Ponad-
to: redaktor naczelny �Farmacji Krakowskiej�.
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
praktyka zawodowa w aptece w Belgradzie (1965).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1976-90), cz³onek. Inne organi-
zacje spo³eczne: Zrzeszenie Studentów Polskich
(1960-66), kierownik Komisji Kultury Rady
Uczelnianej AM w Krakowie (1963-65) l Polskie
Towarzystwo Farmaceutyczne (od 1966), skarb-
nik sekcji aptek szpitalnych (1970-86). Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Od-
znaczenia: Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1987), �Za
Wzorow¹ Pracê dla S³u¿by Zdrowia� (1986).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 72 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od urodzenia. Samochód: daewoo
tico, rok prod. 1996. Podatek dochodowy: 1997 �
II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: krzy¿ówki. Urlop: krajowe wczasy rodzin-
ne. Ulubione dzie³a: brak odp. Maksyma ¿yciowa:
Cokolwiek czynisz, czyñ rozwa¿nie i patrz na re-
zultat.                                                      aktual.: 22.IX.1998

SAPETA Andrzej Franciszek
duchowny rzymskokat.,
pracownik kurii metropolitalnej
Ur. 11 wrze�nia 1937 w Radziechowach, woj. kra-
kowskie; wykszt. wy¿sze. Ojciec: Jan, wykszt. pod-
stawowe, robotnik. Matka: Apolonia (z d. Klim-
czak), wykszt. podstawowe, przy mê¿u. Rodzeñ-
stwo: Bogus³awa (ur. 1923), Maria (ur. 1928), Kry-
styna (ur. 1930), Barbara (ur. 1932), Piotr (ur. 1941).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Radziechowach l Ma³e
Seminarium Archidiecezji Krakowskiej (matura
eksternistyczna 1956) l Wy¿sze Seminarium Du-
chowne Archidiecezji Krakowskiej (dyplom 1962)
l studia podypl.: Katolicki Uniwersytet Lubelski,
teologia pastoralna (absolutorium 1972).

  �WIÊCENIA  I  GODNO�CI KO�CIELNE
Diakonat (Kraków Wawel 1962) l prezbiterat
(Kraków Wawel 1962) l kanonik (1976) l przy-
wilej noszenia rokiety i mantoletu (1991).

  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Parafia pod wezwaniem Matki Bo¿ej Królowej Pol-
ski w Che³mku (1962-64), wikariusz l Parafia pod
wezwaniem �w. Wojciecha w Jaworznie (1964-66),
wikariusz l Parafia pod wezwaniem Naj�wiêtszego
Serca Pana Jezusa w Krakowie Nowej Hucie (1966-
68), wikariusz l Kolegiata Akademicka �w. Anny w
Krakowie (1972-74), diecezjalny duszpasterz akade-
micki l Kuria Metropolitalna w Krakowie, Wydzia³
Katechetyczny (od 1974), wizytator nauki religii
(1974-93), dyrektor archiwum (od 1993). Ponadto:
sêdzia prosynodalny w S¹dzie Metropolitalnym w
Krakowie (1976-93), archidiecezjalny duszpasterz
nauczycieli i wychowawców (1984-93).

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ do organizacji spo³ecznych: Zrze-
szenie Studentów Polskich KUL (1968-72), cz³o-
nek Rady Uczelnianej l Ko³o Naukowe Teolo-
gów KUL (1968-72), cz³onek zarz¹du. Sympatie
polityczne: konserwatywne. Odznaczenia ko�ciel-
ne i �wieckie: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 31 m kw., samodzielne, w bloku
mieszkalnym, Krowodrza. Samochód: brak. Po-
datek dochodowy: 1994 � I próg, 1995 � I próg,
1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ksi¹¿ka religijna (przede wszystkim), do-
bry film, spacer. Urlop: wêdrówki po Tatrach, lek-
tura. Ulubione dzie³a: ksi¹¿ki s³ugi Bo¿ego bpa
Jana Pietraszki, Antoniego Go³ubiewa, �Mistrz i
Ma³gorzata� M. Bu³hakowa. Maksyma ¿yciowa:
brak odp.                                                aktual.: 16.IV.1999

SASU£A Andrzej Wojciech
fizyk,
wicemarsza³ek województwa ma³opolskiego
Ur. 23 kwietnia 1957 w Makowie Podhalañskim;
¿onaty (od 1978); wykszt. wy¿sze; magister fizy-
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ki; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Marian, wykszt.
zawodowe, piekarz. Matka: Irena (z d. Wo�ny),
wykszt. �rednie, referent administracyjny. Rodzeñ-
stwo: Anna (ur. 1960), Barbara (ur. 1966). ¯ona:
Teresa (z d. Horodecka), wykszt. wy¿sze, nauczy-
ciel matematyki, informatyki i wychowania pro-
rodzinnego w LO w Jordanowie. Dzieci: Ma³go-
rzata (ur. 1987), Krzysztof (ur. 1993). Tradycje
rodzinne: dziadek Julian Wo�ny by³ podczas woj-
ny radnym w Makowie Podhalañskim.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w
Makowie Podhalañskim l Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce im. Hugona Ko³³¹taja w Jordanowie (matura
1976) l Uniwersytet Jagielloñski, fizyka stoso-
wana (dyplom 1983).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Hugona Ko³³¹taja w
Jordanowie (1983-98), nauczyciel fizyki l Gmina
Maków Podhalañski (1992-98), wiceburmistrz l
Kuratorium O�wiaty w Bielsku-Bia³ej (1998), ku-
rator o�wiaty l Województwo ma³opolskie, wice-
przewodnicz¹cy zarz¹du województwa ma³opol-
skiego (od 30.XI.1998). Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: wizyta kontaktowa w Komi-
tecie Regionów Unii Europejskiej w Brukseli
(1999); dwukrotny wyjazd do Turyngii (1999); To-
skania (1999). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: przewodnik
beskidzki (uprawnienia pañstwowe i uprawnienia
przewodnika studenckiego); by³y ministrant, lek-
tor, kantor, animator Ruchu ��wiat³o - ¯ycie� w
Archidiecezji Krakowskiej (1970-76). Nagrody i
wyró¿nienia: nagroda warszawskiego tygodnika
�Wspólnota� za pamiêtnik burmistrza I kadencji �
publikacja w ksi¹¿ce �Bal u burmistrza� (1995)

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Ruch Spo³eczny AWS (od
1998), cz³onek zarz¹du Regionu Podbeskidzie
(1998), przewodnicz¹cy ko³a w Makowie Podha-
lañskim (od 1998), cz³onek zarz¹du Regionu Ma-
³opolska (od 1999). Inne organizacje spo³eczne:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
(od 1977), cz³onek l NSZZ �Solidarno�æ� (od
1990), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: radny Rady Miejskiej w Mako-
wie Podhalañskim, kaden. 1990-94, wiceburmistrz
Makowa Podhalañskiego (1992-94); kaden. 1994-
98, wiceburmistrz Makowa Podhalañskiego l rad-
ny Sejmiku Województwa Ma³opolskiego, kaden.
1998-2002, lista wyborcza Akcji Wyborczej �So-
lidarno�æ�, klub radnych AWS, sekretarz prezy-
dium klubu, przewodnicz¹cy grupy radnych RS
AWS, wicemarsza³ek województwa. Inne fakty z
¿yciorysu polit.: dwukrotny kandydat na pos³a do
Sejmu RP � Wyborcza Akcja Katolicka (1991), i
AWS (1997). Sympatie polityczne: prawicowe, co
oznacza uznanie wy¿szo�ci prawa naturalnego nad
stanowionym, wy¿szo�ci narodu nad pañstwem
oraz wy¿szo�ci w³asno�ci prywatnej nad wspól-
n¹. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 200 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Maków Podhalañski, od urodzenia. Samochód:
opel astra, rok prod. 1999. Podatek dochodowy:
1997 � I próg, 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: taniec towarzyski (z ¿on¹), wêdrówki gór-
skie, fotografika, komputer. Urlop: wyjazd pod
namiot nad ciep³e morze z ca³¹ rodzin¹, wêdrów-
ki górskie (Beskidy). Ulubione dzie³a: opowiada-
nia Stanis³awa Lema; sztuka �Biesy� Fiodora Do-
stojewskiego w re¿. Andrzeja Wajdy. Maksyma ¿y-
ciowa: Plus ratio quam vis.             aktual.: 20.X.1999

SCHOEN Henryk Jacek
re¿yser filmowy, dyrektor teatru
Ur. 14 marca 1951 w Krakowie; ¿onaty (od 1974);
wykszt. wy¿sze; re¿yser filmowy; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Henryk, wykszt. wy¿sze, konstruk-
tor-architekt, profesor Politechniki Krakowskiej.
Matka: Anna (z d. von Taube), wykszt. wy¿sze,
absolwentka Wydzia³u Konsularnego Akademii
Handlowej w Krakowie, przy mê¿u. Rodzeñstwo:
Anna �rodoñ, architekt (ur. 1949), Tomasz (ur.
1956). Dzieci: Anna (ur. 1975), Aleksandra (ur.
1976), Agnieszka (ur. 1978), Marcin. (ur. 1985),
Izabela (ur. 1987). Tradycje rodzinne: rodzina kra-
kowska od sze�ciu pokoleñ, wywodz¹ca siê ze stro-
ny ojca od austriackiego kompozytora Fryderyka
Ritter von Buzawa Schoena, ¿yj¹cego w pierw-
szej po³owie XIX wieku; jego syn zosta³ w dru-
giej po³owie XIX wieku prezydentem S¹du Kra-
jowego w Rzeszowie, gdzie siê o¿eni³, jeden z jego
synów przeniós³ siê do Krakowa; matka z domu
von Taube, rodu osiad³ego w Polsce w XVI wie-
ku, spokrewniona by³a m.in. z Karolem Szyma-
nowskim i Jaros³awem Iwaszkiewiczem; rodzin-
ny grobowiec Schoenów usytuowany jest przy
g³ównej alei na cmentarzu Rakowickim obok gro-
bowca Jana Matejki, co jest dowodem polsko�ci
rodziny mimo niemieckiego nazwiska. ¯yciowe
autorytety: re¿yser Stanis³aw Ró¿ewicz, nauczy-
ciel rzemios³a filmowego; operator Jerzy Wójcik,
wspó³pracownik przy kilku filmach. Miejsca za-
mieszkiwania: od urodzenia w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Krakowie l VII Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Krakowie (matura 1968) l
Politechnika Krakowska, chemia przemys³owa
(1968-75, bez dyplomu) l Uniwersytet Jagielloñ-
ski, filozofia (wolny s³uchacz 1970-73) l studia
podypl.: Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Teatralna w
Krakowie, Wydzia³ Re¿yserii i Dramatu (wolny
s³uchacz 1976-77) l ministerialne uprawnienia
re¿ysera filmów fabularnych (1985).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Teatr Inferno w Krakowie (1975-77), dyrektor ar-
tystyczny  l Zespó³ Filmowy �Tor� w Warszawie
(1977-91), re¿yser filmów fabularnych l W³asna
dzia³alno�æ gospodarcza (1991-94), prowadzenie
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kina �Pod Baranami� w Krakowie l Telewizja
Polska, O�rodek Regionalny w Krakowie (1991-
92), dyrektor i redaktor naczelny l Fundacja �Ma-
szachaba� w Krakowie (1993-95), dyrektor han-
dlowy l South Africa German Trading Company
w Republice Po³udniowej Afryki (1995-97), me-
ned¿er-negocjator l Teatr Bagatela w Krakowie
(od 1998), zastêpca dyrektora ds. organizacyjnych
(1998-99), dyrektor (od 1999). Wyjazdy zagranicz-
ne o charakterze zawodowym: wyjazdy na festi-
wale filmowe m.in. do Cannes (1985), Tokio
(1985) i Cabourga we Francji (1986); w roku 1997
ponad roczny wyjazd do RPA jako pracownik fir-
my SAGTC, zwi¹zanej z Deutche Bankiem. Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: za³o¿yciel alternatywnego
Teatru Inferno w Krakowie (1975); w latach 1973-
77 wykonawca epizodów je�dzieckich i kaskader-
skich w polskich filmach m.in. �Potop�, �Kazi-
mierz Wielki�, �Noce i dnie� zatrudniony nastêp-
nie przez Stanis³awa Ró¿ewicza jako asystent re-
¿ysera przy filmie �Pasja�; II re¿yser filmów fa-
bularnych �Zielona ziemia� F. Bajona (1977), �Be-
stia� J. Domaradzkiego (1978), �Cham� L. Ada-
mika (1979), �Obok� F. Falka (1979), �Szansa� F.
Falka (1979), �Gor¹czka�  A. Holland (1980),
�Krótki dzieñ pracy� K. Kie�lowskiego (1981),
�Ry�� S. Ró¿ewicza (1981),  �Mê¿czyzna niepo-
trzebny� L. Adamika (1981), �Pensja pani Latter�
S. Ró¿ewicza (1982), �Crimen� L. Adamika
(1988), �Europa, Europa� A. Holland (1990); re-
¿yseria i scenariusz filmu �Wir� (1984); kilkana-
�cie ról drugoplanowych w polskich filmach fa-
bularnych; cztery 30 minutowe filmy dokumen-
talne o przemianach w Polsce dla Telewizji Nie-
mieckiej ZDF (1994-97); w latach 1999-2000 ge-
neralny remont elewacji Teatru Bagatela. Nagro-
dy i wyró¿nienia: Grand Prix na Opolskich Kon-
frontacjach Teatralnych za spektakl �Etiuda opty-
mistyczna� dla Teatru Inferno (1975), G³ówna Na-
groda Artystyczna na Festiwalu Artystycznym
M³odzie¿y Akademickiej FAMA (1975), nagroda
dziennikarzy im. Wojciecha Wiszniewskiego na
Koszaliñskich Spotkaniach Filmowych �M³odzi i
Film� dla najciekawiej zapowiadaj¹cej siê indy-
widualno�ci twórczej (1984), Br¹zowe Lwy Gdañ-
skie za film fabularny �Wir� (1984), Grand Prix
na Festiwalu Filmów Romantycznych w Cabour-
gu we Francji za film �Wir� (1986), Z³ota Maska
(wspólnie z J. Szyd³owskim) za Spektakl Roku dla
�Tajemniczego ogrodu� zrealizowanego w Teatrze
Bagatela (2000).

  DZIA£ALNO�Æ  POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Filmowców Polskich
(od 1977), przewodnicz¹cy Oddzia³u Krakowskie-
go  l  Korporacja Re¿yserów Filmowych (od
1990), cz³onek l Stowarzyszenie Dyrektorów
Teatru (od 1990), cz³onek. Udzia³ w przedstawi-
cielskich organach w³adzy: brak. Odznaczenia:
brak.

  STATUS MATERIALNY
� brak odp.

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: konie, od których rozpoczê³a siê wspó³-
praca z filmem. Urlop: przez ostatnie trzy lata bez
urlopu z powodu remontu teatru; czas dla dzieci.
Ulubione dzie³a: filmy �Lot nad kuku³czym gniaz-
dem�, M. Formana, �Wesele� A. Wajdy, �Europa,
Europa� A. Holland.             aktual.: 12.VI.2000

SCHOEN Tomasz
socjolog, przedsiêbiorca, polityk
Ur. 7 pa�dziernika 1956 w Krakowie; ¿onaty (od
1989); wykszt. wy¿sze; magister socjologii; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Henryk, wykszt. wy-
¿sze, konstruktor budowlany. Matka: Anna (z d.
Taube), wykszt. wy¿sze, ekonomistka. Rodzeñ-
stwo: Anna (ur. 1949), Henryk (ur. 1951). ¯ona:
Joanna (z d. Burchard), wykszt. wy¿sze, magister
filmoznawstwa. Dzieci: Maria (ur. 1980), Jan (ur.
1984), Helena (ur. 1988). Tradycje rodzinne: dzia-
dek Tadeusz Schoen by³ ¿o³nierzem legionów Pi³-
sudskiego, drugi dziadek ze strony matki Karol
Taube uczestniczy³ w wojnie polsko-bolszewickiej
w 1920 roku, zgin¹³ w niewoli sowieckiej w 1940
roku; matka by³a w Szarych Szeregach, ranna w
Powstaniu Warszawskim; ojciec za dzia³alno�æ
konspiracyjn¹ podczas wojny dosta³ siê do obozu
koncentracyjnego.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 72 im. T. Lenartowicza w
Krakowie l VII Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Z.
Na³kowskiej w Krakowie (matura 1975) l Uni-
wersytet Jagielloñski, socjologia (dyplom 1982)
l studia podypl.: Katolicki Uniwersytet Lubelski,
historia.

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
NSZZ �Solidarno�æ� w Krakowie (1980-81), re-
daktor wydawnictwa informacyjnego �Goniec
Ma³opolski� l Spo³eczny Instytut Wydawniczy
�Znak� w Krakowie (1983-85), redaktor miesiêcz-
nika �Znak� l River sp. z o.o. w Krakowie (1987-
89), wiceprezes l Firma doradcza NBS (1989-91),
prezes l  Komisja Likwidacyjna RSW �Prasa
Ksi¹¿ka Ruch� w Warszawie (1991-92), pe³no-
mocnik w Krakowie l Firma �Wielopole� (1992-
97), dyrektor l Firma Aspen sp. z o.o.  (od 1998),
prezes. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: sta¿ i kurs zarz¹dzania przedsiêbiorstwa-
mi w Wielkiej Brytanii (1996).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Forum Prawicy Demokra-
tycznej (1990-91), cz³onek Rady Krajowej l Unia
Demokratyczna (1991-94), cz³onek prezydium
regionu krakowsko-s¹deckiego l Unia Wolno�ci
(od 1994), przewodnicz¹cy Regionu Krakowskie-
go (1995-99). Inne organizacje spo³eczne: Komi-
tet Obrony Podatnika (od 1996), przewodnicz¹cy.
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
radny miasta Krakowa, kaden. 1990-94, lista wy-
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borcza Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego
�Solidarno�æ�, Demokratyczny Klub Radnych
(1990-93), Klub Liberalno-Demokratyczny (1993-
94) l radny Sejmiku Województwa Ma³opolskie-
go, kaden. 1998-2002, lista wyborcza Unii Wol-
no�ci, klub radnych Unii Wolno�ci, przewodnicz¹-
cy klubu, wiceprzewodnicz¹cy Komisji G³ównej.
Inne fakty z ¿yciorysu polit.: internowany od 13
grudnia 1981 do maja 1982. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: dom na Woli Justowskiej. Samochód:
renault mégane, rok prod. 1998. Podatek docho-
dowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: narty, rower. Urlop: brak odp. Ulubione
dzie³a: ksi¹¿ki Odojewskiego, Marqueza, Vargasa
Llosy i Singera. Maksyma ¿yciowa: brak odp.

aktual.: 29.III.1999

SCHUSTER-GAW£OWSKA Ma³gorzata
konserwator obrazów, profesor ASP
Ur. 9 lutego 1938 w Krakowie; mê¿atka (od 1962);
wykszt. wy¿sze; profesor zwyczajny ASP; wyzna-
nie rzymskokat. Ojciec: Julian, wykszt. wy¿sze,
in¿ynier górnik. Matka: Anna (z d. Skracha), wy-
kszt. wy¿sze, historyk sztuki. Rodzeñstwo: £ukasz
(ur. 1940), Andrzej (ur. 1946). M¹¿: Janusz, wy-
kszt. wy¿sze, artysta grafik. Dzieci: Tomasz (ur.
1967).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 13 w Krakowie; Szko³a
Podstawowa im. H. Kapliñskiej w Krakowie (pry-
watna) l Pañstwowe Liceum Sztuk Plastycznych
w Krakowie (matura 1956) l Akademia Sztuk
Piêknych w Krakowie, konserwacja (dyplom
1962).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Sztuk Piêknych w Krakowie (od 1963),
asystent (1963-75), adiunkt (1975-85), docent,
profesor (1985). Ponadto: rzeczoznawca ds. kon-
serwacji Ministerstwa Kultury i Sztuki (od 1985).
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
stypendium w Rzymie i we Florencji (1971); sta¿
zagraniczny, studialny w Belgii i Holandii (1976,
1984); stypendium im. Lanckoroñskich w Rzymie
(1993). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Przypisanie P. P.
Rubensowi autorstwa portretu królowej El¿biety
Burboñskiej ze zbiorów prywatnych w Krakowie�
(przewód kwalifikacyjny I stopnia 1975); �Niety-
powe metody identyfikacji obrazów� (przewód
kwalifikacyjny II stopnia); publikacje �Próba przy-
pisania Rubensowi autorstwa portretu El¿biety
Burboñskiej� w �Rubens � Polska � Niderlandy�
(£ód� 1977), �Znaki cechowe na odwrocie fla-
mandzkich obrazów na drewnie. Propozycja sys-
tematyki i dokumentacji� w �Studia i materia³y
Wydzia³u Konserwacji Dzie³ Sztuki�, tom II (Kra-
ków 1992); konserwacja obrazu �Misericordia
Domini� z Sulis³awic, tryptyku �Matki Boskiej
Bolesnej� z Kaplicy �wiêtokrzyskiej na Wawelu,

obrazu �Salvator Mundi� z Katedry na Wawelu,
obrazu �Matka Boska z Dzieci¹tkiem� z ko�cio³a
�w. Krzy¿a w Krakowie, �Matka Boska z Dzie-
ci¹tkiem� z Woli Radziszowskiej, �Matka Boska
z Dzieci¹tkiem� z Pustelnika, �Matka Boska z
Dzieci¹tkiem� z Wojkowic Ko�cielnych, �Matka
Boska z Dzieci¹tkiem� z Paczó³towic.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Polskich Artystów Plastyków
(od 1962), cz³onek l NSZZ �Solidarno�æ� (1980-
93), cz³onek l Stowarzyszenie Historyków Sztu-
ki (od 1988), cz³onek. Udzia³ w przedstawiciel-
skich organach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciory-
su polit.: w latach 80. dzia³alno�æ konspiracyjna
po wprowadzeniu stanu wojennego � praca w
Komitecie Pomocy przy Kurii Arcybiskupiej w
Krakowie. Sympatie polityczne: Unia Wolno�ci.
Odznaczenia: Z³ota Odznaka �Za Ochronê Zabyt-
ków� (1970), Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1975).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 120 m kw., kamienica czynszowa,
�ródmie�cie, od 1938. Samochód: renault, rok
prod. 1987. Podatek dochodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: brak odp. Urlop: pobyt na wsi. Ulubione
dzie³a: brak odp. Maksyma ¿yciowa: brak odp.

aktual.: II.1999

SCOTT Brian Sylvanus
politolog, dziennikarz
Ur. 3 lipca 1960 w Skeldonie, Gujana, Ameryka
Po³udniowa; ¿onaty (od 1993); wykszt. wy¿sze;
magister nauk politycznych � dziennikarz; wy-
znanie � katolik wierz¹cy, niepraktykuj¹cy. Oj-
ciec: Joseph, wykszt. wy¿sze, polityk. Matka:
Una (z d. Philips), wykszt. pomaturalne, przy
mê¿u. Rodzeñstwo: Hazel (ur. 1954), Michael (ur.
1957), Floyd (ur. 1962), Shurla – siostra adopto-
wana (ur. 1979). ̄ona: Urszula (z d. Stefañska),
wykszt. wy¿sze, filolog. Dzieci: Marvell (ur.
1993). ̄ yciowe autorytety: Maria M¹czyñska ze
Studium Jêzyka Polskiego na uniwersytecie w
£odzi, prof. Teresa Sasiñska i Tomasz Goban-
Klas z UJ, prof. Jerzy Bralczyk z Uniwersytetu
Warszawskiego, Stanis³aw Tyczyñski i Edward
Miszczak z Radia RMF FM, po uzyskaniu sty-
pendium pañstwowego i mo¿liwo�ci wyboru kra-
ju w Europie Wschodniej przyjazd do Polski ze
wzglêdu na sympatiê do Lecha Wa³êsy. Miejsca
zamieszkiwania: do 1985 roku w Gujanie; po
otrzymaniu stypendium pañstwowego od 1985 do
prze³omu 1986/87 w £odzi , od 1986/87 w Kra-
kowie.

  EDUKACJA
Skeldon Scots School l Skeldon Line Path Gov’t
Secondary w Gujanie (matura 1976) l Guysuco
Training College (technikum), specjalno�æ rolni-
cza � po ukoñczeniu nauki tytu³ in¿yniera rolnika
l Studium Jêzyka Polskiego dla Obcokrajowców
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w £odzi (1985-86) l Uniwersytet Jagielloñski,
nauki polityczne, specjalno�æ dziennikarska (dy-
plom 1992).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Zak³ad trzciny cukrowej w Gujanie (1976-85),
pracownik administracyjny l Radio Muzyka Fakty
– RMF FM w Krakowie (1991-97), dziennikarz,
reporter, prezenter l Telewizja TVN � Wis³a spó³-
ka z o.o. w Krakowie (1997-2000), producent, pre-
zenter, w³a�ciciel l Uniwersytet Jagielloñski, Wy-
dzia³ Zarz¹dzania i Komunikacji Spo³ecznej, In-
stytut Dziennikarstwa i Komunikacji Spo³ecznej
(od II.2000), wyk³adowca komunikacji niewerbal-
nej. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodo-
wym: brak. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: autorskie pro-
gramy w Radiu RMF FM � �Szkó³ka niedzielna�
oraz pierwszy odwa¿ny talk show radiowy o ¿y-
ciu intymnym Polaków, autorskie programy tele-
wizyjne nadawane w latach 1997-2000 w telewi-
zji TVN � �Kasa Briana�, �Krok w krok z Bria-
nem�, �Halo, tu Brian�, �Brian show�; uzyskanie
jako dziennikarz radiowy i telewizyjny du¿ej po-
pularno�ci w Polsce i przyznanie obywatelstwa
polskiego za osi¹gniêcia zawodowe, a nie w zwi¹z-
ku z ma³¿eñstwem czy politycznymi represjami w
ojczy�nie. Nagrody i wyró¿nienia: Z³oty Laur
�Przekroju� przyznany �wspania³ej osobisto�ci
niekwestionowanemu autorytetowi, ulubionemu
bohaterowi «Przekroju»” (1995).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Odznaczenia: Odznaczenie
�Za Zas³ugi dla Kopalni Soli Wieliczka� w po-
dziêce za pomoc w dziele ratowania unikalnego
zabytku kultury narodowej (1992).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: ma³e, w³asne w budownictwie wielo-
rodzinnym, �ródmie�cie, od 1996. Samochód: fiat
brava, rok prod. 1997. Podatek dochodowy: brak
odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ogl¹danie telewizji � sport, przyroda, tu-
rystyka, jogging, tenis, siatkówka. Urlop: na le¿¹-
co, jak najdalej na po³udnie od Polski lub u siebie
na Karaibach. Ulubione dzie³a: biografie s³ynnych
Murzynów, legend (Boba Marleya). Maksyma ¿y-
ciowa: Nie szata zdobi cz³owieka. B¹d� �wiadom
w³asnych mo¿liwo�ci. Mierz si³y na zamiary.

aktual.: 11.III.2000

SEMIK Stanis³aw
duchowny rzymskokat., rektor seminarium
Ur. 5 maja 1944 w Suchej Beskidzkiej, woj. biel-
sko-bialskie; wykszt. wy¿sze; duchowny rzymsko-
kat. Ojciec: Franciszek, wykszt. niepe³ne podsta-
wowe, ch³oporobotnik, elektryk. Matka: Michali-
na (z d. Pochopieñ), wykszt. podstawowe, praca
na roli. Rodzeñstwo: W³adys³aw (ur. 1937), Józe-
fa (ur. 1946), Stanis³awa (ur. 1946), Piotr (ur.

1950), Andrzej (ur. 1955). Tradycje rodzinne: dzia-
dek ze strony ojca � Piotr Semik by³ nauczycie-
lem; dziadkowie ze strony ojca i matki byli pro-
stymi lud�mi, wywodz¹cymi siê z Beskidów, ro-
dziny wielodzietne, zajmuj¹ce siê prac¹ na roli;
ojciec przed wojn¹ wyemigrowa³ za prac¹ do Fran-
cji, w czasie wojny by³ na przymusowych robo-
tach w Gdañsku; w domu zawsze mocno kulty-
wowano tradycje wspólnego obchodzenia �wi¹t
ko�cielnych i rodzinnych.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 3 w Suchej Beskidzkiej l
Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Pracuj¹cych w Ka-
towicach (matura eksternistyczna przygotowana
prywatnie w roku 1963) l Wy¿sze Seminarium
Duchowne Towarzystwa Salezjañskiego w Kra-
kowie, teologia (dyplom 1970) l licencjat: Kato-
licki Uniwersytet Lubelski, Wydzia³ Teologiczny
(dyplom 1976) l studia doktoranckie: KUL (dy-
plom 1982).

  �WIÊCENIA  I  GODNO�CI KO�CIELNE
�luby zakonne w Kopcu k. Czêstochowy, imiê
zakonne Maria (1961) l diakonat w Krakowie
(1969) l prezbiterat w Krakowie (1970).

  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Parafia pod wezwaniem Naj�wiêtszego Serca
Pana Jezusa w Czêstochowie Stradomiu (1970-
73), katecheta dzieci i opiekun ministrantów l
Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Wspomo-
¿ycielki Wiernych w Lublinie (1973-77), studia
na KUL i katecheta m³odzie¿y l Parafia i Dom
Zakonny pod wezwaniem Naj�wiêtszego Serca
Pana Jezusa we Wroc³awiu (1977-80), kateche-
ta, kurs doktorancki, duszpasterz dzieci specjal-
nej troski, duszpasterz m³odzie¿y l Parafia i Dom
Zakonny pod wezwaniem Matki Boskiej Wspo-
mo¿ycielki Wiernych w Lublinie (1980-82), dok-
torant KUL l Prowincja Wroc³awska Salezjanów
we Wroc³awiu (od 1982) cz³onek Rady Inspek-
toralnej (od 1986), wikariusz inspektora (od
1988), inspektor (od 1992) l Wy¿sze Semina-
rium Duchowne Towarzystwa Salezjañskiego w
Krakowie (od 1982), wyk³adowca (1982-88), rek-
tor (od 1998) l Akademia Teologii Katolickiej,
Instytut Studiów nad Rodzin¹ w £omiankach
(1984-87), wyk³ady zlecone. Wyjazdy zagranicz-
ne o charakterze duszpasterskim: kurs jêzykowy
w Wiedniu (1976) i Monachium (1987, 1998);
wyjazd pastoralny, jêzykowy do Anglii (1985,
1986); kurs farmacji (1982); Kapitu³a Generalna
w Rzymie (1996); wiele wyjazdów z racji zastêp-
stwa w pracy polonijnej w Niemczech i Anglii,
praca z dzieæmi i m³odzie¿¹ upo�ledzon¹; dusz-
pasterstwa m³odzie¿y �redniej, praca w oazie;
wyjazdy s³u¿bowe do W³och, Niemiec, Irlandii,
S³owacji, Czech, Hiszpanii i Rosji. Wa¿niejsze
dzie³a: �Wp³yw religijno�ci na spójno�æ i trwa-
³o�æ ma³¿eñstwa na przyk³adzie mieszkañców
Lubina� (doktorat 1982); artyku³y w �Seminare�
i �Biuletynie Zgromadzenia Salezjañskiego�.
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  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ do organizacji spo³ecznych: Fun-
dacja Pomocy dla M³odzie¿y im. �w. Jana Bosko
(1992-98), za³o¿yciel, cz³onek Komisji Nadzor-
czej. Osi¹gniêcia w dzia³alno�ci spo³ecznej: orga-
nizator Salezjañskiego Liceum Ogólnokszta³c¹ce-
go im. �w. Jana Bosko w Lubinie w 1992 roku.
Inne fakty z ¿yciorysu: w trzecim dniu po wpro-
wadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku
spotkania z robotnikami na kilku oddzia³ach fa-
bryki samochodów w Lublinie. Sympatie politycz-
ne: najogólniej prawicowe. Odznaczenia ko�ciel-
ne i �wieckie: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 25 m kw., budynek ko�cielny, Pod-
górze, od 1998. Samochód: samochody semina-
ryjne do wspólnego u¿ytku. Podatek dochodowy:
brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka piesza górska. Urlop: parê dni
w górach, parê dni u rodzeñstwa po�wiêcone pra-
cy fizycznej. Ulubione dzie³a: poezja, zw³aszcza
religijna, ale tak¿e znanych klasyków; malarstwo
(sztuka dawna), zbiory z Drezna, National Galle-
ry w Londynie, Alte Pinakoteke w Monachium,
Luwru w Pary¿u. Maksyma ¿yciowa: Radosnego
dawcê mi³uje Bóg.                                aktual.: VII.1999

SEPIO£ Janusz Marian
architekt,
wicemarsza³ek województwa ma³opolskiego
Ur. 8 wrze�nia 1955 w Gorlicach, woj. nowos¹-
deckie; ¿onaty (od 1979); wykszt. wy¿sze, magi-
ster in¿ynier architekt; wyznanie rzymskokat. Oj-
ciec: Micha³, wykszt. wy¿sze, ekonomista, dzia-
³acz kulturalny. Matka: Felicja (z d. Tarczyñska),
wykszt. pomaturalne, laborantka RTG. Rodzeñ-
stwo: Joanna (ur. 1953). ¯ona: Justyna (z d. Am-
bro¿y), wykszt. wy¿sze, polonista, historyk sztu-
ki. Dzieci: Olga (ur. 1979), Rados³aw (ur. 1981).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Gorlicach, woj. nowos¹dec-
kie l Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marcina Kro-
mera w Gorlicach (matura 1974) l Politechnika
Krakowska, Wydzia³ Architektury (dyplom 1980)
l Uniwersytet Jagielloñski, Wydzia³ Filozoficz-
no-Historyczny,  historia sztuki (bez dyplomu).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Biuro Rozwoju Krakowa (1981-90), projektant l
Urz¹d Wojewódzki w Krakowie (1990-94 i 1995-
98), dyrektor Wydzia³u Polityki Regionalnej i Prze-
strzennej l Miêdzynarodowe Centrum Kultury w
Krakowie (1991-92), zastêpca dyrektora l Bank
Przemys³owo-Handlowy SA w Krakowie (1994-
95), dyrektor biura zarz¹du l Urz¹d Mieszkalnic-
twa i Rozwoju Miast w Warszawie (1998), dyrek-
tor Departamentu Gospodarki Przestrzennej l
województwo ma³opolskie (od 30.XI.1998), wi-
ceprzewodnicz¹cy zarz¹du województwa ma³opol-
skiego. Ponadto: przewodnicz¹cy Rady Nadzor-

czej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodo-
wiska i Gospodarki Wodnej (1993-94), cz³onek
G³ównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicz-
nej przy ministrze budownictwa � obecnie przy
Urzêdzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w War-
szawie (od 1995). Wyjazdy zagraniczne o charak-
terze zawodowym: Goethe Institut w Mannheim �
sta¿ jêzykowy (1991); seminaria dla urzêdników
z Europy �rodkowej i Wschodniej prowadzone
przez Harvard University w Warszawie (1993);
uczestnik Salzburg Seminar w Austrii (1997).
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: publikacje fachowe;
wspó³organizator wystawy polskiej architektury
wspó³czesnej w Berlinie (1995). Nagrody i wyró¿-
nienia: w kilku konkursach urbanistycznych, m.in.:
projekt na centrum miasta Tychy � I miejsce
(1996), projekt �ródmie�cia Tarnowa � I miejsce
(1996).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Architektów Polskich
(od 1984), cz³onek zarz¹du Oddzia³u Krakowskie-
go, cz³onek kolegium sêdziów konkursowych (od
1993). Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: brak. Sympatie polityczne: ruch konserwatyw-
ny. Odznaczenia: Br¹zowy Medal �Za Zas³ugi dla
Obronno�ci Kraju� (1996), Srebrny Krzy¿ Zas³u-
gi (1997), Wyró¿nienie �Za Pracê Spo³eczn¹ w
SARP� (1997).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 55 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Podgórze, od 1978, Samochód: fiat siena, rok
prod. 1997. Podatek dochodowy: 1994 � I próg,
1995 � II próg, 1996 � II próg, 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: wydawnictwa o sztuce, zw³aszcza o archi-
tekturze wspó³czesnej, fotografia architektury.
Urlop: z dzieæmi nad morzem. Ulubione dzie³a:
poezja Zbigniewa Herberta.              aktual: 1.III.1999

SÊKOWSKI Józef
rze�biarz, profesor ASP
Ur. 1 czerwca 1939 w Weso³ej, woj. kro�nieñskie;
¿onaty (od 1973); wykszt. wy¿sze; profesor; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Stanis³aw, wykszt.
podstawowe, artysta rze�biarz. Matka: Katarzyna
(z d. Barwu�), wykszt. podstawowe, przy mê¿u.
Rodzeñstwo: Genowefa (ur. 1935). ¯ona: Ewa (z
d. Kisielewska), wykszt. wy¿sze, magister in¿y-
nier ogrodnik. Dzieci: Anna (ur. 1975), Jakub (ur.
1985).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Weso³ej l Pañstwowe Li-
ceum Sztuk Plastycznych w Jaros³awiu (matura
1959) l Akademia Sztuk Piêknych w Krakowie,
rze�ba (dyplom 1966).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Sztuk Piêknych w Krakowie (od 1967),
nauczyciel przedmiotu (1967-70), starszy asystent
(1970-73), adiunkt (1973-78), docent (1978-88),
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profesor nadzwyczajny (1988), profesor zwyczaj-
ny (1995). Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: plenery � sympozja rze�biarskie w
Mirabel we Francji (1981, 1982, 1983, 1984), w
Gavorrano we W³oszech (1988, 1989). Wa¿niej-
sze osi¹gniêcia: �Metal jako tworzywo rze�biar-
skie� (doktorat 1973); �Metal jako tworzywo w
moich realizacjach rze�biarskich� (habilitacja
1978); realizacja pomników � Klementa Zab³oc-
kiego w Krakowie, Pomnik Wdziêczno�ci w Sa-
noku i Pomnik Górników w Czechowicach. Na-
grody i wyró¿nienia: Rze�ba Roku w Krakowie �
I nagroda w latach 1969, 1973 i 1975, I nagroda w
ogólnopolskim konkursie na pomnik powrotu ziem
zachodnich do macierzy (Wroc³aw 1967), II na-
groda w ogólnopolskim konkursie na pomnik Ju-
liusza S³owackiego (Warszawa 1980), nagroda
równorzêdna w ogólnopolskim konkursie na po-
mnik Powstania Warszawskiego (Warszawa 1983),
I nagroda w ogólnopolskim konkursie na pomnik
Klementa Zab³ockiego (Kraków 1987).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1970-78), cz³onek. Inne organi-
zacje spo³eczne: Zwi¹zek Polskich Artystów Pla-
styków, cz³onek Zarz¹du G³ównego (1965-75) l
Zwi¹zek Artystów Rze�biarzy, cz³onek Zarz¹du
G³ównego (od 1985). Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak. Odznaczenia: Z³oty Krzy¿
Zas³ugi (1984).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 100 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1986. Samochód: polonez, rok
prod. 1996. Podatek dochodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: praca w ogrodzie. Urlop: zwiedzanie Euro-
py. Ulubione dzie³a: poezja Jasienina, ka¿da dobra
rze�ba. Maksyma ¿yciowa: praca, praca, praca.

aktual.: II.1999

SIEDLARZ-KAPERA Liliana Maria
prawnik, sêdzia
Ur. 3 maja 1937 we Lwowie; mê¿atka (od 1967);
wykszt. wy¿sze; magister prawa; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: W³adys³aw, wykszt. wy¿sze, in¿y-
nier. Matka: Pelagia (z d. �wiêtek), wykszt. �red-
nie, nauczycielka. Rodzeñstwo: Sergiusz (ur. 1938).
M¹¿: Jerzy Kapera, wykszt. wy¿sze, sêdzia Naczel-
nego S¹du Administracyjnego. Dzieci: brak. Tra-
dycje rodzinne: matka nauczycielka na tajnych kom-
pletach podczas II wojny �wiatowej wraz ze swym
ojcem profesorem greki, ³aciny i  niemieckiego.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 3 im. M. Konopnickiej w
Tarnowie l II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. J. Tar-
nowskiego w Tarnowie (matura 1955) l Uniwer-
sytet Jagielloñski, prawo (dyplom 1960) l studia
podypl.: Uniwersytet Jagielloñski (dyplom 1989);
Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, rocz-
ny kurs dla sêdziów rodzinnych.

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
S¹d Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy (od 1962),
sêdzia (1962-70), przewodnicz¹ca wydzia³u ro-
dzinnego (1970-92), prezes (od 1992) l Zawodo-
we Studium Podyplomowe w Nowej Hucie � Szko-
³a S³u¿b Spo³ecznych im. Brata Alberta (od 1970),
wyk³adowca. Wyjazdy zagraniczne o charakterze
zawodowym: brak. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: orga-
nizacja wydzia³u rodzinnego S¹du Rejonowego dla
Krakowa Krowodrzy (1977); wspó³praca z Woje-
wódzkim O�rodkiem Adopcyjnym i Spo³ecznym
O�rodkiem Adopcyjnym �Dzie³o pomocy dzie-
ciom�.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1962-89), cz³onek. Inne organi-
zacje spo³eczne: Towarzystwo Przyjació³ Dzieci
(od 1970), cz³onek l Cz³onek wspieraj¹cy Hospi-
cjum �w. £azarza. Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak. Odznaczenia: Przyjaciel
Dzieci (1970), Z³ota Odznaka Honorowa Pracow-
nika S¹dowego (1977), Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
(1989).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 50 m kw., kwaterunkowe, Krowodrza,
od 1972. Samochód: fiat 126p, rok prod. 1992
(skradziony w sierpniu 1998). Podatek dochodo-
wy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: teatr, wystawy malarstwa, spacery, opera
i koncerty w filharmonii. Urlop: wyjazdy w góry
lub do Na³êczowa, raz na dwa lata do Grecji lub
Hiszpanii. Ulubione dzie³a: wiersze H. Po�wiatow-
skiej, �W poszukiwaniu straconego czasu� M. Pro-
usta; malarstwo w³oskie; fotografie A. Bujaka,
szczególnie drewniane �wi¹tynie. Maksyma ¿ycio-
wa: Praca dla innych, zw³aszcza dla dzieci.

aktual.: 8.XI.1998

SIEMEK Jakub Kazimierz
in¿ynier górnik, fizyk, profesor AGH
Ur. 2 marca 1937 w Brzozowicach, woj. katowic-
kie; ¿onaty (od 1961); wykszt. wy¿sze; magister
in¿ynier górnik, magister fizyki; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Piotr, wykszt. �rednie pedagogicz-
ne, nauczyciel. Matka: Janina (z d. Malara), wy-
kszt. � brak odp., nauczycielka. Rodzeñstwo: Te-
resa (ur. 1943). ̄ ona: Halina (z d. S³aby), pracow-
nik techniczny na Politechnice Krakowskiej. Dzie-
ci: Beata (ur. 1961), Pawe³ (ur. 1966). Tradycje
rodzinne: udokumentowane i odtworzone drzewo
genealogiczne rodziny siêga drugiej po³owy XVIII
wieku do przodka Micha³a Siemka; w rodzinie s¹
nauczyciele, kierownicy i dyrektorzy szkó³, pro-
fesorowie akademiccy, in¿ynierowie.

  EDUKACJA
Szko³a powszechna w Tarnowskich Górach l Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ksiêcia Jana II Opol-
skiego w Tarnowskich Górach (matura 1953) l
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, gór-
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nictwo (dyplom 1958); Uniwersytet Jagielloñski,
fizyka (1958-61), Uniwersytet im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, fizyka (dyplom 1963) l studia
podypl.: AGH, z zakresu integracji z Uni¹ Euro-
pejsk¹ (dyplom 1999) l kursy specjalistyczne z
zakresu programowania komputerów, metod ma-
tematycznych w ekonomii i innych (ogó³em 12 w
okresie 1966-99).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Polska Akademia Nauk w Krakowie, Zak³ad Me-
chaniki Górotworu (1959), asystent l Akademia
Górniczo-Hutnicza w Krakowie (1959-64), star-
szy asystent l Instytut Górnictwa Naftowego i
Gazownictwa w Krakowie (1965-81), adiunkt
(1965-69), docent (1969-75), kierownik zak³adu
(1969-75), zastêpca dyrektora ds. gazownictwa
(1976-81) l Akademia Górniczo-Hutnicza w Kra-
kowie, Wydzia³ Wiertniczo-Naftowy � obecnie
Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu (od 1981), pro-
fesor nadzwyczajny (1979), profesor zwyczajny
nauk technicznych (1990), kierownik Zak³adu
Termodynamiki i Przep³ywów w Z³o¿ach � po-
tem Gazownictwa Ziemnego (od 1987), prodzie-
kan wydzia³u (1987-90). Ponadto: delegat Polski
w Komisji ds. Wydobycia, Magazynowania i
Transportu Gazu Ziemnego Miêdzynarodowej
Unii Gazowniczej (1976-97), cz³onek Centralnej
Komisji ds. Stopni i Tytu³ów Naukowych (1978-
91, 1994-96, 1997-99), cz³onek Komitetu Górnic-
twa Polskiej Akademii Nauk (od 1978), cz³onek
korespondent Polskiej Akademii Umiejêtno�ci (od
1995), wiceprzewodnicz¹cy Komitetu Górnictwa
PAN (od 1997), cz³onek Akademii In¿ynierskiej
w Polsce (od 1998), cz³onek zagraniczny Rosyj-
skiej Akademii Nauk Przyrodniczych (od 1999);
porucznik Ludowego Wojska Polskiego. Wyjazdy
zagraniczne o charakterze zawodowym: sta¿ na-
ukowy � stypendium ONZ w Bureau of Mines w
Waszyngtonie, Bartlesville i San Francisco (1971);
kurs zarz¹dzania i finansowy przemys³u naftowe-
go i gazowniczego w Pary¿u (1996); wyjazdy na-
ukowe, wspó³praca naukowa i konferencje, m.in.
w USA, Niemczech, Meksyku, we W³oszech, w
Argentynie, Brazylii, Pakistanie, Chinach, Japo-
nii, Czechach, na Ukrainie. Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: �Przep³yw gazu w o�rodku porowatym z
uwzglêdnieniem efektów termodynamicznych�
(doktorat 1968); �Zmiany temperatury przy prze-
p³ywie gazu w o�rodku porowatym oraz ich wp³yw
na proces eksploatacji z³ó¿ gazowo-kondensato-
wych� (habilitacja 1973); 225 publikacji, artyku-
³ów, rozpraw naukowych oraz drukowanych refe-
ratów w wydawnictwach krajowych i zagranicz-
nych; wspó³autor i kierownik 180 dokumentacji i
opracowañ nie publikowanych dla przemys³u i in-
stytucji naukowych; promotor 12 przewodów dok-
torskich, recenzent ponad 50 rozpraw habilitacyj-
nych i doktorskich oraz ponad 250 recenzji wy-
dawniczych krajowych i zagranicznych; publika-
cje kilku artyku³ów w �Tygodniku Powszechnym�

dotycz¹cych bezpieczeñstwa energetycznego Pol-
ski, gospodarki gazem ziemnym w Polsce (1996-
98), wprowadzenie Polski do organizacji FEANI
(Europejska Federacja Narodowych Stowarzyszeñ
In¿ynierskich) oraz przyznawanie dyplomów �Eu-
ropejskiego In¿yniera� in¿ynierom polskim. Na-
grody i wyró¿nienia: nagrody naukowe Ministra
Edukacji Narodowej (1975, 1978, 1987, 1990), I
stopieñ generalnego dyrektora górnictwa (1996).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Kra-
joznawcze (od 1956), cz³onek prezydium komisji
turystyki górskiej Zarz¹du G³ównego (1977-80)
l Krakowski Klub Przodowników Turystyki Gór-
skiej PTTK (od 1969), cz³onek, przodownik Gór-
skiej Odznaki Turystycznej GOT na obszar Be-
skidów Zachodnich (od 1969) l Society of Petro-
leum Engineers � amerykañskie Stowarzyszenie
In¿ynierów Naftowych (od 1971), cz³onek l Pol-
skie Zrzeszenie In¿ynierów i Techników Sanitar-
nych (od 1976), cz³onek l American Mathemati-
cal Society � Amerykañskie Stowarzyszenie Ma-
tematyczne (od 1978), cz³onek l NSZZ �Solidar-
no�æ� (1980-81), cz³onek l Stowarzyszenie In¿y-
nierów i Techników Przemys³u Naftowego i Ga-
zowniczego (od 1965), wiceprezes (1981-87) l
Polskie Towarzystwo Mechaniki Ska³ (od 1993),
cz³onek-za³o¿yciel l Polski Narodowy Komitet ds.
Rejestru Europejskiej Federacji Narodowych Sto-
warzyszeñ In¿ynierskich (od 1994), przewodnicz¹-
cy l National Geographic Society (od 1997), cz³o-
nek l Verein Freunde und Förderer der TU Ber-
gakademie Freiberge � Stowarzyszenie Przyjació³
Uniwersytetu Technicznego, Akademii Górniczej
we Freiburgu w Niemczech, cz³onek. Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Sym-
patie polityczne: do wywa¿onej dzia³alno�ci poli-
tycznej, popartej rzeteln¹ ocen¹ sytuacji, która nie
prowadzi do podzia³ów w pañstwie; antypatia do
pogl¹dów i postaw skrajnych, d¹¿¹cych do rewan-
¿yzmu, wypowiedzi i dzia³añ o znamionach rasi-
stowskich, dzia³añ politycznych, odsuwaj¹cych
wzglêdy i oceny ekonomiczne na drugi plan. Od-
znaczenia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1977), Krzy¿
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1986),
Medal Komisji Edukacji Narodowej (1993), Krzy¿
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1997).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 74 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Nowa Huta, od 1956. Samochód: renault twin-
go, rok prod. 1994. Podatek dochodowy: 1997 �
III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: wycieczki samochodowe i piesze, ksi¹¿ki
(literatura piêkna), wyjazdy zagraniczne. Urlop:
wyjazdy z ¿on¹ i wnukami do miejscowo�ci pod-
górskich, pobyty u dzieci (Niemcy, Austria), na
miejscu w Krakowie. Ulubione dzie³a: ksi¹¿ki i
filmy o historii XX wieku, II wojnie �wiatowej, o
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przyrodzie i geografii ró¿nych krajów, czasem o
filozofii, antropologii, dawnych cywilizacjach i
kulturach. Maksyma ¿yciowa: Ka¿d¹ pracê nauko-
w¹ lub zawodow¹ wykonywaæ na mo¿liwie naj-
wy¿szym poziomie, dok³adnie i profesjonalnie, tak
jakby od tej jednej pracy zale¿a³a ca³a dalsza przy-
sz³o�æ.                                                   aktual.: 20.VII.1999

SIENIAWSKA Krystyna Maria
prawnik, adwokat
(z domu: Wierzbowska). Ur. 12 sierpnia 1941 w
Wilnie; zamê¿na (od 1965); wykszt. wy¿sze; ad-
wokat; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Micha³,
wykszt. wy¿sze, nauczyciel. Matka: W³adys³awa
(z d. Kosal), wykszt. wy¿sze, nauczyciel. Rodzeñ-
stwo: brak. M¹¿: Jerzy, wykszt. wy¿sze, fizyk, rad-
ca Ambasady Polskiej w Moskwie i pe³nomocnik
ds. energii atomowej (od 1993). Dzieci: Wojciech
(ur. 1966), Anna (ur. 1967), Ewa (ur. 1968).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Krakowie l Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce im. Jana D³ugosza w Nowym S¹czu
(matura 1960) l Uniwersytet Jagielloñski, Wydzia³
Prawa (dyplom 1965) l aplikacja s¹dowa (1966-
68), egzamin sêdziowski (1968) l aplikacja ad-
wokacka (1969-71), egzamin adwokacki (1972).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Zespó³ Adwokacki nr 2 w Krakowie (1972-92),
adwokat l Kolegium Odwo³awcze przy Sejmiku
Samorz¹dowym Województwa Krakowskiego
(1990-95), przewodnicz¹ca l Indywidualna Kan-
celaria Adwokacka (od 1992), w³a�ciciel l Samo-
rz¹dowe Kolegium Odwo³awcze (od 1995), prze-
wodnicz¹ca, prezes. Ponadto: przewodnicz¹ca Kra-
jowej Reprezentacji Samorz¹dowych Kolegiów Od-
wo³awczych w Polsce (od 1990), doradca sejmo-
wej Komisji Samorz¹du Terytorialnego (od 1991),
doradca sejmowej Komisji Finansów (od 1991), do-
radca Zgromadzenia Konstytucyjnego w sprawach
samorz¹dowych, ekspert w komitecie przy prezy-
dencie Lechu Wa³êsie (1991-95). Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: do USA (1997).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego (1956-
65), zastêpca hufcowego Kraków Stare Miasto l
Klub Inteligencji Katolickiej (od 1965), wicepre-
zes (1981-87), przewodnicz¹ca sekcji rodzin.
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
radna Rady Miasta Krakowa, kaden. 1990-94, li-
sta wyborcza Krakowskiego Komitetu Obywatel-
skiego �Solidarno�æ�, Demokratyczny Klub Rad-
nych, przewodnicz¹ca Komisji Statutowej (1990-
91). Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 300 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Podgórze, od 1988. Samochód: renault clio,
rok prod. 1992; volvo V40, rok prod. 1997. Poda-
tek dochodowy: 1994 �  II próg, 1995 �  III próg,
1996 � III próg, 1998 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: czytanie, ogród. Urlop: turystyka nadmor-
ska, zwiedzanie. Ulubione dzie³a: wszystkie utwo-
ry Grahama Greena. Maksyma ¿yciowa: Bóg, Ho-
nor, Ojczyzna. Nikt ponad prawo.

aktual.: X.1999

SIEÑCZAK Bronis³aw Leon
duchowny rzymskokat., prowincja³
Ur. 10 lutego 1947 w Pa³ecznicy k. Lubartowa,
woj. lubelskie; wykszt. wy¿sze, doktor teologii
dogmatycznej. Ojciec: Stanis³aw, wykszt. podsta-
wowe, kolejarz. Matka: Bronis³awa (z d. Rybic-
ka), wykszt. podstawowe, przy mê¿u. Rodzeñstwo:
Adela (ur. 1929), Stanis³aw (ur. 1930), Maria (ur.
1940), Henryk (ur. 1943), Teresa (ur. 1951). Tra-
dycje rodzinne: rodzina rolniczo-robotnicza. ¯y-
ciowe autorytety: ks. Stanis³aw £¹tka � katecheta
ze szko³y podstawowej. Miejsca zamieszkiwania:
do 1962 roku w Pa³ecznicy, potem w Krakowie,
oprócz okresu studiów w Rzymie w latach 1974-
78.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Pa³ecznicy l Ma³e Semi-
narium Duchowne Ksiê¿y Misjonarzy w Krako-
wie; matura eksternistyczna w I LO im. B. Nowo-
dworskiego w Krakowie (1965) l Instytut Teolo-
giczny Ksiê¿y Misjonarzy w Krakowie (dyplom
1972) l studia specjalistyczne: Papieski Uniwer-
sytet Gregoriañski w Rzymie (dyplom 1978).

  �WIÊCENIA  I  GODNO�CI KO�CIELNE
Nowicjat w Zgromadzeniu Ksiê¿y Misjonarzy �w.
Wincentego a Paulo w Krakowie (1962-65) l �lu-
by wieczyste (Kraków, 1971) l �wiêcenia kap³añ-
skie (Kraków, 1972 z r¹k bp. Albina Ma³ysiaka).

  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Zgromadzenie Ksiê¿y Misjonarzy �w. Wincen-
tego a Paulo (od 1962), kap³an, wizytator pol-
skiej prowincji zgromadzenia (od 1997) l Para-
fia pod wezwaniem Naj�wiêtszej Marii Panny z
Lourdes w Krakowie (1972-74), katecheta i dusz-
pasterz inteligencji l Instytut Teologiczny Ksiê-
¿y Misjonarzy w Krakowie (od 1979), wyk³adow-
ca teologii dogmatycznej, wicedyrektor (1979-
85), rektor i superior domu zgromadzenia przy
ul. Stradom (1987-94) l Superior domu ks. Sie-
maszki przy ul. D³ugiej 42 (1994-97). Wyjazdy
zagraniczne o charakterze duszpasterskim: stu-
dia teologiczne w Rzymie (1974-78), stypendium
w Regensburgu w Niemczech (1995-96) oraz na
Catholic University of Washington w USA
(1996). Wa¿niejsze dzie³a: �Uczestnictwo wier-
nych w sakramencie pokuty. Wk³ad ojców Ko-
�cio³a w aktualn¹ reformê tego sakramentu� (dok-
torat 1978); kilka artyku³ów z dziedziny teologii
doktrynalnej w krajowych i zagranicznych pi-
smach specjalistycznych, rekolekcje dla studen-
tów �O szczê�ciu� (1988), broszury popularyzu-
j¹ce problematykê religijn¹, w tym kilka ¿ycio-
rysów �wiêtych, m.in. �w. Bronis³awy i �w. Win-
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centego a Paulo. Nagrody i wyró¿nienia: medal
Ministra Kultury za rewaloryzacjê zabytkowego
ogrodu przy domu zgromadzenia przy ul. Stra-
dom w Krakowie (1988).

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ do organizacji spo³ecznych: Fun-
dacja im. ks. Siemaszki w Krakowie � Centrum
M³odzie¿y �U Siemachy� (od 1992), prezes. Osi¹-
gniêcia w dzia³alno�ci spo³ecznej: zainicjowanie
w Krakowie szeroko zakrojonej dzia³alno�ci wy-
chowawczej w�ród dzieci i m³odzie¿y szkolnej z
ubo¿szych rodzin oraz uczynienie pracy wycho-
wawczej z dzieæmi jednym z w¹tków dzia³alno�ci
Zgromadzenia Ksiê¿y Misjonarzy w ca³ej Polsce;
inicjator projektu �Radosna Nowina 2000� � bu-
dowy w Piekarach k. Tyñca centrum wychowa-
czo-edukacyjnego dla dzieci i m³odzie¿y, obejmu-
j¹cego szko³ê na 200 uczniów, internat dla 500
dzieci, kryty basen oraz ko�ció³ s³u¿¹cy tak¿e wsi
Piekary (przewidywane otwarcie centrum we
wrze�niu 2001 roku). Sympatie polityczne: do po-
lityków kieruj¹cych siê racjonalnymi przes³anka-
mi i dzia³aj¹cych na rzecz prostego cz³owieka.
Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: budynek klasztorny, �ródmie�cie, od
1978. Samochód: toyota, rok prod. � brak odp.
Podatek dochodowy: 1998 � rycza³t dla ksiê¿y.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: sport, podró¿e, jazda samochodem, p³y-
wanie. Urlop: po³¹czony z opiek¹ nad osob¹ po-
trzebuj¹c¹. Ulubione dzie³a: z dziedziny teologii
Paul Tillich (teolog protestancki), ponadto litera-
tura filozoficzna i psychologiczno-wychowawcza.
Maksyma ¿yciowa: Wiêksza jest rado�æ w dawa-
niu ani¿eli w braniu (Dz Ap.20,35).

aktual.: 16.II.2000

SKALSKI Piotr Kazimierz
in¿ynier budownictwa, mened¿er
Ur. 12 lipca 1952 w Krakowie; ¿onaty (od 1974);
wykszt. wy¿sze; magister in¿ynier budownictwa
l¹dowego; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Jerzy,
wykszt. wy¿sze, lekarz. Matka: Halina (z d. Ro-
siek), wykszt. �rednie, przy mê¿u. Rodzeñstwo:
Gra¿yna (ur. 1945), Joanna (ur. 1946). ¯ona: Lu-
cyna (z d. S³obodzian), wykszt. wy¿sze, in¿ynier
budownictwa l¹dowego. Dzieci: Magdalena (ur.
1982). Tradycje rodzinne: rodzina wywodz¹ca siê
z drobnej podolskiej szlachty herbu Suche Kom-
naty; pradziadkowie Godfryd i Teofila Skalscy
zarz¹dzali w latach 70. i 80. XIX wieku 1200-hek-
tarowymi dobrami ziemskimi pod Humaniem na
Podolu, które by³y tak rozleg³e, i¿ w tradycji ro-
dzinnej zachowa³ siê przekaz, ¿e trzeba by³o dwóch
tygodni, aby objechaæ ca³y maj¹tek powozem; ich
syn, ksi¹dz infu³at Teofil Aleksander Skalski, by³
do rewolucji pa�dziernikowej d³ugoletnim pro-
boszczem ko�cio³a �w. Aleksandra w Kijowie,
wiêziony potem przez bolszewików w Kijowie,

na £ubiance i Butyrkach w Moskwie, oraz, skaza-
ny na karê �mierci, w �cis³ym izolatorze Jaros³a-
wiu nad Wo³g¹, wymieniony w 1932 roku wraz z
grup¹ wiêzionych w Sowietach Polaków na oby-
wateli ZSRR skazanych w Polsce, osiad³ w £uc-
ku, który opu�ci³ w po³owie pa�dziernika 1939
roku, przedostaj¹c siê do Polski, po wojnie zosta³
proboszczem w Mszanie Dolnej, gdzie zmar³ w
1958 roku, pozostawiaj¹c obszerne wspomnienia
opublikowane w 1996 roku; ojcie � wychowanek
gimnazjum jezuitów w Hyrowie, stryj Stanis³aw
Skalski, genera³ pilot, podczas wojny dowódca
polskiego Dywizjonu 303, uczestnicz¹cego w Bi-
twie o Angliê w 1940 roku, zyska³ s³awê najlep-
szego lotnika II wojny �wiatowej z powodu naj-
wiêkszej liczby zestrzeleñ samolotów niemieckich.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 7 w Krakowie l Techni-
kum Komunikacyjne w Krakowie (matura 1972)
l Politechnika Krakowska, Wydzia³ Budownic-
twa L¹dowego � organizacja i zarz¹dzanie (dy-
plom 1982).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Zak³ad Produkcji Materia³ów Budowlanych i
Us³ug Budowlanych w Kocmyrzowie pod Krako-
wem (1982-88), w³a�ciciel l Firma Budowlano-
Handlowa �Skalski� w Krakowie (od 1988), w³a-
�ciciel l Galeria-sklep ze srebrem i z³otem �Skal-
ski� w Katowicach (od 1991), w³a�ciciel l  Ma-
rian Bieñ-Piotr Skalski Spó³ka Cywilna, autory-
zowany dealer sprzeda¿y Renault w Krakowie (od
1995), wspó³w³a�ciciel l Firma Spedycja 2000 w
Krakowie (od 1999), w³a�ciciel. Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: w latach 70.
podczas przed³u¿onych do 11 lat studiów wielo-
krotne podró¿e do krajów Europy zachodniej po-
³¹czone najpierw z prac¹ fizyczn¹ w budownic-
twie, a potem z wykorzystaniem kwalifikacji in-
¿yniera; od 1996 roku bardzo wiele wyjazdów dla
nawi¹zania wspó³pracy z koncernem Commercial
Intertech posiadaj¹cym swoje przedstawicielstwo
w Luksemburgu (od 1996). Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: w³asna firma, która powsta³a w czasach real-
nego socjalizmu, przetrwa³a i nadal siê rozwija; w
latach 1982-90 produkcja materia³ów budowla-
nych oraz drobne us³ugi budowlane, a po 1990
roku generalny wykonawca obiektów przemys³o-
wych i budynków u¿yteczno�ci publicznej; reno-
wacja krakowskich zabytków, w tym zabytkowych
kamienic przy ul. Floriañskiej 38 i ul. S³awkow-
skiej 26 oraz na zlecenie Zarz¹du Realoryzacji Ze-
spo³ów Zabytkowych Miasta Krakowa w latach
1990-92 odnowa elewacji budynków restauracji
�Wierzynek�, Teatru im. J. S³owackiego i Muzeum
Archeologicznego; na zlecenie Fundacji Judaica
budowa Centrum Kultury ¯ydowskiej na krakow-
skim Kazimierzu (1991-93); kompleksowy remont
jednej kondygnacji krakowskiego Domu Turysty
(1994) oraz czê�ci Wojewódzkiego Urzêdu Pracy
w Krakowie (1994), budowa salonu Renault przy
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ul. Conrada w Krakowie (1995-96); na zlecenie
Stowarzyszenia Wspólnota Polska w latach 1995-
96 kapitalny remont Domu Polskiego w Mohyle-
wie oraz budowa Domu Polskiego w Lidzie na
Bia³orusi; w 1996 roku firma �Skalski� uzyska³a
status przedstawiciela miêdzynarodowego koncer-
nu Commercial Intertech-Aston Building Systems
w Polsce, oferuj¹cego stalowe konstrukcje hal
przemys³owych; po 1996 roku budowa kilku du-
¿ych obiektów przemys³owych dla inwestorów
polskich i zagranicznych, m.in. dla firmy Maspex
4 obiekty o ³¹cznej powierzchni oko³o 50 tys. m
kw. w Wadowicach, hala o powierzchni 5 tys. m
kw. dla Pekaes Multispedytor w Czechowicach-
Dziedzicach, siedziba Kärcher Poland Ltd. przy
ul. Stawowej w Krakowie oraz dwie hale o po-
wierzchni ponad 5 tys. m kw. w Katowickiej Spe-
cjalnej Strefie Ekonomicznej � podstrefa tyska dla
Tras Tychy i dla niemieckiej firmy �Ieper�; po-
moc finansowa niesiona ludziom i instytutcjom,
m.in. Domowi Pomocy Spo³ecznej im. Helclów
w Krakowie, Zespo³owi Pie�ni i Tañca �S³owian-
ki�, krakowskiemu Szpitalowi Dzieciêcemu przy
ul. Strzeleckiej, szpitalowi Bonifratrów, Zwi¹zko-
wi Harcerstwa Polskiego, krakowskiej Fundacji
�Dzieciêce Listy do �wiata�, a tak¿e kilku szko-
³om katolickim; sponsor wystawy �Itinerarium
Krzysztofa Pendereckiego� (1998). Nagrody i wy-
ró¿nienia: II nagroda w konkursie �Budowa Roku
1998� organizowanym przez Polski Zwi¹zek In-
¿ynierów i Techników Budownictwa oraz Urz¹d
Mieszkalnictwa (1999), Krakowski Dukat przy-
znany przez Izbê Przemys³owo-Handlow¹ w Kra-
kowie w kategorii �W³a�ciciel firmy�, wpisany do
Z³otej Ksiegi Absolwentów Politechniki Krakow-
skiej (1999).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego (w
okresie nauki w szkole podstawowej), dru¿yno-
wy zuchów l Zwi¹zek Studentów Polskich (pod-
czas studiów), szef Komisji Turystyki i Sportu
organizuj¹cej rajd Politechniki Krakowskiej l
Stowarzyszenie Przedsiêbiorców Miasta Krako-
wa �Biznes Klub� (od 1991), cz³onek-za³o¿yciel
l Krakowski Klub �Kontakt� (od 1996) l Kra-
kowskie Bractwo Kurkowe (od 1997), cz³onek
l Izba Przemys³owo-Handlowa (od 1997), cz³o-
nek l Business Center Club w Warszawie (od
1998), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu
polit.: patriotyczne wychowanie w domu rodzin-
nym wykluczy³o pozostanie na Zachodzie w la-
tach 70. mimo atrakcyjnych propozycji pracy ze
strony firm niemieckich; obecnie pomoc finan-
sowa dla wszelkich rozs¹dnych organizacji poli-
tycznych. Sympatie polityczne: ugrupowania
�rodka, prawicy i ugrupowania chrze�cijañskie.
Odznaczenia: Z³ota Odznaka Zrzeszenia Studen-
tów Polskich (lata 70.).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 150 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Krowodrza, od 1974. Samochód: BMW, rok
prod. 1998. Podatek dochodowy: 1997 � III próg,
1998 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: kibicowanie �Cracovii�, sport, narty, te-
nis, teatr, filharmonia. Urlop: narty z córk¹ we
W³oszech lub w Austrii; polskie morze, Morze
�ródziemne, wyspy na oceanach. Ulubione dzie-
³a: malarstwo polskie, obrazy przedstawiaj¹ce pol-
skie pejza¿e, sceny wojenne i batalistyczne. Mak-
syma ¿yciowa: perfekcja we wszystkim, co siê robi;
do ludzi przez ludzi, doceniaæ innych.

aktual.: 16.III.2000

SKAR¯YÑSKA Krystyna Maria
in¿ynier budownictwa, profesor AR
(z domu: Guschlbauer). Ur. 2 maja 1934 w ¯ninie,
woj. poznañskie; mê¿atka (od 1956); wykszt. wy-
¿sze; profesor doktor habilitowany nauk technicz-
nych; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Tadeusz,
wykszt. wy¿sze, chirurg. Matka: Danuta (z d. Bu-
czyñska), wykszt. wy¿sze, nauczyciel biologii.
Rodzeñstwo: brak. M¹¿: Marian, wykszt. wy¿sze,
magister in¿ynier budownictwa wodnego. Dzieci:
Monika (ur. 1962). Tradycje rodzinne: ojciec ce-
niony chirurg, uwzglêdniony w �Sylwetkach chi-
rurgów polskich� pod redakcj¹ Józefa Bogusza i
Witolda Rudowskiego (1982); przodek mê¿a Igna-
cy Boñcza-Skar¿yñski otrzyma³ patent na szar¿ê
porucznikowsk¹ w pu³ku lekkiej kawalerii, pod-
pisany 25 czerwca 1794 przez Tadeusza Ko�ciusz-
kê w obozie pod Przybyszowem.

  EDUKACJA
Prywatna Szko³a Sióstr Prezentek w Krakowie l
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. J. Hoene-Wroñskie-
go w Krakowie (matura 1951) l Politechnika Kra-
kowska, budownictwo wodne (dyplom 1956); dok-
tor nauk technicznych (dyplom 1964) l Politech-
nika Warszawska, Wydzia³ In¿ynierii Wodnej i
Sanitarnej; doktor habilitowany nauk technicznych
w zakresie mechaniki gruntów (1970), profesor
nauk technicznych (1997).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydzia³ In¿y-
nierii �rodowiska (od 1955), asystent, adiunkt,
docent (1955-77), profesor nadzwyczajny (1977),
profesor zwyczajny (1995), kierownik Katedry
Mechaniki Gruntów i Budownictwa Ziemnego
(od 1969), prorektor ds. nauki i wspó³pracy z za-
granic¹ (1995-98). Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: sta¿ w Laboratorium Mo-
delowych Badañ Gruntów w Instytucie Dróg i
Mostów we Francji (1969); stypendium na Uni-
wersytecie w Birmingham w Wielkiej Brytanii
(1964-65); stypendium Talbot Crosbie Fellowship
na Uniwersytecie w Glasgow w Wielkiej Bryta-
nii (1986-87); wyk³ady za granic¹ � w Norwe-
gian Institute of Technology, Delft Geotechnics i
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University of Technology, w Delft (Holandia),
Free University of Amsterdam (Holandia), Uni-
versity of Oviedo (Hiszpania), University of Nii-
gata (Japonia), University of Nagasaki (Japonia),
University of Coimbra (Portugalia). Wa¿niejsze
osi¹gniêcia: �Metodyka prac badawczych pale-
ohydrogeologicznych (na przyk³adzie Biskupina,
Ostrowa Rzêpawskiego, Pi³akrza i in.)� (dokto-
rat 1964); �Wp³yw procesu zamarzania na nie-
które w³a�ciwo�ci fizyko-mechaniczne gruntów
spoistych� (habilitacja 1970); ksi¹¿ka �Odpady
powêglowe i ich zastosowanie w in¿ynierii wod-
nej i l¹dowej� (1997), ponad 90 publikacji na-
ukowych z zakresu mechaniki gruntów, w tym
40 w jêzyku angielskim.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: obecnie � brak, dotych-
czas � brak odp. Inne organizacje spo³eczne: brak
odp. Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: brak. Sympatie polityczne: AWS. Odznacze-
nia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1976), Krzy¿ Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski (1980), Medal KEN
(1995).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 90 m kw., kwaterunkowe, �ródmie-
�cie, od 1939. Samochód: skoda, rok prod. 1995.
Podatek dochodowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: wystawy malarstwa, muzea, zabytki.
Urlop: spokojny pobyt z rodzin¹ w Czchowie na
przemian z turystyk¹ i krótkimi podró¿ami. Ulu-
bione dzie³a: �Takie by³o moje ¿ycie� F. Sauer-
brucha; malarstwo holenderskie (van Gogh). Mak-
syma ¿yciowa: Tam, gdzie du¿o promieni, tam mu-
sz¹ te¿ byæ cienie.                             aktual.: 22.IX.1998

S£AWSKI Franciszek Jan
slawista, profesor UJ
Ur. 13 maja 1916 w Kopyczyñcach, woj. tarno-
polskie (obecnie Ukraina); wdowiec; wykszt. wy-
¿sze; profesor doktor habilitowany; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: Franciszek, ukoñczy³ semi-
narium nauczycielskie, nauczyciel. Matka: Broni-
s³awa (z d. Romanów), ukoñczy³a seminarium na-
uczycielskie, nauczycielka. Rodzeñstwo: brak.
¯ona: Józefa (z d. Dworak), wykszt. wy¿sze, in-
¿ynier rolnik. Dzieci: brak.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Budzanowie k. Trembowli
(Ukraina) l Gimnazjum w Trembowli, woj. tar-
nopolskie (matura 1936) l Uniwersytet Jagielloñ-
ski, slawistyka (dyplom 1939).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski (1943-86), asystent, ad-
iunkt, docent, profesor zwyczajny l emeryt (od
1986). Ponadto: cz³onek Bu³garskiej Akademii
Nauk (od 1979), cz³onek zwyczajny Polskiej Aka-
demii Nauk (od 1980), cz³onek Austriackiej Aka-
demii Nauk (od 1981), cz³onek czynny Polskiej
Akademii Umiejêtno�ci (od 1993), doktorat ho-

noris causa Uniwersytetu w £odzi (1995), dokto-
rat honoris causa Uniwersytetu w Sofii (1996). Wy-
jazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: sty-
pendium pañstwowe w Sofii (1937-39) i Belgra-
dzie (1939). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Miejsce en-
klityki odmiennej w dziejach jêzyka bu³garskie-
go� (doktorat 1943); �Oboczno�æ ¹:u w jêzykach
s³owiañskich� (habilitacja 1947); publikacje �
�Miejsce enklityki odmiennej w dziejach jêzyka
bu³garskiego� (1946), �S³ownik etymologiczny
jêzyka polskiego� (1952-82, piêæ tomów), �S³ow-
nik pras³owiañski� (redaktor i wspó³autor, 1974-
95, siedem tomów), �Zarys dialektologii po³udnio-
wos³owiañskiej� (1962), �Gramatyka jêzyka bu³-
garskiego� (1954), �S³ownik bu³garsko-polski�
(1963).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Towarzystwo Mi³o�ników Jêzyka Pol-
skiego (od 1949), sekretarz l Polskie Towarzy-
stwo Jêzykoznawcze, prezes (1977-79). Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Sym-
patie polityczne: �Solidarno�æ�. Odznaczenia: wie-
le, w tym najwa¿niejszy Krzy¿ Komandorski z
Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski (1990), kilka
wysokich odznaczeñ bu³garskich, m.in. Cyryla i
Metodego I Klasy, Uniwersytetu Sofijskiego, Bu³-
garskiej Akademii Nauk.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 55 m kw., budynek uniwersytecki,
�ródmie�cie, od 1965. Samochód: brak. Podatek
dochodowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: czytanie, radio, przed laty tenis. Urlop:
góry, przed laty Tatry. Ulubione dzie³a:  utwory
H. Sienkiewicza, S. ̄ eromskiego, J. Kasprowicza,
L. Staffa, A. Mickiewicza, J. S³owackiego. Mak-
syma ¿yciowa: Miej serce i patrzaj w serce. Nie
lêkaj siê.                                               aktual.: 14.XII.1998

SMAGOWICZ Jacek Antoni
zwi¹zkowiec, doradca polityczny
Ur. 8 lipca 1943 w Warszawie; ¿onaty (od 1975);
wykszt. �rednie ogólnokszta³c¹ce; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: Micha³ Jan, wykszt. wy¿sze,
prawnik. Matka: Kazimiera (z d. Lewandowska),
wykszt. podstawowe, przy mê¿u. Rodzeñstwo:
Antoni (ur. 1947). ¯ona: brak odp. Dzieci: brak
odp. (nie podaje danych o swoich bliskich, bo za
du¿o zap³acili z powodu jego dzia³alno�ci za stan
wojenny, lata 1982-89 i obecnie). Tradycje ro-
dzinne: dziadek Micha³ Smagowicz � u³an, w
okresie miêdzywojennym skrzypek Filharmonii
Wiedeñskiej, jego ¿ona Stefania z ziemiañskiej
rodziny Ziêbów � pianistka, ojciec � ¿o³nierz
wrze�nia 1939, obroñca Przemy�la, stryj Leszek
Smagowicz � ¿o³nierz Powstania Warszawskie-
go (wszyscy trzej pochowani w Krakowie na
cmentarzu Rakowickim i cmentarzu przy ul.
Prandoty).
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  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 7 im. �w. Floriana w Kra-
kowie l III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. J. Ko-
chanowskiego w Krakowie (matura 1963) l Wy-
¿sza Szko³a Pedagogiczna w Krakowie, historia
(1963-65, bez dyplomu).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Huta im. Lenina w Krakowie � obecnie im. T. Sen-
dzimira, Przedsiêbiorstwo Pañstwowe Budowy
Huty im. Lenina, Zarz¹d Sprzêtu (1966), robotnik
l Uniwersytet Jagielloñski, dzia³ spraw bytowych
studentów (1966-68), pracownik fizyczny l Aka-
demia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (1968-71),
pracownik fizyczny l Foto Optyka w Krakowie
(1971-73), referent ds. organizacji l Pañstwowy
Dom Pomocy Spo³ecznej w Krakowie (1973-75),
zaopatrzeniowiec, referent ds. inwentarza l Przed-
siêbiorstwo Pañstwowe �Polmozbyt� w Krakowie
(1975-81 i od VII.1989), kierownik stoiska � czê�ci
zamienne �Star� (1977-81), etatowy przewodnicz¹-
cy Komisji Zak³adowej NSZZ �Solidarno�æ� (1981-
95) l NSZZ �Solidarno�æ�, zarz¹d Regionu Ma³o-
polska, etatowy cz³onek prezydium (1990-95), Ko-
misja Krajowa (od 1990), etatowy cz³onek prezy-
dium (od 1992) l Krajowy Urz¹d Pracy w Warsza-
wie (od 1998), doradca polityczny prezesa. Ponad-
to: cz³onek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia przy
Pañstwowej Inspekcji Pracy w Krakowie (1990-92),
cz³onek Naczelnej Rady Zatrudnienia (od 1994),
cz³onek Rady Funduszu Gwarantowanych �wiad-
czeñ Pracowniczych (od 1994), cz³onek Rady Pro-
gramowej miesiêcznika �Rynek Pracy� (1998). Wy-
jazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: brak.
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: opracowania zwi¹zkowe
oraz opracowania w zakresie polityki zatrudnienia,
rynków pracy, bezrobocia publikowane w regional-
nym organie �Solidarno�ci� � �Tygodniku Ma³o-
polska� (za redakcji Marka Czerskiego i Barbary
Niemiec, 1990-95), w ogólnopolskim tygodniku
�Solidarno�æ� (1990-97), �Biuletynie Informacyj-
nym Komisji Krajowej NSZZ �Solidarno�æ� (od
1992) oraz pi�mie �Rynek Pracy� (od 1998); wspó³-
redakcja programu NSZZ �Solidarno�æ� na IV, VII,
i X Krajowym Zje�dzie Delegatów w latach 1992-
98; udzia³ w negocjacjach nad paktem o przedsiê-
biorstwie pañstwowym, dziêki któremu utworzono
m.in. Fundusz Gwarantowanych �wiadczeñ Pra-
cowniczych (1992-93); powo³anie Fundacji �Soli-
darni Solidarnym� w Krakowie (1992), utworzenie
Towarzystwa Ubezpieczeñ Wzajemnych �Praca� w
Warszawie (1992), utworzenie w 1990 roku Zespo-
³u Roboczego Komisji Krajowej NSZZ �Solidar-
no�æ� ds. przeciwdzia³ania bezrobociu i kierowa-
nie od pocz¹tku jego dzia³alno�ci¹ na obszarze ca-
³ej Polski, wspó³organizacja pokojowych manife-
stacji solidarno�ciowych i niepodleg³o�ciowych za-
równo w czasach PRL, jak i obecnie.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980), prze-

wodnicz¹cy Komisji Zak³adowej �Solidarno�ci�
w krakowskim �Polmozbycie� (1980-1995), cz³o-
nek prezydium zarz¹du Regionu Ma³opolska
(1990-95), cz³onek jawnego Regionalnego Komi-
tetu Strajkowego �Solidarno�ci� Ma³opolska
(1988-90), cz³onek Komisji Krajowej (od 1990),
cz³onek prezydium Komisji Krajowej (od 1992),
w latach 1990-96 delegat na II, III, IV, V, VI i VII
Krajowy Zjazd Delegatów l Fundacja �Solidarni
Solidarnym� w Krakowie (od 1992), wspó³za³o-
¿yciel i przewodnicz¹cy Rady Fundacji (1994-95)
l Czeczeñski O�rodek Informacji w Krakowie (od
1995), cz³onek Rady Programowej. Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Inne
fakty z ¿yciorysu polit.: wyrzucony z pracy na UJ
za udzia³ w wydarzeniach marcowych 1968 roku
(udzia³ w wiecu w domu studenckim �¯aczek� 13
marca, poparcie dla studentów i udzia³ w ostatnim
studenckim komitecie strajkowym), aresztowany,
przes³uchiwany i wypuszczony; wyrzucony z pra-
cy w �Polmozbycie� w Krakowie za strajk w
dniach 14-17 grudnia 1981, a nastêpnie przywró-
cony do pracy od 1 lipca 1989 nadal jako prze-
wodnicz¹cy Komisji Zak³adowej �Solidarno�ci�,
po 13 grudnia 1981, mimo ¿e Komisja Zak³adowa
by³a tajna, pozosta³ jej etatowym, jawnym prze-
wodnicz¹cym; poszukiwany listem goñczym, a
potem internowany (14.IV.1982-1.X.1982, Zak³ad
Karny Mogilska w Krakowie, Za³ê¿e, Uherce);
skazany w 1983 roku na pó³tora roku na podsta-
wie dekretu o stanie wojennym za strajk w �Po-
lmozbycie� (broni³ mec. Andrzej Rozmaryno-
wicz); potem wielokrotnie zatrzymywany i ska-
zywany na grzywny za udzia³ w patriotycznych
demonstracjach w latach 1983-88, ciê¿ko pobity
podczas i po manifestacji 3-majowej w 1987 roku
na Wawelu, a nastêpnie zatrzymany na 3 miesi¹ce
w areszcie; po wyj�ciu z internowania w Za³ê¿u
organizator pomocy dla uwiêzionych przez w³a-
dze PRL dzia³aczy opozycyjnych, cz³onek Con-
fraternii Robotniczej w ko�ciele Arka Pana w Bieñ-
czycach razem z ks. W³adys³awem Palmowskim i
w ko�ciele w Mistrzejowicach z ks. Kazimierzem
Jancarzem, potem z ks. Adolfem Chojnackim w
ko�ciele w Juszczynie k. Makowa Podhalañskie-
go; lider Ruchu �Odwaga i Prawda� im. ks. Jerze-
go. Popie³uszki, wspó³organizator komitetów bu-
duj¹cych pomnik górnikom zamordowanym 16
grudnia 1981 pod kopalni¹ �Wujek�, wspó³inicja-
tor postawienia Krzy¿a Katyñskiego pod Wawe-
lem w Krakowie przy ko�ciele �w. Idziego w 1990
roku (wspólnie z Jackiem Markiem i Jerzym Bu-
kowskim) oraz pomnika ofiar komunizmu na
cmentarzu Rakowickim (1995); cz³onek Woje-
wódzkiej Komisji Weryfikacyjnej w Krakowie dla
by³ych funkcjonariuszy SB, powo³anej przez rz¹d
Tadeusza Mazowieckiego (1990), wyst¹pi³ z ko-
misji po decyzji ówczesnego ministra spraw we-
wnêtrznych Krzysztofa Koz³owskiego o przywró-
ceniu czê�ci funkcjonariuszy do s³u¿by w Urzê-
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dzie Ochrony Pañstwa, zwolennik uznania SB za
organizacjê przestêpcz¹ i jej rozwi¹zania; od 1994
roku koordynator pomocy dla Czeczenii ze strony
NSZZ �Solidarno�æ�, cz³onek Rady Programowej
Czeczeñskiego O�rodka Informacji w Krakowie
(od 1995); wspó³organizator zbiórki podpisów pod
obywatelskim projektem konstytucji NSZZ �So-
lidarno�æ� (1995); w latach 1984-91 wieloletni
uczestnik Marszów Szlakiem I Kompanii Kadro-
wej Józefa Pi³sudskiego � dowódca I plutonu. Sym-
patie polityczne: idole to Józef Pi³sudski i Jan Pa-
we³ II oraz m³odzi ludzie, bo oni s¹ szans¹ dla
Polski; antypatia do komunistów, postkomunistów
i Unii Wolno�ci za brak odwagi jawnego repre-
zentowania swoich niejawnych interesów oraz ge-
neralnie antypatia do niekompetentnych urzêdni-
ków. Odznaczenia: Honorowa Odznaka Zgrupo-
wania AK �Ponury� (1990), Honorowy Cz³onek
Organizacji �M³odzi Solidarni� (1996), Honoro-
wa Odznaka Federacji Pracodawców Polski Za-
chodniej (1999).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., prywatna po¿ydowska ka-
mienica czynszowa, �ródmie�cie, od 1994. Samo-
chód: brak. Podatek dochodowy: 1997 � II próg,
1998 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: obecnie brak czasu, pozosta³o radio i lek-
tura w ekspresie lub Inter City (poprzednio czyn-
nie sport). Urlop: Tatry i Bieszczady (turystyka).
Ulubione dzie³a: pisma Józefa Pi³sudskiego, en-
cykliki papieskie, poezja Zbigniewa Herberta, pi-
sma polityczne Zbigniewa Brzeziñskiego, Norma-
na Davisa, Jerzego Roberta Nowaka oraz s³owni-
ki i podrêczniki z zakresu rynku pracy. Maksyma
¿yciowa: Ca³ym sob¹ s³u¿yæ niepodleg³o�ci Rzecz-
pospolitej Polskiej.                           aktual: 3.VII.1999

SOBCZAK Andrzej Jerzy Stanis³aw
in¿ynier budownictwa, mened¿er
Ur. 23 maja 1948 w Krakowie; ¿onaty (od 1973);
wykszt. wy¿sze, magister in¿ynier budownictwa
wodnego; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Jerzy,
wykszt. wy¿sze, docent doktor in¿ynier budow-
nictwa wodnego, pracownik naukowy Politechni-
ki Krakowskiej. Matka: Teresa (z d. Ptaszyñska),
wykszt. �rednie, pracownik administracyjny. Ro-
dzeñstwo: Bo¿ena (ur. 1953). ¯ona: Anna (z d.
Micha³owska), wykszt. �rednie, technik budowla-
ny. Dzieci: Ma³gorzata (ur. 1974), Jerzy (ur. 1976).
Tradycje rodzinne: rodzina o tradycjach patriotycz-
nych, przodkowie dzia³ali w organizacjach niepod-
leg³o�ciowych; dziadek Franciszek Sobczak �
przedwojenny kupiec, w czasie okupacji wspó³-
pracowa³ z wywiadem angielskim, kopiowa³ wraz
z synem niemieckie mapy i wysy³a³ do Anglii; oj-
ciec � ¿o³nierz, w Zwi¹zku Walki Zbrojnej i w
Armii Krajowej, pracownik niemieckiego biura
geodezyjnego dostarcza³ mapy do kopiowania, tra-
fi³ za to do obozu koncentracyjnego w Sachsen-

hausen-Dachau; dziadek ze strony matki Roman
Ptaszyñski � po I wojnie �wiatowej dzia³acz Po-
wszechnej Spó³dzielni Spo¿ywców, wspó³twórca
lubelskiej Spó³dzielni Spo¿ywców, a potem PSS
w Krakowie; babka Regina Ptaszyñska prowadzi-
³a tajne nauczanie przed I wojn¹ �wiatow¹ w za-
borze rosyjskim, a po wojnie prywatn¹ szko³ê za-
wodow¹ dla ubogich dziewcz¹t w Lublinie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 7 im. J. Kochanowskiego
w Krakowie l I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. B.
Nowodworskiego w Krakowie (matura 1966) l
Politechnika Krakowska, Wydzia³ In¿ynierii Sa-
nitarnej i Wodnej, budownictwo wodne (dyplom
1971) l studia podypl.: Akademia Górniczo-Hut-
nicza w Krakowie, komputeryzacja zarz¹dzania
(dyplom 1997) l kurs dla cz³onków rad nadzor-
czych spó³ek Skarbu Pañstwa (egzamin pañstwo-
wy1998).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Elektrownia Wodna Por¹bka-¯ar w budowie w
Miêdzybrodziu ¯ywieckim (1972-78), inspektor
nadzoru hydrotechnicznego l Przedsiêbiorstwo
Budownictwa Hydrotechnicznego i Ruroci¹gów
Energetycznych �Energopol 2� w Krakowie (1979-
90), kierownik budowy l Dyrekcja Zabudowy
Kaskady Górnej Wis³y (1990-1994), zastêpca kie-
rownika inspektoratu (1990-93), likwidator (1993-
94) l Zwi¹zek Gmin Dorzecza Górnej Raby i
Krakowa w My�lenicach powo³any do ochrony
zbiornika dobczyckiego (1995-99), dyrektor ge-
neralny l Rada Instytutu Zaopatrzenia w Wodê i
Ochrony �rodowiska Politechniki Krakowskiej (od
1996), wiceprzewodnicz¹cy l Rada Nadzorcza
MPO spó³ka z o.o. (od III.1999), przewodnicz¹cy
l Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodociagów i Ka-
nalizacji SA (od VII.1999), cz³onek zarz¹du ds.
inwestycji i rozwoju (VII.-XII.99), I zastêpca pre-
zesa (od I.2000). Ponadto: cz³onek Rady Progra-
mowej miesiêcznika �Gospodarka Wodna� (1993-
98). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodo-
wym: Irak � przepompownia gazu (1980-81), kie-
rownik obiektu; Czechos³owacja � oczyszczalnia
�cieków w Czeskim Krumlowie (1988-89), kie-
rownik obiektu. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: 3 wnio-
ski racjonalizatorskie; artyku³y w pismach specja-
listycznych, technicznych i popularnonaukowych
o gospodarce wodnej.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Chrze�cijañska Demokra-
cja (1990-91), cz³onek Rady Krajowej l Porozu-
mienie Centrum (od 1990), cz³onek prezydium Za-
rz¹du Wojewódzkiego w Krakowie (od 1991), pre-
zes Zarz¹du Wojewódzkiego w Krakowie (1992-
95). Inne organizacje spo³eczne: Stowarzyszenie
In¿ynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych
(od 1975), cz³onek l NSZZ �Solidarno�æ� (od
1980), wiceprzewodnicz¹cy krajowej sekcji gospo-
darki wodnej (1992-93) l Krakowskie Towarzy-
stwo Spo³eczno-Gospodarcze (1993-96), cz³onek,
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przewodnicz¹cy s¹du kole¿eñskiego. Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: kaden. 1994-
98 cz³onek Komisji Planowania Przestrzennego i
Ochrony �rodowiska Rady Miasta Krakowa spoza
Rady (1994-96), klub radnych �Samorz¹dny Kra-
ków�; kaden. 1998-2002, cz³onek Komisji Plano-
wania Przestrzennego i Ochrony �rodowiska, klub
radnych AWS. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: udzia³
w organizowaniu kampanii wyborczych w 1990,
1991, 1993, 1994, 1995 roku, prowadzonych przez
ChD i PC, cz³onek i wspó³organizator koalicji wy-
borczej, a potem Komitetu Politycznego �Prawica
Razem� w Krakowie (1993-96), w 1998 roku kan-
dydat na radnego Sejmiku Województwa Ma³opol-
skiego z listy AWS. Sympatie polityczne: chadec-
kie. Odznaczenia: Honorowy Obywatel Harrisbur-
ga w USA, stolicy Pensylwanii (1997).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 58 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Nowa Huta, od 1985. Samochód: volkswagen
golf, rok prod. 1988. Podatek dochodowy: 1994 �
II próg, 1995 � II próg, 1996 � II próg, 1997 � II
próg, 1998 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ksi¹¿ki, majsterkowanie, pies � jamnik
szorstkow³osy Kajus. Urlop: turystycznie � pod-
ró¿owanie lub praca na dzia³ce. Ulubione dzie³a:
�Mistrz i Ma³gorzata� M. Bu³hakowa; film �Noce
i dnie�; �Sza³� Podkowiñskiego; utwory kompo-
zytorów XIX wieku � Chopina, Czajkowskiego,
Griega. Maksyma ¿yciowa: Semper in altum (Za-
wsze wzwy¿ � z Nowodworka).

aktual.: 20.I.2000

SOLSKA Dzidiana Zdzis³awa Anna
aktorka, cyrkówka, modelka, wró¿ka
Ur. 5 lutego 1929 w Krakowie; wdowa; wykszt.
wy¿sze; aktorka; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Jan, absolwent szko³y kadetów, przedwojenny ofi-
cer lotnictwa Wojska Polskiego. Matka: Helena (z
d. Buka³a), wychowanka pensji we Lwowie, na-
uczycielka. Rodzeñstwo: brak. Mê¿owie: Roman
Hydzik, wykszt. wy¿sze, in¿ynier elektryk; Wil-
helm Plewnik, wykszt. wy¿sze, in¿ynier budow-
nictwa. Dzieci: El¿bieta (ur. 1953), wykszt. wy-
¿sze, in¿ynier budownictwa; Luiza (ur. 1960),
wykszt. �rednie. Tradycje rodzinne: wró¿enie od
trzech pokoleñ.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa � nauczyciele prywatni w
Chy¿nem l Liceum Pedagogiczne w Rzeszowie
(matura 1947) l Wy¿sza Szko³a Aktorska w £o-
dzi, aktorstwo (dyplom 1975) l studia podypl.:
Szko³a Cyrkowa w Julinku (dyplom 1973); Uni-
versiteto Italiano w Perugi, stara kultura rzymska
� decasstlo (dyplom 1977).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Szko³a podstawowa w Dyl¹gówce Zalesiu (1947-
51), nauczycielka l Technikum Budowlane w Rze-
szowie (1953-57), nauczyciel zawodu l Kierow-

nik budowy w Katowicach (1953-60) l Akademia
Sztuk Piêknych w Krakowie (1970-90), modelka,
prace zlecone l emerytka (od 1992). Wyjazdy za-
graniczne o charakterze zawodowym: modelka na
Akademii Sztuk Piêknych w Berlinie i Dre�nie
(1970), Pradze i Bratys³awie (1986), Bukareszcie i
Timiszoarze, Bu³garii (1970, 1986, 1990-94), Bu-
dapeszcie (1978, 1990, 1992). Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: epizody w filmach fabularnych i telewizyjnych,
m.in. �Kopernik� (1970), �Sanatorium pod klepsy-
dr¹�, �Noce i dnie�, �Sklepy cynamonowe�, �Przy-
gody dobrego wojaka Szwejka� (1994); na krakow-
skiej ASP przekazanie studentom si³y artystycznej,
wzbogacenie ich wyobra�ni.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Unia Polityki Realnej,
cz³onek. Inne organizacje spo³eczne: Zwi¹zek
Harcerstwa Polskiego w Dyl¹gówce (1947-51),
dru¿ynowa l NSZZ �Solidarno�æ� (1978-99),
cz³onek l Zwi¹zek Ziemian (od 1993), cz³onek.
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: udzia³ w strajku
na ASP w Krakowie w maju 1979 roku � prowa-
dzenie pertraktacji z dyrekcj¹ o podwy¿ki dla wy-
k³adowców. Sympatie polityczne: �Solidarno�æ�,
UPR; antypatia do partii komunistycznych. Od-
znaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 165 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Podgórze, od 1970; letni dom nad Wis³¹ w
Krakowie; 61 m kw. w Rzeszowie. Samochód: trzy
du¿e fiaty, rok prod. 1970, 1979, 1984. Podatek
dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: w³asny ogród. Urlop: wyjazdy za granicê.
Ulubione dzie³a: przygodowe filmy polskie. Mak-
syma ¿yciowa: praca.                       aktual.: 25.VI.1999

SONIK Bogus³aw
prawnik, pracownik samorz¹dowy
Ur. 3 grudnia 1953 w Krakowie; ¿onaty (od 1979);
wykszt. wy¿sze; magister prawa; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Walenty, wykszt. podstawowe, ro-
botnik. Matka: Janina (z d. Zaj¹c), wykszt. pod-
stawowe, krawiec. Rodzeñstwo: Jerzy (ur. 1951).
¯ona: Liliana (z d. Batko), wykszt. wy¿sze, dzien-
nikarz. Dzieci: Jacek (ur. 1980), Janina (ur. 1986).
Tradycje rodzinne: dziadkowie ze strony matki
pochodzili z tradycyjnej rodziny góralskiej z
Rdzawki.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 21 w Krakowie l X Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Komisji Edukacji Na-
rodowej w Krakowie (matura 1972) l Uniwersy-
tet Jagielloñski, prawo (dyplom 1978) l studia
podypl.: Instytut Nauk Politycznych w Pary¿u
(1985-86, bez dyplomu).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
w Krakowie (1978-81), inspektor ds. prawnych l
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Radio Wolna Europa w Pary¿u (1980-90), kore-
spondent l Wydawnictwo �Znak� w Krakowie
(1983), redaktor l Radio France Internationale w
Pary¿u (1984-90), dziennikarz l BBC w Pary¿u
(1984-90), korespondent l Ambasada Polska w
Pary¿u (1990-96), minister pe³nomocny l Insty-
tut Polski w Pary¿u (1990-96), dyrektor l Gmina
Kraków, Biuro Festiwalu Kraków 2000 (od 1996),
dyrektor. Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: brak.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Stronnictwo Konserwa-
tywno-Ludowe (od I.1999), cz³onek Rady Woje-
wództwa Ma³opolskiego. Inne organizacje spo-
³eczne: Studencki Komitet �Solidarno�ci� w Kra-
kowie (1977-80), wspó³za³o¿yciel, rzecznik (1977)
l NSZZ �Solidarno�æ� (1980-83), wspó³za³o¿y-
ciel Miêdzyzak³adowego Komitetu Za³o¿ycielskie-
go �Solidarno�æ� Ma³opolska (1980), wiceprze-
wodnicz¹cy zarz¹du Regionu Ma³opolska (1980-
81), delegat na I Krajowy Zjazd NSZZ �Solidar-
no�æ� (1981). Udzia³ w przedstawicielskich orga-
nach w³adzy: radny Sejmiku Województwa Ma-
³opolskiego, kaden. 1998-2002, lista wyborcza Ak-
cji Wyborczej �Solidarno�æ�, klub radnych AWS,
przewodnicz¹cy sejmiku. Inne fakty z ¿yciorysu
polit.: dzia³acz krakowskiej demokratycznej opo-
zycji z lat 70., wspó³pracownik Komitetu Obrony
Robotników (od 1976), inicjator wspó³dzia³aj¹ce-
go z KOR Studenckiego Komitetu �Solidarno�ci�
powo³anego nielegalnie w Krakowie po tragicz-
nej �mierci Stanis³awa Pyjasa w 1977 roku, inter-
nowany 13 grudnia 1981 do listopada 1982, w la-
tach 1983-96 pobyt w Pary¿u, w latach 1983-90
wspó³praca z paryskimi  o�rodkami polskiej emi-
gracji politycznej (�Kontakt�, �Kultura�, Wolna
Europa, Misja Polska we Francji), praca w dyplo-
macji � Ambasada RP w Pary¿u (1990-96); kan-
dydat Klubu Radnych na rzecz AWS na prezydenta
miasta Krakowa (V.1998). Sympatie polityczne:
Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe. Odznacze-
nia: Order Sztuki i Literatury � odznaczenie fran-
cuskiego Ministra Kultury (1993).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., kwaterunkowe, �ródmie-
�cie, od 1953. Samochód: ford mondeo, rok prod.
1995. Podatek dochodowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ksi¹¿ka. Urlop: narty w zimie, ocean w
lecie. Ulubione dzie³a: brak. Maksyma ¿yciowa:
brak odp.                                                aktual.: 29.X.1998

SOWA Kazimierz Józef
duchowny rzymskokat., redakor
Ur. 31 lipca 1965 w Libi¹¿u, woj. katowickie;
wykszt wy¿sze; magister teologii. Ojciec: W³ady-
s³aw, wykszt. podstawowe, górnik. Matka: Hele-
na (z d. D³ubisz), wykszt. podstawowe, przy mê¿u.
Rodzeñstwo: Marek (ur. 1967), Andrzej (ur. 1972).
Tradycje rodzinne: rodzina ze strony ojca pocho-

dzi z okolic Tymbarku, pradziadek by³ w Tymbar-
ku wójtem, posiada³ spore gospodarstwo i lasy,
dziadek Jan Sowa weteran wojny polsko-bolsze-
wickiej w roku 1920 i uczestnik kampanii wrze-
�niowej 1939; ze strony matki tradycje emigracyj-
ne, przed wojn¹ dziadek Józef D³ubisz by³ robot-
nikiem w kopalniach francuskich, prawdopodob-
nie dziêki temu w latach 40. i 50. po powrocie do
kraju nie uleg³ �czarowi� dyktatury proletariatu;
obecnie rodzina ma �polski przekrój� � lekarze,
nauczyciele (na ogó³ o sympatiach lewicowych),
drobny biznes, praca na swoim, ci ostatni maj¹
pogl¹dy konserwatywne i prawicowe.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Bobrku, woj. katowickie l
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. ks. Konarskiego
w O�wiêcimiu (matura 1984) l Papieska Akade-
mia Teologiczna w Krakowie, teologia (dyplom
1990) l studia podypl.: Uniwersytet Warszawski,
dziennikarstwo (dyplom 1996) l studia doktoranc-
kie: PAT w Krakowie (od 1994).

  �WIÊCENIA  I  GODNO�CI KO�CIELNE
Diakonat (Kraków, 1989) l prezbiterat (Kraków,
1990).

  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Parafia pod wezwaniem Chrystusa Króla w Biel-
sku-Bia³ej Leszczynach (1990-92), wikariusz l
Parafia pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Biel-
sku-Bia³ej Komorowicach (1992-93), wspó³pra-
cownik l Radio Plus � dawniej Radio Mariackie
w Krakowie (od 1994), reporter, szef dzia³u reli-
gijnego (1994-95), redaktor naczelny (1995-96),
dyrektor ds. programowych (od 1996). Wyjazdy za-
graniczne o charakterze duszpasterskim: kurs jê-
zykowy na uniwersytecie jêzyka w³oskiego dla
obcokrajowców w Perugii we W³oszech (1993);
zastêpstwa duszpasterskie w Voelh w Niemczech
(1994, 1995, 1996); stypendium USIA (Agencji
Informacyjnej Stanów Zjednoczonych) �Religia w
USA� � Nowy Jork, Los Angeles, Chicago, Wa-
szyngton, Salt Lake City, Atlanta (1998). Wa¿niej-
sze dzie³a: liczne publikacje dla mediów katolic-
kich w opracowaniach zbiorowych, praca w Ra-
diu Plus, do�æ obfity dorobek prasowy (od �Go-
�cia Niedzielnego�, przez �Czas Krakowski� po
�Wprost�), nieformalny rzecznik krakowskiej
Kurii Metropolitalnej, obs³uga medialna dwóch wi-
zyt papie¿a w charakterze dyrektora Centrum Pra-
sowego w 1997 i 1999 roku.

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ do organizacji spo³ecznych: Stowa-
rzyszenie �Dzikie Pola� za³o¿one przez Wies³awa
Walendziaka (1996), cz³onek l Wojewódzki Ko-
mitet Ochrony Miejsc Walki i Mêczeñstwa przy
wojewodzie ma³opolskim (1997-99), cz³onek l
Fundacja Kraków-Wilno w Krakowie (od 1998),
cz³onek Rady Fundacji (od 1999) l Instytut Pol-
sko-Ukraiñski w Krakowie (od 1998), cz³onek
za³o¿yciel l Fundacja United Way w Krakowie
(od 1999), cz³onek Rady Fundatorów. Inne fakty z
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¿yciorysu polit.: w latach 80. publikacje w krakow-
skich pismach podziemnych � �Arka� i dwutygo-
dnik ��wiat�, kolporta¿ �bibu³y�. Sympatie poli-
tyczne: konserwatysta (system warto�ci � trady-
cja), libera³ (tylko ekonomia i nic wiêcej), ci¹g³a
sympatia i wspó³praca z �pampersami� Walendzia-
ka. Odznaczenia ko�cielne i �wieckie: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 50 m kw., budynek ko�cielny, �ród-
mie�cie, od 1994. Samochód: opel astra, rok prod.
1999. Podatek dochodowy: 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: polityka, podró¿e, historia (zw³aszcza naj-
nowsza). Urlop: chêtnie podró¿e zagraniczne, nie
lubi �le¿eæ na s³oñcu�. Ulubione dzie³a: Biblia,
Trylogia, �O demokracji w Ameryce� Alexisa de
Tocquerille�a, �Europa� Normana Davisa; w mu-
zyce The Beatles, Andrea Bocelli; w sztuce w³o-
skie odrodzenie i architektura �redniowiecza. Mak-
syma ¿yciowa: zawsze z u�miechem i czystym
sumieniem.                                           aktual.: 1.XII.1999

SPODARYK Krzysztof Marian
lekarz, profesor AWF
Ur. 30 grudnia 1953 w Bielsku-Bia³ej; ¿onaty (od
1978); wykszt. wy¿sze; lekarz medycyny; wyzna-
nie rzymskokat. Ojciec: Krzysztof, wykszt. wy-
¿sze, ekonomista. Matka: Alicja (z d. Pietrzyk),
wykszt. wy¿sze, farmaceuta. Rodzeñstwo: Adam
(ur. 1950). ̄ ona: Maria (z d. Waydowicz), wykszt.
wy¿sze techniczne, architekt. Dzieci: Anna (ur.
1981), Krystian (ur. 1984).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 3 w Bielsku-Bia³ej l I Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Kopernika
w Bielsku-Bia³ej (matura 1972) l Akademia Me-
dyczna w Krakowie, Wydzia³ Lekarski (dyplom
1978); Akademia Wychowania Fizycznego w Kra-
kowie, rehabilitacja ruchowa (dyplom 1982).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
(od 1980), adiunkt (1984-94), docent,  profesor
(1996), prorektor ds. nauki (1996-99) l Akade-
mia Medyczna w Krakowie � obecnie Collegium
Medicum UJ (od 1986), adiunkt (od 1986). Wy-
jazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: sta-
¿e naukowe w Szwecji (1986), Japonii (1992,
1994, 1999), USA (1996). Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: �Wp³yw wysi³ku fizycznego i treningu na me-
tabolizm krwinek czerwonych� (doktorat 1984);
�The infulence of physical exercise and training
on some physiological properties of bone marrow
tissue and peripheral blood erythrocytes� (habili-
tacja 1994); ksi¹¿ka �Zarys fizjologii i patofizjo-
logii uk³adu ruchu cz³owieka�, autor rozdzia³ów
w 3 ksi¹¿kach na temat fizjologii krwi, rehabilita-
cji, 24 artyku³y w jêzyku angielskim i 16 po pol-
sku po�wiêconych metabolizmowi krwinek czer-
wonych, fizjologii wysi³ku fizycznego, adaptacji
organizmu cz³owieka do pracy fizycznej.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
�rednia krajowa inteligencji polskiej.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: wêdrówki górskie, narciarstwo zjazdowe.
Urlop: zwiedzanie zabytków architektury. Ulubio-
ne dzie³a: �Staro¿ytne cywilizacje� A. Cotterella;
film �Znikaj¹cy punkt�; �Autoportret� van Gogha.
Maksyma ¿yciowa: Je�li pragniesz byæ szczê�li-
wy, to po prostu nim b¹d� (Lew To³stoj).

aktual.: 17.VI.1999

SPOLITAKIEWICZ Jerzy Józef
in¿ynier mechanik, pracownik poczty
Ur. 1 czerwca 1951 w Krakowie; ¿onaty (od 1976);
wykszt. wy¿sze, magister in¿ynier mechanik; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: W³odzimierz, wykszt.
niepe³ne wy¿sze, oficer Ludowego Wojska Pol-
skiego (do 1957), urzêdnik, taksówkarz. Matka:
Zofia (z d. Filipczak), wykszt. �rednie, przy mê¿u.
Rodzeñstwo: Anna (ur. 1950), Roman (ur. 1954),
Wojciech (ur. 1958). ¯ona: Teresa (z d. Klewska),
wykszt. wy¿sze, nauczycielka. Dzieci: Marek (ur.
1979), Urszula (ur. 1986), Mateusz (ur. 1991).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 24 w Krakowie l V Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. A. Witkowskiego w
Krakowie (matura 1969) l Politechnika Krakow-
ska, Wydzia³ Mechaniczny, silniki spalinowe (dy-
plom 1977).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Politechnika Krakowska (1977-79), konstruktor l
Przedsiêbiorstwo Budownictwa Przemys³owego
Budostal-3 (od 1979), kierownik bazy sprzêtu i
transportu (1979-81), kierownik zak³adu produk-
cji pomocniczej (1981-89), g³ówny specjalista ds.
eksportu w zak³adzie eksportu (1989-94), urlop
bezp³atny (1994-96) l Gmina Kraków (1994-97),
cz³onek Zarz¹du Miasta Krakowa (1994-V.1995),
pe³nomocnik prezydenta miasta ds. spo³ecznych
(V-XI 1995), cz³onek Zarz¹du Miasta Krakowa
(XI.1995-II.1997) l Krakowskie Towarzystwo
Budownictwa Spo³ecznego spó³ka z o.o. (od 1995),
cz³onek Rady Nadzorczej l Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych w Krakowie (1997-98), zastêpca dy-
rektora l Dyrekcja Okrêgu Poczty Polskiej w Kra-
kowie (od 1998), dyrektor. Wyjazdy zagraniczne
o charakterze zawodowym: brak.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Naczelna Organizacja Techniczna, Sto-
warzyszenie In¿ynierów i Mechaników Polskich
(1977-85), cz³onek l Stowarzyszenie Rodziny
Adolfa Kolpinga (od 1993), cz³onek l Stowarzy-
szenie �Samorz¹dny Kraków� (od 1996), cz³onek
Rady Naczelnej. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: radny Rady Dzielnicy XII, kaden.
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1992-94 l radny Rady Miasta Krakowa, kaden.
1994-98, lista wyborcza koalicji �Samorz¹dny
Kraków�, klub radnych �Samorz¹dny Kraków�,
cz³onek Zarz¹du Miasta Krakowa z kilkumiesiêcz-
n¹ przerw¹ z powodu uniewa¿nienia wyborów w
okrêgu, z którego startowa³, po powtórnym wy-
borze na radnego ponownie cz³onek Zarz¹du Mia-
sta Krakowa; w 1997 roku rezygnacja z funkcji
po wniosku ówczesnego prezydenta J. Lassoty o
odwo³anie z ZMK Barbary Bubuli. Ponadto: prze-
wodnicz¹cy rady osiedla Bie¿anów Nowy (1992-
94); cz³onek Rady Nadzorczej Krakowskiej Spó³-
dzielni Mieszkaniowej (1992-96); za³o¿yciel i
pierwszy prezes Klubu Sportowego �Baszta� w
Nowym Bie¿anowie (od 1994); cz³onek Rady Ro-
dziców Szko³y Podstawowej nr 24 w Krakowie
(1994-96). Osi¹gniêcia w dzia³alno�ci publicznej:
powo³anie nowego klubu sportowego na osiedlu
Bie¿anów Nowy; praca na rzecz spo³eczno�ci spó³-
dzielców na tym osiedlu, wspomaganie dzia³añ dy-
rekcji Szko³y Podstawowej nr 24 oraz organizacji
spo³ecznych i charytatywnych; doprowadzenie do
powstania w Krakowie schroniska dla ofiar prze-
mocy, noclegowni, ³a�ni miejskiej przy ul. Ko-
�ciuszki; wspieranie schroniska dla kobiet sióstr
Albertynek w Krakowie. Sympatie polityczne: roz-
s¹dek i pragmatyzm w dzia³aniu bez wzglêdu na
motywacje polityczne; antypatia do dwulicowo-
�ci i ideologicznego fa³szu. Odznaczenia: Br¹zo-
wy Krzy¿ Zas³ugi (1986).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 72 m kw., samodzielne, w³asno�cio-
we, Podgórze, od 1982. Samochód: daewoo ne-
xia, rok prod. 1996. Podatek dochodowy: 1994 � I
próg, 1995 � I próg, 1996 � I próg, 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: kino i komputer, weekendy w gronie ro-
dziny i przyjació³, narty, ¿eglarstwo, rower, ko-
szykówka, p³ywanie. Urlop: wyjazdy rodzinne na
wczasy po³¹czone z turystyk¹ krajoznawcz¹. Ulu-
bione dzie³a: �£uk triumfalny� Remarque�a; film
�Uk³ad� E. Kazana; pos¹g bogini Wenus. Maksy-
ma ¿yciowa: Byæ cz³owiekiem.

aktual.: 16.IV.1999

STANISZ Tadeusz Edward
matematyk, profesor AE
Ur. 22 sierpnia 1936 w Krakowie; ¿onaty (od
1971); wykszt. wy¿sze; profesor nauk ekonomicz-
nych; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Tadeusz,
wykszt. wy¿sze, historyk. Matka: Helena (z d. Ja-
nusz), wykszt. �rednie, fotograf. Rodzeñstwo: An-
drzej (ur. 1946). ̄ona: Bo¿ena (z d. Caputa), wy-
kszt. wy¿sze, farmaceutka. Dzieci: Katarzyna (ur.
1972), Maciej (ur. 1975).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Rzeszowie l Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce im. S. Konarskiego w Rzeszowie
(matura 1954) l Uniwersytet Jagielloñski, mate-
matyka (dyplom 1959).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski (1959-64), asystent
(1959-62), starszy asystent (1962-64) l Wy¿sza
Szko³a Ekonomiczna w Krakowie � obecnie Aka-
demia Ekonomiczna (od 1964), starszy asystent
(1964-70), adiunkt (1970-78), docent (1978-88),
profesor (1988) l Wy¿sza Szko³a Przedsiêbior-
czo�ci i Marketingu w Chrzanowie (od 1994), pro-
fesor. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: brak. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Nierówno-
�ci ró¿niczkowo-funkcjonalne typu paraboliczne-
go w zbiorach nieograniczonych� (doktorat 1970);
�Funkcje o zmiennych rozdzielonych i mo¿liwo-
�ci ich zastosowania w analizie ekonomicznej� (ha-
bilitacja 1978); ksi¹¿ka �Funkcje jednej zmiennej
w badaniach ekonomicznych� (1985, 1993).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Polskie Towarzystwo Matematyczne
(od 1962), cz³onek zarz¹du oddzia³u krakowskie-
go l Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajo-
znawcze (od 1964), cz³onek l Liga Obrony Kra-
ju, Klub Oficerów Rezerwy, wiceprzewodnicz¹cy
klubu (od 1975) l NSZZ �Solidarno�æ (od 1980
do delegalizacji), cz³onek. Udzia³ w przedstawi-
cielskich organach w³adzy: brak. Odznaczenia:
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1981), Krzy¿ Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski (1988), Medal Komisji
Edukacji Narodowej (1998).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 80 m kw., w³asno�ciowe, Krowodrza,
od 1992.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka górska, szachy. Urlop: wycieczki
górskie. Ulubione dzie³a: utwory Sienkiewicza i
¯eromskiego.
*Na ¿yczenie odpowiadaj¹cego pominiêto pytanie
o samochód, podatek dochodowy i maksymê ¿y-
ciow¹.                                                    aktual.: 15.III.2000

STARMACH Andrzej Adam
historyk sztuki, wspó³w³a�ciciel galerii sztuki
Ur. 30 listopada 1953 w Krakowie; ¿onaty (od
1983); wykszt. niepe³ne wy¿sze; historyk sztuki;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Zbigniew, wykszt.
zawodowe, elektryk. Matka: Zofia (z d. Bieniek),
wykszt. zawodowe, handlowiec. Rodzeñstwo: Te-
resa (ur. 1949). ¯ona: Teresa (z d. Lankosz), wy-
kszt. wy¿sze, historyk sztuki. Dzieci: Katarzyna
(ur. 1984), Anna (ur. 1987), Agata (ur. 1993).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 1 w Krakowie l VII Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce w Krakowie (matura
1973) l Uniwersytet Jagielloñski, historia sztuki
(bez dyplomu)

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Przedsiêbiorstwo Pañstwowe �Desa� w Krakowie
(1981-84), kierownik galerii l Pracownie Sztuk
Plastycznych w Krakowie (1986) l Galeria Zwi¹z-
ku Artystów Fotografików w Krakowie (1986-89),



318 KTO jest KIM w Krakowie 1999

kierownik galerii l Galeria Sztuki Wspó³czesnej
Starmach Gallery w Krakowie (od 1989), wspó³-
w³a�ciciel, dyrektor. Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: brak odp.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak odp. Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak odp. Odznaczenia: brak
odp.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 92 m kw., lokatorskie, �ródmie�cie,
od 1987. Samochód: opel, rok prod. 1998. Poda-
tek dochodowy: 1997 �  III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: praca zawodowa. Urlop: nie lubi urlopów.
Ulubione dzie³a: wiele ulubionych ksi¹¿ek, filmów
i dzie³ sztuki. Maksyma ¿yciowa: brak odp.

aktual.: 18.VIII.1998

STARMACH Teresa Barbara
nauczycielka elektrotechniki,
wiceprezydent Krakowa
Ur. 16 pa�dziernika 1949 w Krakowie; panna;
wykszt. wy¿sze; magister elektrotechniki; wyzna-
nie rzymskokat. Ojciec: Zbigniew, wykszt. zawo-
dowe, elektrotechnik. Matka: Zofia (z d. Bieniek),
wykszt. zawodowe handlowe, kupiec. Rodzeñstwo:
Andrzej (ur. 1953). Tradycje rodzinne: prababka,
babka i matka to przedwojenne kupcowe (najpierw
na placu Szczepañskim, a potem na Rynku Kle-
parskim w Krakowie), ca³a rodzina bli¿sza i dal-
sza mieszka w Krakowie; brat Andrzej i jego ¿ona
Teresa s¹ w³a�cicielami �Starmach Gallery�.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie l X Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce im. Komisji Edukacji Narodowej w
Krakowie (matura 1967) l Wy¿sza Szko³a Peda-
gogiczna w Krakowie, elektrotechnika (dyplom
1979) l studia podypl.: Uniwersytet Jagielloñski,
fizyka (dyplom 1986); Zak³ad Doskonalenia Za-
wodowego w Krakowie, kurs artystyczne uk³ada-
nie kwiatów (1984).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
XV Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Krakowie (od
1976), nauczyciel (1976-91), oddelegowana do
dzia³alno�ci zwi¹zkowej � przewodnicz¹ca Komi-
sji Zak³adowej NSZZ �Solidarno�æ� Pracowników
O�wiaty Kraków Podgórze (1991-98), od XI.1998
urlop bezp³atny l Gmina Kraków (od XI.1998),
wiceprezydent Krakowa. Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: szkolenie zwi¹zkowe
�nowoczesne metody kszta³cenia doros³ych�, zor-
ganizowane przez Trade Union Corporation w
Wielkiej Brytanii (kwiecieñ 1991), kurs �organi-
zowanie szkoleñ zawodowych i zwi¹zkowych dla
kobiet�, przygotowany przez Duñski Zwi¹zek
Zawodowy Kobiet Pracuj¹cych (Dania, marzec
1992), szkolenie �rozwi¹zywania problemów bez-
robocia i przekwalifikowania bezrobotnych� zor-

ganizowane przez belgijskie chrze�cijañskie
zwi¹zki zawodowe ACV/CSC (Belgia, wrzesieñ
1993). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: wspó³autorstwo
podrêczników zwi¹zkowych �Zwi¹zkowe ABC
prywatyzacji�, �Razem w Solidarno�ci�, �Szko-
lenie ogólnozwi¹zkowe dla dzia³aczy komisji za-
k³adowych�.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Ruch Spo³eczny Akcji
Wyborczej �Solidarno�æ� (od 1998), cz³onek Ko-
mitetu Za³o¿ycielskiego, cz³onek prezydium RS
AWS Regionu Krakowskiego (od 1999). Inne or-
ganizacje spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (od
1980), cz³onek zarz¹du Regionu Ma³opolska (1981-
98), sekretarz zarz¹du Regionu Ma³opolska (1992-
94) l Stowarzyszenie �Olimpiady Specjalne� (od
1998), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: radna miasta Krakowa, kaden.
1998-2002, lista wyborcza Akcji Wyborczej �Soli-
darno�æ�, klub AWS, wiceprzewodnicz¹ca klubu,
wiceprezydent Krakowa z rekomendacji AWS i
NSZZ �Solidarno�æ�, wybrana na wniosek prezy-
denta A. Go³asia; rezygnacja z funkcji zwi¹zkowych
po wyborze na cz³onka Zarz¹du Miasta Krakowa.
Inne fakty z ¿yciorysu polit.: od 13 grudnia 1981 do
1988 roku aktywna dzia³alno�æ w strukturach pod-
ziemnych �Solidarno�ci� Regionu Ma³opolska
(wspó³praca z W³adys³awem Hardkiem i Stefanem
Jurczakiem), ³¹czniczka Krajowej i Regionalnej
Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej; kurs arty-
stycznego uk³adania kwiatów to przygotowanie do
przekwalifikowania siê w latach 80., chocia¿ nie ze
wzglêdów politycznych. Sympatie polityczne: Je-
rzy Buzek; antypatia do Leszka Millera i Aleksan-
dra Kwa�niewskiego. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: w domu jednorodzinnym rodziców,
Krowodrza, od 1968. Samochód: fiat 126p, rok
prod. 1993. Podatek dochodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: szycie na maszynie ubrañ na w³asny u¿y-
tek, spacery z psem. Urlop: najchêtniej turystyka
zagraniczna, a szczególnie tramping. Ulubione
dzie³a: �Ksiêga z San Michele� A. Munthe, �Zie-
le na kraterze� M. Wañkowicza. Maksyma ¿ycio-
wa: brak.                                                aktual.: 26.III.1999

STEHLIK Anna Maria
nauczyciel rusycysta, dyrektor liceum
(z domu: Cwynar). Ur. 1 lipca 1944 w Krakowie;
mê¿atka (od 1968); wykszt. wy¿sze; magister fi-
lologii rosyjskiej; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
W³adys³aw, wykszt. podstawowe, stolarz. Matka:
Helena (z d. Dyl¹g), wykszt. podstawowe, przy
mê¿u. Rodzeñstwo: Krystyna (ur. 1931). M¹¿:
Andrzej, wykszt. wy¿sze, in¿ynier elektryk. Dzie-
ci: Ma³gorzata (ur. 1969).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 33 w Krakowie, Szko³a
Podstawowa nr 18  w Krakowie l XI Liceum
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Ogólnokszta³c¹ce w Krakowie (matura 1962) l
Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Krakowie, filo-
logia rosyjska (dyplom 1969) l studia podypl.: In-
stytut im. Puszkina w Moskwie, literatura rosyj-
ska (dyplom 1979).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Szko³a Podstawowa nr 20 w Krakowie (1969-70),
nauczyciel jêzyka rosyjskiego l X Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce w Krakowie (1970-72), nauczyciel
l Szko³a Podstawowa nr 75 w Krakowie (1972-
80), nauczyciel l Liceum Ogólnokszta³c¹ce Mi-
strzostwa Sportowego w Krakowie (od 1980), na-
uczyciel, dyrektor (od 1986). Wyjazdy zagranicz-
ne o charakterze zawodowym: brak.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (od 1990), prze-
wodnicz¹ca. Udzia³ w przedstawicielskich orga-
nach w³adzy: brak. Sympatie polityczne: Unia Wol-
no�ci, Unia Pracy. Odznaczenia: Z³oty Krzy¿ Za-
s³ugi (1990).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 80 m kw., kwaterunkowe, �ródmie-
�cie, od 1957. Samochód: ford mercury, rok prod.
1988. Podatek dochodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: muzyka, turystyka. Urlop: turystyka. Ulu-
bione dzie³a: �Mistrz i Ma³gorzata� M. Bu³hako-
wa; film �Lot nad kuku³czym gniazdem�. Maksy-
ma ¿yciowa: Nie martw siê nigdy na zapas. Noc
przynosi dobr¹ radê. Prze�pij siê z problemem.

aktual.: 25.XI.1998

STÊPSKI Marek
nauczyciel pedagog, dyrektor liceum
Ur. 1 czerwca 1956 w Krakowie; ¿onaty (od 1979);
wykszt. wy¿sze; magister pedagogiki; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: Zdzis³aw, wykszt. �rednie,
mechanik. Matka: Aniela (z d. Stêpska), wykszt.
�rednie, pielêgniarka. Rodzeñstwo: brak. ̄ ona: Ire-
na (z d. Buczko), wykszt. wy¿sze, nauczyciel.
Dzieci: Micha³ (ur. 1982).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 21 w Krakowie l Zespó³
Szkó³ Zawodowych nr 2 w Krakowie (matura
1975) l Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Krako-
wie, pedagogika (dyplom 1979).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Krakowskie Przedsiêbiorstwo Us³ug Socjalnych
Budownictwa w Krakowie (1979-81), instruktor
ds. kulturalno-wychowawczych l Szko³a Podsta-
wowa nr 145 w Krakowie (1980), nauczyciel l II
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Króla Jana III So-
bieskiego w Krakowie (od 1981), nauczyciel
(1981-90), wicedyrektor (1990-91), dyrektor (od
1991). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: kurs w Oxfordzie (1992) i w Belgii (1994);
konferencje zarz¹dzaj¹cych o�wiat¹ w Oxfordzie
(1993 i 1995). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: wspó³au-
tor poradnika metodycznego dla nauczycieli PO.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego (od
1981), sekretarz zarz¹du oddzia³u (1986-90) l
Towarzystwo Szkó³ Twórczych (od 1990), cz³o-
nek Komisji Rewizyjnej (od 1994) l Fundacja
�Prometeusz� dla dzieci specjalnej troski (od
1997), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Odznaczenia: Br¹zowy
Krzy¿ Zas³ugi (1987), Srebrny Krzy¿ Zas³ugi
(1997).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 62 m kw., kwaterunkowe, Podgórze,
od 1996. Samochód: citroën ZX, rok prod. 1997.
Podatek dochodowy: 1997 �  I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: pi³ka no¿na, film, teatr. Urlop: z ca³¹ ro-
dzin¹ na ziemi lubelsko-zamojskiej lub w Niem-
czech w Bawarii. Ulubione dzie³a: twórczo�æ S.
Mro¿ka i W. £ysiaka. Maksyma ¿yciowa: Chcieæ
to móc.                                                   aktual.: 12.XI.1998

STOCH Leszek
chemik ceramik, profesor AGH
Ur. 6 czerwca 1931 w Bobowej, woj. nowos¹dec-
kie; ¿onaty (od 1959); wykszt. wy¿sze; in¿ynier
doktor habilitowany profesor nauk technicznych;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Józef, wykszt. �red-
nie, pracownik PKP, naczelnik stacji. Matka: Lu-
dwika (z d. Król), wykszt. �rednie, nauczycielka.
Rodzeñstwo: Aleksandra (ur. 1917), Jerzy (ur.
1935). ¯ona: Zofia (z d. Szczerba), wykszt. wy-
¿sze, magister in¿ynier górniczy, doktor geologii,
docent w Instytucie Szk³a i Ceramiki. Dzieci:
Ma³gorzata (ur. 1961), Pawe³ (ur. 1976). Tradycje
rodzinne: rodzice wywodz¹ siê z ma³opolskich
ch³opów, dziadkowie gospodarowali na �redniej
wielko�ci gospodarstwach w Bobowej (babka) i
w £askach k. Jas³a (dziadek); ojciec by³ przed
wojn¹ dzia³aczem spo³ecznym w Bobowej, orga-
nizowa³ tam spó³dzielniê mleczarsk¹ i stra¿ po-
¿arn¹ (zmar³ w 1939 roku); ¿ona pochodzi z ro-
dziny robotniczej o tradycjach drobnego rzemio-
s³a ma³omiasteczkowego.

  EDUKACJA
Szko³a Powszechna i Gimnazjum w Bobowej l II
Pañstwowe Liceum im. �w. Jacka w Krakowie
(matura 1949) l Akademia Górniczo-Hutnicza w
Krakowie, ceramika (dyplom 1955).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (od
1951), Wydzia³ Geologiczny (1951-80), asystent,
adiunkt (1951-69), docent (1969-76), profesor
nadzwyczajny (1976), zastêpca dyrektora ds. na-
ukowych Instytutu Geologii i Surowców Mineral-
nych (1971-80); Wydzia³ In¿ynierii Materia³owej
i Ceramiki (od 1980), profesor zwyczajny (1985),
kierownik Katedry Szk³a i Emalii (od 1980), dzie-
kan (1984-90). Ponadto: cz³onek Komisji Nauk
Mineralogicznych Polskiej Akademii Nauk Od-
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dzia³ w Krakowie (od 1960), cz³onek (od 1966) i
przewodnicz¹cy (1981-96) Komisji Nauk Cera-
micznych PAN Oddzia³ w Krakowie, cz³onek
Komitetu Gospodarki Surowcami Mineralnymi
VII Wydzia³u PAN (1979-88), cz³onek Komitetu
Nauki o Materia³ach IV Wydzia³u PAN (od 1981),
cz³onek Komitetu Nauk Mineralogicznych VII
Wydzia³u PAN (1981-84 i od 1999), cz³onek-ko-
respondent Polskiej Akademii Umiejêtno�ci (od
1995), cz³onek sekcji metalurgia proszków, cera-
mika, kompozyty Komitetu Badañ Naukowych
(1996-97), cz³onek Komitetu Badañ Naukowych
z wyboru (od 1997), cz³onek honorowy Rady Re-
dakcyjnej Journal of Thermal Analysis and Calo-
rimetry (od 1998). Wyjazdy zagraniczne o charak-
terze zawodowym: w latach 1980-98 uczestnik
europejskich i �wiatowych konferencji naukowych
z wyk³adami z zakresu ceramiki i szk³a, mineralo-
gii, termochemii, ogó³em oko³o 40 wyjazdów do
krajów Europy i USA. Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
�Wp³yw sk³adu mineralnego na w³asno�ci tech-
nologiczne glin kaolinitowych� (doktorat 1960);
�Korozja materia³ów ogniotrwa³ych przez stopio-
ne szk³a krzemianowe� (habilitacja 1966); 180 prac
opublikowanych w czasopismach krajowych i za-
granicznych, 10 opracowañ monograficznych, jed-
na ksi¹¿ka, autor rozdzia³ów w sze�ciu zbiorowych
wydawnictwach ksi¹¿kowych krajowych i zagra-
nicznych o szkle i technologii szk³a, mineralogii i
nauki o surowcach mineralnych, termochemii i
analizie termicznej, biomateria³ach i materia³ach
dla ochrony �rodowiska; 28 wypromowanych dok-
torów kilku specjalno�ci, z których 6 uzyska³o sto-
pieñ doktora habilitowanego, a 4 tytu³ profesora;
recenzent prac doktorskich, habilitacyjnych i wnio-
sków profesorskich 28 wydzia³ów ró¿nych uniwer-
sytetów, politechnik oraz instytutów naukowych;
organizator 9 miêdzynarodowych konferencji na-
ukowych. Nagrody i wyró¿nienia: Nagroda Fun-
dacji na rzecz Nauki Polskiej (Polski Nobel) w
dziedzinie nauk technicznych za rok 1998.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Polskie Towarzystwo Mineralogiczne,
cz³onek-za³o¿yciel (od 1969), cz³onek honorowy
(od 1996) l Polskie Towarzystwo Ceramiczne,
organizator (1985), prezes, cz³onek honorowy
(1985-97) i prezes honorowy (od 1997) l Polskie
Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej,
cz³onek za³o¿yciel (od 1986), prezes (1986-94),
cz³onek honorowy (od 1997) l European Clay
Groups Association � Europejska Asocjacja ds.
Badañ I³ów, cz³onek Rady (1987-92) l European
Ceramic Society � Europejskie Towarzystwo Ce-
ramiczne, cz³onek Rady (1990-97) l Internatio-
nal Confederation for Thermal Analysis and Ca-
lorimetry � Miêdzynarodowa Konferencja ds. Ana-
lizy Termicznej i Kalorymetrii, cz³onek Rady (od
1992) l Commission on Thermal Analysis in Geo-
science � Komisja ds. Zastosowañ Analizy Ter-

micznej w Naukach o Ziemi (od 1992), cz³onek l
European Society of Glass Science and Technolo-
gy � Europejskie Towarzystwo Technologii i Na-
uki o Szkle, cz³onek Rady (od 1993) l Internatio-
nal Commission on Glass � Miêdzynarodowa
Komisja Szk³a, cz³onek Rady (od 1993) l Stowa-
rzyszenie Producentów Szk³a (1994-97), za³o¿y-
ciel i przewodnicz¹cy. Udzia³ w przedstawiciel-
skich organach w³adzy: brak. Sympatie politycz-
ne: do ludzi godnych i m¹drych niezale¿nie od
orientacji. Odznaczenia: Krzy¿ Kawalerski Orde-
ru Odrodzenia Polski (1977), Medal Edukacji Na-
rodowej (1982), Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodze-
nia Polski (1991), Medal im. E. Boøickiego Uni-
wersytetu Karola w Pradze �Za Osi¹gniêcia w
Dziedzinie Mineralogii i Rozwijanie Miêdzyna-
rodowej Wspó³pracy Naukowej� (1991), Medal
im. W. �wiêtos³awskiego Polskiego Towarzystwa
Kalorymetrii i Analizy Termicznej �Za Osi¹gniê-
cia Naukowe i Wk³ad w Rozwój Termochemii i
Analizy Termicznej� (1997).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 120 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Wieliczka, od 1983. Samochód: opel astra, rok
prod. 1995. Podatek dochodowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ogrodnictwo, turystyka piesza. Urlop: od-
rabianie zaleg³ych prac redakcyjnych. Ulubione
dzie³a: muzyka powa¿na, dzie³a Beethovena, Cho-
pina, Vivaldiego, Mozarta, nowsze utwory Pen-
dereckiego. Maksyma ¿yciowa: Pomagaæ i tworzyæ
� nie oczekiwaæ uznania.                 aktual.: 25.V.1999

STOK£OSA Jacek Maria
artysta grafik, fotografik
Ur. 2 lipca 1944 w Krakowie; wdowiec; wykszt.
wy¿sze; magister sztuki; wyznanie rzymskokat.
Ojciec: Tadeusz, wykszt. wy¿sze, in¿ynier rolnik.
Matka: Maria (z d. Klimczak), wykszt. wy¿sze,
nauczycielka. Rodzeñstwo: Wojciech (ur. 1946),
proboszcz parafii Piaski Wielkie; Jadwiga (ur.
1948), wykszt. wy¿sze, pedagog; Jolanta (ur.
1951), wykszt. wy¿sze, konserwator dzie³ sztuki.
¯ona: Monika (z d. Piotrowicz), wykszt. wy¿sze,
architekt wnêtrz. Dzieci: Piotr (ur. 1977), student
UJ. Tradycje rodzinne: rodzina zamieszkuje w Kra-
kowie od XIII wieku, w�ród przodków byli miesz-
czanie krakowscy, rodziny Szwarcenberg-Czer-
nych i Hofenmajerów; trzech wujów zginê³o w
Starobielsku.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 16 w Krakowie l Liceum
Sztuk Plastycznych w Krakowie (matura 1963) l
Akademia Sztuk Piêknych w Krakowie, formy prze-
mys³owe (dyplom 1968), grafika (dyplom 1972).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wolny zawód � artysta grafik (od 1963), technika
serigrafii barwnej i fotografii kreacyjnej tzw. su-
biektywnej l Akademia Sztuk Piêknych w Kra-
kowie (od 1998), starszy wyk³adowca. Wyjazdy za-
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graniczne o charakterze zawodowym: od lat 60.
artystyczne do krajów Europy, Ameryki Pó³noc-
nej, Afryki, Azji i Australii. Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: udzia³ w kilkudziesiêciu miêdzynarodowych
imprezach graficznych na �wiecie, a tak¿e w kil-
kunastu wystawach promuj¹cych polsk¹ sztukê za
granic¹; udzia³ w pierwszych manifestacjach no-
wego gatunku tzw. fotografii subiektywnej w Pol-
sce oraz pokazach w Szwajcarii, Niemczech, we
W³oszech, w Meksyku, na Wêgrzech i w Japonii,
organizowanych przez Zwi¹zek Polskich Artystów
Fotografików w latach 1970-75, indywidualny po-
kaz takiej fotografii w Pary¿u (1972); wystêpy w
teatrze Cricot 2 T. Kantora (1963-68); za³o¿enie
Drugiej Grupy, dzia³aj¹cej na obszarze sztuki envi-
roment i sztuki konceptualnej, udzia³ Drugiej Gru-
py w VII Paryskim Biennale Sztuki M³odych
(1973); seria dzia³añ artystycznych �Projekcje Fil-
mowe� (1973); indywidualne wystawy w Galerii
Foksal w Warszawie � �Synchronizacja niemo¿li-
wa� (1980), �Pionier� (1981), �Makieta� (1981),
�Pytanie� (1983); udzia³ w ekspozycjach w cen-
trach sztuki wspó³czesnej w Londynie, Glasgow,
Pary¿u, Edynburgu; �Wideoinstalacja� w Galerii
ZPAF w Krakowie (1988); projekty ekspozycji
muzealnych, wystawa obejmuj¹ca instalacjê �Si-
lver Shadow� oraz �Raporty I-XII� (serigrafie
barwne, 1994). Nagrody i wyró¿nienia: laureat VI
Miêdzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Komitet Obywatelski-
Miasta Krakowa (od 1989), cz³onek l Unia De-
mokratyczna (1991-94), cz³onek l Unia Wolno-
�ci (1994-95), cz³onek. Inne organizacje spo³ecz-
ne: Zwi¹zek Polskich Artystów Plastyków (od
1972), prezes okrêgu, kolejna druga kadencja (od
1996) l NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980), cz³onek
l Zwi¹zek Polskich Artystów Fotografików (od
1988), cz³onek l Towarzystwo Przetwarzania
Obrazów (od 1994), cz³onek. Udzia³ w przedsta-
wicielskich organach w³adzy: radny Rady Dziel-
nicy V, kaden. 1992-94 i 1994-98, cz³onek zarz¹-
du Dzielnicy. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: dzia³al-
no�æ konspiracyjna po wprowadzeniu stanu wo-
jennego w 1981 roku; udzia³ w kampaniach wy-
borczych po roku 1989. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: kwaterunkowe, Krowodrza, od 1972.
Samochód: daewoo lanos, rok prod. 1999. Poda-
tek dochodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: jazda konna. Urlop: brak odp. Ulubione
dzie³a: brak odp. Maksyma ¿yciowa: brak odp.

aktual.: 14.IX.1998

STRAMEK Józef
duchowny rzymskokat., proboszcz
Ur. 18 lutego 1935 w Sidzinie k. Jordanowa, woj.
nowos¹deckie; wykszt. wy¿sze, magister teologii,
licencjat filozofii. Ojciec: Franciszek, wykszt. pod-

stawowe, rolnik. Matka: Bronis³awa (z d. Lipka),
wykszt. podstawowe, rolnik. Rodzeñstwo: Maria
(ur. 1932), Stanis³aw (ur. 1939), Franciszek (ur.
1952). Tradycje rodzinne: dziadek Micha³ Stramek
by³ przed wojn¹ zaanga¿owany w ruch ludowy
PSL �Piast�.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 2 w Sidzinie k. Jordanowa
l Ma³e Seminarium i Gimnazjum ksiê¿y Salwa-
torianów w Krakowie Zakrzówku (1948-50) l
Gimnazjum ksiê¿y Misjonarzy w Krakowie (ma-
tura wewnêtrzna 1953) l Wieczorowe Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Krakowie przy ul. Micha³ow-
skiego (matura pañstwowa 1959) l Wydzia³ Filo-
zoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie
(dyplom 1956) l Studium Teologiczne oo. Domi-
nikanów w Krakowie (dyplom 1960).

  �WIÊCENIA  I  GODNO�CI KO�CIELNE
�luby zakonne u kanoników regularnych laterañ-
skich (Kraków, ko�ció³ Bo¿ego Cia³a 1951) l dia-
konat (Kraków 1959) l prezbiterat (Kraków 1960)
l dziekan dekanatu �w. Stanis³awa Biskupa i Mê-
czennika Kraków Kazimierz (1986-97).

  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Parafia pod wezwaniem Bo¿ego Cia³a w Krako-
wie (1960-65), katecheta l Parafia pod wezwa-
niem Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa w E³ku,
woj. suwalskie (1965-75), wikariusz, katecheta l
Parafia pod wezwaniem Bo¿ego Cia³a w Krako-
wie (od 1975), proboszcz. Wa¿niejsze dzie³a:
wspó³udzia³ w budowie domu katechetycznego w
parafii Bo¿ego Cia³a przy ul. Wawrzyñca 6 w Kra-
kowie, który s³u¿y parafianom i Szkole Podsta-
wowej nr 14.

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ do organizacji spo³ecznych: brak.
Inne fakty z ¿yciorysu: w latach 1960-70 czêste
wizyty SB w punktach katechetycznych podczas
nauczania religii; szykany za udzia³ w �czwartko-
wych�, patriotycznych mszach odprawianych w
stanie wojennym w latach 80. w Mistrzejowicach
przez ks. Kazimierza Jancarza; przechowanie w
ko�ciele Bo¿ego Cia³a sztandaru �Solidarno�ci�
PKS, z³o¿onego tam po 13 grudnia 1981. Sympa-
tie polityczne: zawsze do tych, którzy s¹ po stro-
nie cz³owieka. Odznaczenia �wieckie i ko�cielne:
brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: klasztor zakonu kanoników regular-
nych laterañskich przy ko�ciele Bo¿ego Cia³a w
Krakowie, od 1975. Samochód: brak. Podatek do-
chodowy: 1994 � rycza³t, 1995 � rycza³t, 1998 �
rycza³t.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: rower, spacery po lesie. Urlop: góry, je-
ziora, las. Ulubione dzie³a: �Wyznania� �w. Au-
gustyna, �Potop�, �Krzy¿acy� H. Sienkiewicza.
Maksyma ¿yciowa: Wszystko na chwa³ê Bo¿¹ i ku
czci Maryi Niepokalanej. Ojczyzna � zbiorowy
obowi¹zek.                                          aktual.: 16.XI.1999
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STROJNY Wojciech
in¿ynier budownictwa, zegarmistrz
Ur. 4 kwietnia 1948 w Krakowie; ¿onaty (od 1972);
wykszt. wy¿sze; magister in¿ynier budownictwa
wodnego; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Bogdan,
wykszt. �rednie, zegarmistrz. Matka: Czes³awa (z
d. Orchel), wykszt. �rednie, zegarmistrz. Rodzeñ-
stwo: Andrzej (ur. 1944). ¯ona: Teresa (z d. Pó³-
groszek), wykszt. wy¿sze, in¿ynier budownictwa
wodnego. Dzieci: Katarzyna (ur. 1976), Ma³gorza-
ta (ur. 1981). Tradycje rodzinne: rzemie�lnicze;
firma zegarmistrzowska za³o¿ona przez ojca w
1941 roku, mie�ci siê  od tego czasu przy ul. S³aw-
kowskiej; ojciec � autor pierwszej ksi¹¿ki o za-
wodzie zegarmistrzowskim w jêzyku polskim �Za-
rys nauki o zegarze� (1938); od lat dzieciêcych
przygotowanie przez ojca do zawodu zegarmistrza.
¯yciowe autorytety: Jan Pawe³ II, Ronald Reagan.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 16 w Krakowie l Techni-
kum Energetyczne w Krakowie (matura 1967) l
Politechnika Krakowska, budownictwo wodne
(dyplom 1972) l Nauka zawodu zegarmistrza w
rodzinnej prywatnej firmie ojca i matki (od 1976).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Huta Katowice (1972-76), kierownik budowy l
Zak³ad zegarmistrzowski przy ul. S³awkowskiej
4, zegarmistrz Bogdan Strojny (1976-91), czelad-
nik l Firma zegarmistrzowska T. i W. Strojny, ul.
S³awkowska 2 (od 1991), w³a�ciciel. Ponadto:
cz³onek Cechu Rzemios³ Ró¿nych w Krakowie
(1976-91). Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: do Bazylei w Szwajcarii (1997), do
Niemiec (firma Junghaus, 1998).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.:
w latach 1990-91 za³o¿yciel i przewodnicz¹cy
Komitetu Obrony Rzemie�lników w Krakowie,
którego dzia³alno�æ doprowadzi³a do tego, ¿e wielu
krakowskich rzemie�lników uniknê³o wystawie-
nia na przetarg przez Zarz¹d Miasta Krakowa do-
tychczas zajmowanych przez nich lokali, zgodnie
z uchwa³ami Rady Miasta zmieniaj¹cymi zasady
najmu lokali komunalnych. Sympatie polityczne:
centroprawica, poparcie dla systemu kapitalistycz-
nego, jednak nie w takiej postaci jak obecnie w
Polsce, gdy¿ jest to kapitalizm zbyt agresywny, a
trzeba pomagaæ ludziom s³abym, chorym i starym;
antypatia, a nawet nienawi�æ do komunizmu. Od-
znaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: w³asny dom jednorodzinny, Podórze,
od 1990. Samochód: daewoo, rok prod. � brak odp.
Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: narty, rower, tenis, fotografia. Urlop: kam-
ping � podró¿owanie po Europie, ulubiony rejon

to austriackie Alpy. Ulubione dzie³a: utwory Er-
nesta Hemingwaya; muzyka country � John Cash.
Maksyma ¿yciowa: Ka¿dy jest kowalem w³asne-
go losu i w³asnego szczê�cia.         aktual.: 16.XII.1999

STRÓ¯EWSKI W³adys³aw Antoni
historyk filozofii, profesor UJ i AM
Ur. 8 czerwca 1933 w Krotoszynie, woj. poznañ-
skie; ¿onaty (od 1956); wykszt. wy¿sze; profesor
UJ; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Jan, wykszt. za-
wodowe, kupiec. Matka: Janina (z d. Korbik), wy-
kszt. �rednie, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Irena (ur.
1936). ̄ ona: Halina (z d. Hukowska), wykszt. wy-
¿sze, chemik. Dzieci: Magdalena (ur. 1959), Anna
(ur. 1963).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Krotoszynie, woj. poznañ-
skie l Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Powstañców
Wielkopolskich w Ko�minie, woj. poznañskie
(matura 1951) l Katolicki Uniwersytet Lubelski,
filozofia (dyplom 1955) l studia doktoranckie:
KUL, filozofia (dyplom 1958).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski, Instytut Filozofii (od
1957), starszy asystent (1957-60), adiunkt (1960-
71), docent (1971-84), profesor nadzwyczajny
(1984), profesor zwyczajny (1992), kierownik Za-
k³adu Filozofii � obecnie Zak³adu Ontologii (od
1981), dyrektor Instytutu Filozofii (1984-87), pro-
dziekan Wydzia³u Filozoficzno-Historycznego
(1981-84), dziekan Wydzia³u Filozoficzno-Histo-
rycznego (1987-92), dziekan Wydzia³u Filozoficz-
nego (1992-93) l Akademia Muzyczna w Krako-
wie (od 1973), profesor l �Kwartalnik Filozoficz-
ny� (od 1992), redaktor naczelny. Ponadto: cz³o-
nek czynny Polskiej Akademii Umiejêtno�ci (od
1991). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodo-
wym: wyjazdy naukowe do Kanady (1974), USA
(1981, 1989, 1990), do Niemiec (1993), na semina-
ria do Castel Gandolfo we W³oszech, do Austrii
(1994), Wielkiej Brytanii. Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
�Metafizyczne podstawy teorii piêkna transcenden-
talnego� (doktorat 1958); �Z teorii filozofii nega-
cji� (habilitacja 1968); ksi¹¿ki �Istnienie i warto�æ�
(1982), �Dialektyka twórczo�ci� (1983), �Wyk³ady
o Platonie� (1992), �W krêgu warto�ci� (1992), �Ist-
nienie i sens� (1994), �Norwid o muzyce� (1997).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Pen Club (od 1977), cz³onek l Polskie
Towarzystwo Filozoficzne, przewodnicz¹cy (od
1990) l Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, cz³o-
nek. Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: brak. Odznaczenia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
(1978), Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski (1985), Medal Edukacji Narodowej (1989).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 100 m kw., kwaterunkowe, �ródmie-
�cie, od 1995. Samochód: suzuki swift, rok prod.
1998. Podatek dochodowy: brak odp.



323KTO jest KIM w Krakowie 1999

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
� brak odp.                                                aktual.: III.1999

STRYSZOWSKI Marek Grzegorz
in¿ynier górnik, muzyk jazzowy, saksofonista
Ur. 3 stycznia 1948 w Wieliczce; rozwiedziony
(¿onaty w latach 1978-83); wykszt. wy¿sze; in¿y-
nier maszyn górniczych; wyznanie rzymskokat.
Ojciec: Marian, wykszt. �rednie, muzyk, skrzypek.
Matka: Julia (z d. Liszkiewicz), wykszt. �rednie
handlowe, ekspedientka. Rodzeñstwo: Barbara (ur.
1944). Dzieci: brak. Tradycje rodzinne: w rodzi-
nie oprócz ojca muzyk¹ zajmowa³ siê brat matki
Jerzy Liszkiewicz, pianista, solista. ¯yciowe au-
torytety: muzycy Jan Garbarek, Wayne Shorter, Joe
Zavinul. Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia w
Wieliczce, oprócz pobytu w Krakowie w latach
1978-83.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 3 w Wieliczce l Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Matejki w Wieliczce
(matura 1967); �rednia Szko³a Muzyczna w Kra-
kowie (1978) l Akademia Górniczo-Hutnicza w
Krakowie, maszyny górnicze (dyplom 1976).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Zespó³ �Tytani� (1964-68), gitarzysta, wokalista
l Zespó³ �Laboratorium� (1970-86), saksofoni-
sta, wspó³lider z Januszem Grzywaczem l Zespó³
�Elektryczny Pastuch� (1986-90), lider, wokali-
sta, saksofonista l Zespó³ �Little Egoists� (od
1988), lider wokalista, saksofonista l Zespó³ �Car-
los Johnson Blues Band� (1994-96), saksofonista
l Zespó³ �CC Band� (od 1998), saksofonista,
wokalista. Ponadto: w latach 1991-95 skasofoni-
sta w miêdzynarodowym zespole �Shakanat�.
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
wystêpy z zespo³em �Laboratorium� � na Jazz
Yatra w Indiach (1978), Calcuta Jazz Festival
(1978), San Sebastian Jazz Festival (1978), Schaf-
fhausen Jazz Festival (1986), Zurich Jazz Festival
(1986); wystêpy z �Little Egoists� � na Chicago
Jazz Festival (1996), na Igrzyskach Olimpijskich
w Atlancie (1996), w Bratys³awie na Jazz Festi-
valu (1997, 1998). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: p³yty
� �Two Fingers� z zespo³em �Laboratorium�
(1970-86), �10 years� (1996) i �De Profundis�
(2000) z �Little Egoists�; w 1995 i 1998 roku ini-
cjator, realizator, wykonawca interdyscyplinarne-
go festiwalu World Art Underground w Kopalni
Soli w Wieliczce, gdzie w miêdzynarodowej ob-
sadzie wykonano suity muzyczne �Magnum Sal�
(1995) i �De Profundis� (1998), dzie³a specjalne
wykonane ze �wiatowymi gwiazdami. Nagrody i
wyró¿nienia: II nagroda (1972) i I nagroda (1973)
na festiwalu Jazz nad Odr¹ dla zespo³u �Labora-
torium�, Grand Prix Lubelskich Spotkañ Wokali-
stów Jazzowych i zaproszenie dla zespo³u �Labo-
ratorium� na pierwszy �wiatowy festiwal Jazz
Yatra w Bombaju, koncerty festiwalowe w Kal-
kucie i Punie w Indiach (1975).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Unia Demokratyczna
(1993-94), cz³onek. Inne organizacje spo³eczne:
Polskie Stowarzyszenie Jazzowe (od 1975), pre-
zes Oddzia³u Krakowskiego (od 1990) l Zwi¹zek
Wykonawców Estradowych Sto Art (od 1998),
cz³onek l Zwi¹zek Autorów i Kompozytorów
Scenicznych ZAIKS (od 1986), cz³onek. Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: brak.
Sympatie polityczne: do republikanów w wydaniu
amerykañskim; antypatia do wszelkich ruchów na-
zistowskich i totalitarnych. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 49 m kw., Wieliczka, od 1948. Samo-
chód: brak. Podatek dochodowy: 1998 � I próg.

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: koszykówka, film. Urlop: ¿agle, turysty-
ka. Ulubione dzie³a: p³yta Jana Garbarka i Keitha
Jarreda �Bilonging�; �Paragraf 22� J. Hellera.
Maksyma ¿yciowa: Aby �¿yæ�, trzeba �byæ�.

aktual.: 15.V.2000

STRZA£A Marek
politolog, redaktor, wydawca
Ur. 1957 w Bia³ej, woj. katowickie; ¿onaty; wy-
kszt. wy¿sze; magister nauk politycznych i dzien-
nikarstwa UJ; wyznanie rzymskokat. Rodzina:
brak odp. Tradycje rodzinne: herbu Kotwicz Wtó-
ry (czerwony s³up w srebrnym polu), zawo³anie
rodowe � Kotwicz; rodzina z najstarszej polskiej
szlachty, pierwszy Strza³a odnotowany jako rycerz
we Wroc³awiu w XII wieku.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa � brak odp. l Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce im. A. Asnyka w Bia³ej (matura
1976) l Uniwersytet Jagielloñski, nauki politycz-
ne, dziennikarstwo (dyplom 1982).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Dwutygodnik �Student� w Krakowie (1979-81),
szef oddzia³u spo³ecznego l Telewizja Polska
Oddzia³ w Krakowie (1991), szef �Kroniki�, kie-
rownik dzia³u informacji l Krakowski Magazyn
Ilustrowany �Cracoviana� (od 1992), redaktor na-
czelny, w³a�ciciel. Wyjazdy zagraniczne o charak-
terze zawodowym: pobyt w Akademii Europejskiej
w Berlinie Zachodnim (1988); sta¿ Know How
Found w redakcji dziennika �Times� w Londynie
(1989); objazd Stanów Zjednoczonych w ramach
programu Young European Leaders (1990). Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: za³o¿enie i utrzymanie na ryn-
ku wydawniczym przez 8 lat dwumiesiêcznika �
miejskiego magazynu ilustrowanego; napisanie i
coroczna edycja przewodnika �Kraków i jego klej-
noty�.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak � nigdy nie nale¿a³
do ¿adnej partii. Inne organizacje spo³eczne: Sto-
warzyszenie Dziennikarzy Polskich (od 1981),
wiceprezes Oddzia³u Krakowskiego (1995-99),
cz³onek Zarz¹du G³ównego (od 1995) l Miêdzy-
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narodowa Federacja Dziennikarzy (od 1994), cz³o-
nek. Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: organiza-
tor NSZZ �Solidarno�æ� w 1980 roku, autor has³a
�Si³a spokoju� na plakacie wyborczym Tadeusza
Mazowieckiego w 1990 roku. Odznaczenia: Ho-
norowe Obywatelstwo Miasta Lincoln w USA, sto-
licy stanu Nebraska (1990).

  STATUS MATERIALNY
� brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: literatura, sport, sztuka. Urlop: mo¿liwie
atrakcyjny. Ulubione dzie³a: Biblia; film �W samo
po³udnie�; obraz �Wenus� Botticellego; �Podwój-
ny koncert skrzypcowy� J. S. Bacha. Maksyma
¿yciowa: Carpe diem.                      aktual.: 11.VI.1999

STRZA£KOWSKI Adam
fizyk, profesor UJ
Ur. 26 listopada 1923 w Tenczynku, woj. krakow-
skie; ¿onaty (od 1948); wykszt. wy¿sze; profesor
zwyczajny; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Karol,
wykszt. wy¿sze, in¿ynier górnik. Matka: Natalia
(z d. Grychowska), wykszt. �rednie, nauczyciel-
ka. Rodzeñstwo: brak. ¯ona: Maria (z d. Bedna-
rek), wykszt. wy¿sze, filolog. Dzieci: Wojciech (ur.
1949), Wanda (ur. 1955).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Tenczynku l Gimnazjum
im. Solskiego w Krakowie l Szko³a Przemys³o-
wa w Krakowie (matura 1942, matura ogólno-
kszta³c¹ca 1945) l Uniwersytet Jagielloñski, fi-
zyka (dyplom 1948).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Staatliche Technische Prüfanstalt w Krakowie
(1943-45), technik l Uniwersytet Jagielloñski (od
1945), asystent (1945-50), adiunkt (1950-63), do-
cent (1963-71), profesor nadzwyczajny (1971),
profesor zwyczajny (1976), prorektor (1972-75)
l emeryt (od 1994) l Instytut Fizyki J¹drowej w
Krakowie (1959-73), adiunkt, docent, profesor.
Ponadto: cz³onek Polskiej Akademii Umiejêtno-
�ci (od 1996), doktor honoris causa Uniwersytetu
�l¹skiego (1996). Wyjazdy zagraniczne o charak-
terze zawodowym: liczne w ramach wspó³pracy na-
ukowej w Anglii, Szwajcarii, Niemczech, we W³o-
szech, w Belgii i Danii. Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
�Polaryzacja deuteronów i stripping ze spolary-
zowanymi deuteronami� (doktorat 1960);  �Zagad-
nienia elastycznego rozpraszania deuteronów na
j¹drach atomowych� (habilitacja 1963); ponad 160
prac naukowych z astrofizyki, fizyki j¹drowej i za-
stosowañ fizyki w medycynie, 2 podrêczniki uni-
wersyteckie, 3 ksi¹¿ki popularnonaukowe; orga-
nizacja studiów fizyki w filii UJ w Katowicach
(obecnie Uniwersytet �l¹ski).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Polskie Towarzystwo Fizyczne (od
1945), wiceprezes (1982-84) l Europejskie To-

warzystwo Fizyczne (od 1970), przewodnicz¹cy
Komisji Fizyki J¹drowej (1978-79). Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Sym-
patie polityczne: Unia Wolno�ci; antypatia do ko-
munistów. Odznaczenia: Krzy¿ Kawalerski Orde-
ru Odrodzenia Polski (1965), Krzy¿ Oficerski Or-
deru Odrodzenia Polski (1991), Medal Komisji
Edukacji Narodowej (1974), Tytu³ Zas³u¿ony Na-
uczyciel (1975), Odznaka �Zas³u¿ony dla Woje-
wództwa Katowickiego� (1973), Odznaka �Zas³u-
¿ony dla Uniwersytetu �l¹skiego� (1995).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 76 m kw., kamienica czynszowa, Kro-
wodrza, od 1960. Samochód: polonez, rok prod.
1997. Podatek dochodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: lektura, historia, muzyka, turystyka. Urlop:
obecnie we w³asnym domku letniskowym. Ulu-
bione dzie³a: Trylogia, �Pan Tadeusz�; utwory
Mozarta, Chopina, Czajkowskiego; obrazy Botti-
cellego, Vermeera, van Gogha, Micha³owskiego,
Makowskiego. Maksyma ¿yciowa: brak odp.

aktual.: 4.XI.1998

STUDNICKI Wojciech Adam
in¿ynier budownictwa wodnego, mened¿er
Ur. 28 wrze�nia 1937 w Krakowie; ¿onaty (od
1969); wykszt. wy¿sze, magister in¿ynier budow-
nictwa wodnego; in¿ynier sanitarny; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: Dominik, wykszt. podstawo-
we, krawiec. Matka: Józefa (z d. Rysakowska),
wykszt. �rednie, kupiec, dzia³aczka Krakowskiej
Kongregacji Kupieckiej. Rodzeñstwo: Józef (ur.
1943), Maria (ur. 1945). ¯ona: Ewa (z d. Ka-
sprzyk), wykszt. wy¿sze, in¿ynier budownictwa
wodnego, asystent w krakowskiej Akademii Rol-
niczej, potem wieloletni pracownik Instytutu Me-
teorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Dzie-
ci: Dominik (ur. 1973).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 32 w Krakowie l V Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. A. Witkowskiego w
Krakowie; Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Stanis³a-
wa Konarskiego w Krakowie (matura 1955) l
Wy¿sza Szko³a Rolnicza w Krakowie, Wydzia³
Budownictwa Wodno-Melioracyjnego (dyplom
1963).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanali-
zacji w Krakowie (od 1963), in¿ynier sieci (1963-
64), in¿ynier ruchu (1964-67), zastêpca kierowni-
ka wydzia³u produkcji (1968-75), kierownik za-
k³adu kanalizacji (1975-80), naczelny in¿ynier �
zastêpca dyrektora (1980-1992), dyrektor (1992-
95) l Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i
Kanalizacji SA w Krakowie, prezes Zarz¹du �
naczelny dyrektor (1995-99). Ponadto: cz³onek
rady Instytutu Zaopatrzenia w Wodê i Ochronê
�rodowiska Politechniki Krakowskiej (od 1995).
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
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praktyka w wodoci¹gach szwajcarskich � Zurych
(1972), niemieckich � Uberlingen (1982) i ame-
rykañskich � Hakensak (1992), Chicago Denver
(1993). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: kierowanie Komi-
sj¹ Rozruchu Wodoci¹gu dla Krakowa Raba II
(1980-86); przewodniczenie zespo³owi inwesty-
cyjnemu ds. wdro¿enia pomocy rz¹du USA dla
wodoci¹gu Krakowa (1992-96).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Polski Zwi¹zek In¿ynierów i Techni-
ków Sanitarnych (od 1970), rzeczoznawca (1970-
79) l Krakowskie Towarzystwo Techniczne (od
1994), cz³onek zarz¹du (od 1996). Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: brak. Odznacze-
nia: Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1981), Srebrna Od-
znaka Honorowa Polskiego Zrzeszenia In¿ynierów
i Techników Sanitarnych (1985), Z³oty Krzy¿ Za-
s³ugi (1989).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 120 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Krowodrza, od 1937. Samochód: volkswagen
vento, rok prod. 1996. Podatek dochodowy: 1994
� II próg, 1995 � II próg, 1996 � III próg, 1998 �
III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: rower górski, ogródek. Urlop: przyczepa
kempingowa lub autokemping. Ulubione dzie³a:
ksi¹¿ka �Poka¿cie mi testament Adama� P. Herr-
manna; film �M³ode lwy�. Maksyma ¿yciowa:
brak odp.                                                   aktual.: X.1999

STYKOWSKA Ewa Maria
pedagog, dziennikarka radiowa
Ur. 19 stycznia 1954 we W³oc³awku, woj. bydgo-
skie; wolna; wykszt. wy¿sze; magister pedagogi-
ki; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Jerzy, wykszt.
wy¿sze, prawnik, g³ówny ksiegowy NBP we W³o-
c³awku. Matka: Zofia (z d. Zimek), wykszt. wy-
¿sze, farmaceutka. Rodzeñstwo: Barbara (ur. 1950).
Dzieci: brak. ¯yciowe autorytety: rodzice i Matka
Teresa z Kalkuty. Miejsca zamieszkiwania: do
1970 roku  we W³oc³awku, w latach 1970-72 w
Ja�le, od 1972 w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa przy Liceum Ziemi Kujaw-
skiej we W³oc³awku; Szko³a Podstawowa nr 10
we W³oc³awku l Liceum Ogólnokszta³c¹ce Zie-
mi Kujawskiej we W³oc³awku; Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce im. Króla Stanis³awa Leszczyñskiego
w Ja�le (matura 1972) l Wy¿sza Szko³a Pedago-
giczna w Krakowie, pedagogika szkolna (dyplom
1978).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Rozg³o�nia Polskiego Radia w Krakowie (1979-
90), m³odszy redaktor, redaktor, starszy redaktor
l Krakowska Fundacja Komunikacji Spo³ecznej
� w³a�ciciel radia RMF (1990-93), od 1994 Radio
Muzyka Fakty Spó³ka z o.o. � w³a�ciciel Radia
RMF (1990-99), dziennikarz (1990-99), g³ówny

wydawca stacji � odpowiedzialna za informacjê
(1997-99) l Radio Kraków SA (od 1999), dyrek-
tor anteny. Wyjazdy zagraniczne o charakterze
zawodowym: brak odp. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: na
pocz¹tku lat 90. wspó³tworzenie od podstaw radia
RMF FM. Nagrody i wyró¿nienia: nagroda II stop-
nia przewodnicz¹cego Komitetu ds. Radia i Tele-
wizji za radiowy magazyn informacyjno-publicy-
styczny rozg³o�ni Polskiego Radia w Krakowie
�Co niesie dzieñ� (1981), III nagroda w konkursie
na reporta¿ radiowy �Polska �88� za audycjê �Taki
nam siê snuje dramat� (1988).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje spo-
³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (1980-81), cz³onek.
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
brak. Antypatie polityczne: do polityków w ogóle
za ich bezduszno�æ i pazerno�æ. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 43 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Podgórze, od 1977. Samochód: brak. Podatek
dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: medytacja, medycyna niekonwencjonal-
na, aran¿acja wnêtrz. Urlop: spêdzany leniwie.
Ulubione dzie³a: �Dziady� Mickiewicza i �Wy-
zwolenie� Wyspiañskiego w inscenizacji Konra-
da Swinarskiego; poezja Mariny Cwietajewej;
portrety i akty Amadeo Modiglianiego. Maksyma
¿yciowa: Nie krzywdziæ ¿adnej ¿ywej istoty. Nie
traciæ poczucia humoru.                  aktual.: 24.II.2000

SU£OWSKI Jerzy Zbigniew
dziennikarz, politolog
Ur. 11 wrze�nia 1961 w Krakowie; ¿onaty (od
1985); wykszt. niepe³ne wy¿sze; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Józef, wykszt. wy¿sze, kierownik
w zak³adach transportu. Matka: Anna (z d. Ko-
walska), wykszt. zawodowe, przy mê¿u. Rodzeñ-
stwo: Bo¿ena (ur. 1963). ¯ona: Maria (z d. Czar-
nik), wykszt. wy¿sze, nauczycielka. Dzieci: Ka-
rolina (ur. 1988), Agnieszka (ur. 1991). ¯yciowe
autorytety: Wanda Zwolska – nauczycielka jêzy-
ka polskiego w X LO w Krakowie, Bogus³awa Pa³-
czyñska � dziennikarka �Echa Krakowa�.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 68 w Krakowie Witkowi-
cach l X Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie (matura 1980)
l  Uniwersytet Jagielloñski, nauki polityczne
(1980-87, bez dyplomu).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Redakcja „Echa Krakowa” (1985-95), reporter l
Redakcja „Super Expressu” w Warszawie (od
1995), reporter (1995-97), szef wydania regional-
nego w Krakowie (od 1997). Wyjazdy zagranicz-
ne o charakterze zawodowym: brak.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego (1970-
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76), przyboczny l Zwi¹zek M³odzie¿y Demokra-
tycznej (1980-82), szef ko³a terenowego w Kra-
kowie l Niezale¿ne Zrzeszenie Studentów (1980-
81), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich orga-
nach w³adzy: brak. Sympatie polityczne: Unia Wol-
no�ci. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 50 m kw., kwaterunkowe, Podgórze,
od 1985. Samochód: polonez, rok prod. 1994. Po-
datek dochodowy: 1998 – I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: lektura ksi¹¿ek, s³uchanie dobrej muzyki,
podró¿e. Urlop: Skandynawia, szczególnie Born-
holm (z dala od t³umów). Ulubione dzie³a: �Wie-
¿a� W. Goldinga, wiersze ks. J. Twardowskiego,
utwory R. Kapu�ciñskiego; muzyka zespo³u �Ni-
rvana�. Maksyma ¿yciowa: brak odp.

aktual.: 7.III.2000

SURDYKOWSKI Jerzy
in¿ynier elektronik, dziennikarz, ambasador
Ur. 14 marca 1939 w Warszawie; ¿onaty po raz
trzeci (od 1998); wykszt. wy¿sze; magister in¿ynier
³¹czno�ci; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Karol,
wykszt. �rednie, rzemie�lnik. Matka: Anastazja (z
d. Szarliñska), wykszt. podstawowe, przy mê¿u.
Rodzeñstwo: Marek (ur. 1943). ¯ona: Jadwiga
Szczurowska-Surdykowska (z d. Bednarska),
wykszt. wy¿sze, architekt, dziennikarka. Dzieci:
Joanna (ur. 1965), Marek (ur. 1973). Tradycje
rodzinne: ojciec by³ uczestnikiem wojny polsko-
bolszewickiej w 1920 roku, podczas okupacji hit-
lerowskiej ¿o³nierz Armii Krajowej.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 15 w Gdañsku l I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Gdañsku (matura 1956) l
Politechnika Gdañska, ³¹czno�æ (dyplom 1962).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Polska ̄ egluga Morska w Szczecinie (1962), ma-
rynarz l Politechnika Gdañska (1962-67), star-
szy asystent l Stocznia Gdyñska im. Komuny
Paryskiej (1967), projektant l Redakcja �G³osu
Stoczniowca� w Gdañsku (1968-69), dziennikarz
l Redakcja tygodnika �Perspektywy� w Warsza-
wie (1969-72), kierownik dzia³u nauki l Redak-
cja tygodnika �¯ycie Gospodarcze� w Warsza-
wie (1972-78), kierownik dzia³u nauki l Redak-
cja tygodnika �¯ycie Literackie� (1978-81), kie-
rownik dzia³u nauki l W latach 1982-89 pozba-
wiony prawa pracy w mediach pañstwowych w
wyniku tzw. weryfikacji dziennikarzy, w tym cza-
sie wspó³pracownik �Tygodnika Powszechnego�
w Krakowie oraz prasy podziemnej i emigracyj-
nej l Redakcja �Nowego Dziennika� w Nowym
Jorku (1988), dziennikarz l Tygodnik �Solidar-
no�æ� w Warszawie (1989-90), dziennikarz l
Redakcja dziennika �Rzeczpospolita� (1990),
komentator l Ministerstwo Spraw Zagranicznych
RP w Warszawie (1990-96), konsul generalny RP
w Nowym Jorku l Uniwersytet Jagielloñski, Miê-

dzynarodowa Szko³a Dziennikarstwa (1997),
starszy wyk³adowca l Agencja Wydawniczo-
Reklamowa �Wprost� (od 1997), dziennikarz ty-
godnika �Wprost� l Ambasador RP w Królestwie
Tajlandii (od X.1999). Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: m.in. podró¿ dooko³a
�wiata zorganizowana prywatnie dla zebrania
materia³ów do ksi¹¿ki �Zapiski trampa� (1979-
80); roczna praca w redakcji gazety �Nowy
Dziennik� w Nowym Jorku (1988), praca konsu-
la generalnego RP w Nowym Jorku (1990-96),
od 1999 w Tajlandii. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: au-
tor kilku ksi¹¿ek, m.in. �Powracaj¹cy z morza�
(powie�æ, 1966), sztuka teatralna �Horoskop�
(wystawiana w latach 1976-77 w Teatrze Wybrze-
¿e w Gdañsku i w Toruniu), �Oblê¿enie� (1981),
�Zapiski trampa� (reporta¿e z podró¿y dooko³a
�wiata, 1987), �Notatki gdañskie� (reporta¿e o
ludziach �Solidarno�ci�, I wyd. Londyn 1982, w
latach 1983-87 liczne wydania podziemne, legal-
ne w 1990), �Duch Rzeczypospolitej� (I wyda-
nie Nowy Jork 1989, II wydanie w przygotowa-
niu, PWN Warszawa).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona
Partia Robotnicza (1967-81), cz³onek. Inne or-
ganizacje spo³eczne: Stowarzyszenie Dziennika-
rzy Polskich (od 1971), wiceprezes (1980-90) l
Zwi¹zek Literatów Polskich (od 1978 do rozwi¹-
zania w stanie wojennym w 1983 roku), cz³onek
l NSZZ �Solidarno�æ� (1980-90), cz³onek l Sto-
warzyszenie Pisarzy Polskich (od 1989), cz³o-
nek l Pen Club (od 1989), cz³onek. Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Inne
fakty z ¿yciorysu polit.: po wprowadzeniu stanu
wojennego w grudniu 1981 roku wydalony z
PZPR, pozbawiony prawa pracy w mediach pañ-
stwowych; w 1982 roku po rozwi¹zaniu SDP wi-
ceprezes zwi¹zku w konspiracji (w latach 1982-
89); wspó³praca z �Tygodnikiem Powszech-
nym�, pras¹ emigracyjn¹ i krajow¹ pras¹ pod-
ziemn¹, ekspertyzy i opracowania wykonywane
dla podziemnych w³adz �Solidarno�ci� w latach
80. Sympatie polityczne: PZPZR (Polska Zjed-
noczona Partia Zdrowego Rozs¹dku), ale ponie-
wa¿ takiej w Polsce nie ma i nie bêdzie, pozo-
staje bezpartyjny; antypatia do BMW (Bierni,
Mierni, Wierni). Odznaczenia: Z³oty Krzy¿ Za-
s³ugi (1995).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 80 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Czas³aw, gmina Raciechowice, od 1997. Sa-
mochód: honda, rok prod. 1995. Podatek docho-
dowy: 1998 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ogród i narty w wysokich górach. Urlop:
podró¿e. Ulubione dzie³a: �Niezno�na lekko�æ
bytu� Milana Kundery, �Lord Jim� Josepha Con-
rada. Maksyma ¿yciowa: Nie p³acz, nie przeklinaj
� zrozum! (Seneka).                               aktual.: X.1999



327KTO jest KIM w Krakowie 1999

SURÓWKA Edward
in¿ynier mechanik, mened¿er
Ur. 3 marca 1939 w Krakowie; ¿onaty (od 1963);
wykszt. wy¿sze; magister in¿ynier mechanik; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Józef, wykszt. �red-
nie, technik garbarstwa. Matka: Janina (z d. Ku-
glin), wykszt. podstawowe, pracownik fizyczny.
Rodzeñstwo: Lucyna (ur. 1948). ̄ ona: Maria Wój-
cicka-Surówka (z d. Wójcicka), wykszt. wy¿sze,
magister in¿ynier budownictwa. Dzieci: Marek (ur.
1965), Joanna (ur. 1971).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 4 w Krakowie l V Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. A. Witkowskiego w Krako-
wie (matura 1956) l Politechnika Krakowska,
aparatura chemiczna (dyplom 1962) l studia po-
dypl.: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, eko-
nomia i zarz¹dzanie (dyplom 1983).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Krakowskie Zak³ady Farmaceutyczne �Polfa� w
Krakowie (od 1962), in¿ynier, specjalista, zastêp-
ca g³ównego mechanika (1962-69), kierownik za-
k³adu do�wiadczalnego oraz zastêpca dyrektora ds.
technicznych (1969-89), dyrektor naczelny (1990-
94), prezes zarz¹du (od 1995). Ponadto:  cz³onek
rady Izby Producentów Przemys³u Farmaceutycz-
nego �Polformed� (od 1994). Wyjazdy zagranicz-
ne o charakterze zawodowym: seminarium �Za-
rz¹dzanie w przemy�le farmaceutycznym� dla kadr
zarz¹dzaj¹cych w Bielefeld w Niemczech (1994).
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: autor i wspó³autor kilku-
nastu projektów wynalazczych, w tym dwóch pa-
tentów; skre�lenie �Polfy� z listy ministerstwa
ochrony �rodowiska osiemdziesiêciu najwiêkszych
zak³adów szkodliwych dla �rodowiska (1993),
przeprowadzenie prywatyzacji �Polfy� (komercja-
lizacja w 1994, jednoosobowa spó³ka Skarbu Pañ-
stwa od 1995, prywatyzacja w 1997, w wyniku
której �Polfa� sta³a siê spó³k¹ akcyjn¹ z kapita-
³em zagranicznym). Nagrody i wyró¿nienia: Na-
groda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego i
Techniki za dokonania techniczne (1973), wyró¿-
nienie i nagrody za rozwi¹zania techniczne (1972-
74), nagrody i wyró¿nienia za ruch racjonaliza-
torski (organizator, przewodnicz¹cy Klubu Tech-
niki i Racjonalizacji), odznaki � Racjonalizator
Produkcji (1967), Zas³u¿ony Racjonalizator Pro-
dukcji (1972), Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury Fizycz-
nej (1977).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1970-88), cz³onek. Inne organi-
zacje spo³eczne: Krakowski Okrêgowy Zwi¹zek
Koszykówki (od 1957), prezes zarz¹du (1973-90),
prezes honorowy (od 1990) l Zwi¹zek Zawodo-
wy Pracowników Przemys³u Chemicznego (1963-
89), cz³onek l Polski Zwi¹zek Koszykówki w
Warszawie (1980-90), cz³onek zarz¹du l Izba
Przemys³owo-Handlowa (od 1992), cz³onek rady

izby l Rada ds. Ochrony Zdrowia przy Prezyden-
cie RP (1992-94), cz³onek. Udzia³ w przedstawi-
cielskich organach w³adzy: brak. Odznaczenia:
Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1977), Z³oty Krzy¿ Za-
s³ugi (1982), Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski (1989), Krzy¿ Oficerski Orderu Odro-
dzenia Polski (1994).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 55 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, �ródmie�cie, od 1995. Samochód: opel astra,
rok prod. 1995. Podatek dochodowy: 1997 � III
próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: koszykówka, dzia³ka, wnuczka. Urlop: nad
ciep³ym morzem lub na dzia³ce. Ulubione dzie³a:
ksi¹¿ki historyczne; filmy � dramaty obyczajowe
z optymistycznym zakoñczeniem; malarstwo Kos-
saka. Maksyma ¿yciowa: Staraj siê zrozumieæ in-
nych ludzi.                                            aktual.: 19.XI.1998

SYRYJCZYK Tadeusz Andrzej
in¿ynier elektronik, minister transportu
Ur. 9 lutego 1948 w Krakowie; ¿onaty (od 1975);
wykszt. wy¿sze; doktor nauk technicznych; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Dominik, wykszt.
wy¿sze, in¿ynier. Matka: Helena (z d. Raus), wy-
kszt. wy¿sze, magister filozofii UJ. Rodzeñstwo:
brak. ¯ona: Barbara (z d. Siekierska), wykszt.
wy¿sze, magister chemii. Dzieci: brak.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 34 w Krakowie l III Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Kochanowskie-
go w Krakowie (matura 1966) l Akademia Gór-
niczo-Hutnicza w Krakowie, Wydzia³ Elektrotech-
niki, Elektroniki i Automatyki (dyplom 1971) l
studia doktoranckie: AGH w Krakowie (dyplom
1977).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (1971-
89), Instytut Automatyki i Elektroniki (1971-80),
asystent (1971-73), starszy asystent (1973-78),
adiunkt (1978-81); Instytut Informatyki (1981-89),
adiunkt, starszy wyk³adowca l Firma Informatycz-
na �ABAKS� w Krakowie (1986-89), cz³onek za-
rz¹du (1986-89) l pose³ zawodowy (od 1991) l
Rada Ministrów (1999-2000), minister transportu
i gospodarki morskiej. Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: brak. Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: �Ilo�ciowa ocena warto�ci informatyki opar-
ta o teoriê gier oraz mo¿liwo�ci jej zastosowania
w teorii gier i informatyce� (doktorat 1977); pu-
blikacje fachowe z zakresu teorii gier i jêzyków
programowania.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Unia Demokratyczna
(1990-94), cz³onek l Unia Wolno�ci (od 1994),
wiceprzewodnicz¹cy (od 1995). Inne organizacje
spo³eczne: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Kra-
joznawcze (od 1963), cz³onek l NSZZ �Solidar-
no�æ� (1980-84), wspó³za³o¿yciel zwi¹zku w Kra-
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kowie na AGH (1980), cz³onek prezydium Regio-
nu Ma³opolska, cz³onek regionalnych w³adz wy-
konawczych w Krakowie (1981-84) l Polskie To-
warzystwo Informatyczne (od 1983), cz³onek l
Krakowskie Towarzystwo Przemys³owe (od 1987),
prezes klubu (1997-99) l Fundacja Przyjació³
Dzieci z Chorob¹ Nowotworow¹ �Wyspy Szczê-
�liwe� (od 1997), cz³onek zarz¹du. Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: pose³ na Sejm RP,
kaden. 1991-93, lista wyborcza Unii Demokratycz-
nej, klub parlamentarny UD; kaden. 1993-97, li-
sta wyborcza Unii Demokratycznej, klub parla-
mentarny UD (1993-94), klub parlamentarny Unii
Wolno�ci (1994-97), cz³onek Komisji Finansów i
Bud¿etu; kaden. 1997-2001, lista wyborcza Unii
Wolno�ci, klub parlamentarny UW, przewodnicz¹-
cy klubu (1997-99), cz³onek Komisji Obrony Na-
rodowej (1998-99) l radny Sejmiku Wojewódz-
twa Ma³opolskiego, kaden. 1998-2002, lista wy-
borcza Unii Wolno�ci, klub UW, rezygnacja z man-
datu po objêciu stanowiska ministra transportu i
gospodarki morskiej. Inne fakty z ¿yciorysu polit.:
internowany od grudnia 1981 do lipca 1982 roku.
Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., kamienica czynszowa, Kro-
wodrza, od 1948. Samochód: fiat brava, rok prod.
1997. Podatek dochodowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka górska, dobra ksi¹¿ka. Urlop: w
górach. Ulubione dzie³a: brak odp. Maksyma ¿y-
ciowa: brak odp.                                aktual.: 15.VI.1999

SZA£APAK Anna
etnolog, pie�niarka
Ur. w Krakowie (kiedy � brak odp.); panna; wy-
kszt. wy¿sze, magister etnologii; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Zbigniew, wykszt. wy¿sze, in¿y-
nier konstruktor. Matka: Janina (z d. Kulik), wy-
kszt. wy¿sze, architekt. Rodzeñstwo: Piotr (ur.
1949), Maria (ur. 1959). Dzieci: brak.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 36 w Krakowie l X Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce w Krakowie (matura
1972) l Uniwersytet Jagielloñski, etnografia (dy-
plom 1980).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wolny zawód (od 1979) � aktorka, pie�niarka l
Kabaret �Piwnica pod Baranami� w Krakowie
(1979-97), aktorka, pie�niarka l Muzeum Histo-
ryczne Miasta Krakowa (od 1982), kustosz, kie-
rownik dzia³u folkloru i tradycji miasta. Wyjazdy
zagraniczne o charakterze zawodowym: Grecja
(1988); liczne wystêpy zagraniczne z w³asnymi
koncertami i recitalami � Pary¿, Toronto, Kopen-
haga, Moskwa, Sztokholm, Norymberga, Stras-
burg, Nowy Jork, Chicago, Rochester, Londyn.
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: w³¹czenie do repertuaru
utworów najs³ynniejszych poetów i kompozyto-
rów polskich, m.in. Agnieszki Osieckiej, Ewy Lip-

skiej, Czes³awa Mi³osza, Zygmunta Koniecznego,
Zbigniewa Preisnera, Jana Kantego Pawlu�kiewi-
cza, Andrzeja Zaryckiego; w³asny recital �Z cze-
go sk³ada siê �wiat� z muzyk¹ Z. Koniecznego, J.
K. Pawlu�kiewicza i Z. Preisnera (1987), spektakl
muzyczny �Koncert kolêd z szopk¹ krakowsk¹ w
tle� (1990) oraz �¯ywa woda� z tekstami g³ównie
Agnieszki Osieckiej i muzyk¹ kompozytorów kra-
kowskich (1997); dwie p³yty � �Anna Sza³apak z
Piwnicy pod Baranami� (1991), �Anna Sza³apak
w Trójce, czyli z czego sk³ada siê �wiat� (1999).
Nagrody i wyró¿nienia: nagroda Programu III Pol-
skiego Radia �Mateusz �97� � �za osi¹gniêcia ar-
tystyczne w 1997 roku, oryginaln¹ interpretacjê
piosenek literackich, niepowtarzalny styl i nieza-
pomniany koncert w Trójce�.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: Krowodrza, od urodzenia. Samochód:
brak. Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: narty. Urlop: wêdrówki górskie. Ulubio-
ne dzie³a: malarstwo Vincenta van Gogha. Mak-
syma ¿yciowa: Nie traæ czasu ani s³ów bezmy�l-
nie � s¹ nie do odzyskania.                 aktual.: VI.1999

SZCZEKLIK Andrzej Tadeusz
lekarz, profesor UJ
Ur. 29 lipca 1938 w Krakowie; ¿onaty (od 1967);
wykszt. wy¿sze; profesor doktor habilitowany
medycyny; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Edward,
wykszt. wy¿sze, lekarz, profesor medycyny. Mat-
ka: Marianna (z d. Gruszczyñska), wykszt. wy¿sze,
przy mê¿u. Rodzeñstwo: Jerzy (ur. 1939). ¯ona:
Maria, wykszt. wy¿sze, fizyk, przy mê¿u. Dzieci:
Micha³ (ur. 1974), Wojciech (ur. 1978), Anna (ur.
1982).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Krakowie l Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce im. Bart³omieja Nowodworskiego w
Krakowie (matura 1956); �rednia Szko³a Muzycz-
na w Krakowie (rok ukoñczenia 1955) l Akade-
mia Medyczna w Krakowie, Wydzia³ Lekarski
(dyplom 1961) l roczny sta¿ w Monmouth Medi-
cal Center w New Jersey (1962-63).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Medyczna � III Klinika Chorób We-
wnêtrznych we Wroc³awiu (1964-71), asystent
(1964-66), adiunkt (1967-69), docent (1970-71),
kierownik Laboratorium Enzymologicznego
(1969-71) l Akademia Medyczna im. Miko³aja
Kopernika w Krakowie � obecnie Collegium Me-
dicum UJ (od 1972), kierownik Kliniki Alergii i
Immunologii (od 1972), kierownik II Katedry
Chorób Wewnêtrznych (od 1992), prorektor ds.
badañ naukowych (1981-83), rektor Akademii
Medycznej (1990-92), prorektor UJ ds. Colle-
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gium Medicum (1993-96). Ponadto: cz³onek Pol-
skiej Akademii Nauk, cz³onek Polskiej Akade-
mii Umiejêtno�ci. Wyjazdy zagraniczne o charak-
terze zawodowym: 3-miesiêczny sta¿ naukowy w
o�rodkach uniwersyteckich w Sztokholmie i Up-
psali (1970); 5-miesiêczne stypendium badawcze
w University of North Carolina w Chappell Hill
(1975); 6 miesiêcy jako visiting professor w szpi-
talach uniwersyteckich w Shefield w Anglii
(1985); visiting professor w Hochgebirgsklinik
Davos-Wolfgang w Szwajcarii (kilka tygodni w
roku); liczne wyjazdy na wyk³ady i kongresy na-
ukowe do ca³ej Europy, Ameryki Pó³nocnej, a tak-
¿e Japonii i Australii. Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
�Badania nad izoenzymami transpeptydazy gam-
ma-glutamylowej w chorobach w¹troby i dróg
¿ó³ciowych� (doktorat 1966); �Aktywno�æ pro-
teolityczna surowicy krwi zwi¹zana z alfa

2
-ma-

kroglobulin¹ i jej zachowanie siê w chorobach
wewnêtrznych� (habilitacja 1969); oko³o 400
prac naukowych w wiêkszo�ci publikowanych w
czasopismach zagranicznych o �wiatowym zasiê-
gu, autor rozdzia³ów w kilkunastu pracach zbio-
rowych w miêdzynarodowej obsadzie publiko-
wanych w USA, Wielkiej Brytanii, we Francji,
w Szwajcarii, Japonii; wspó³redaktor dwóch ksi¹-
¿ek wydanych w Nowym Jorku � �Prostacyclin
Clinical Trials�, �Eicosanoids, Aspirin and Asth-
ma�, autor wydanych kilkakrotnie � monografii
�Zawa³ serca� i podrêcznika �Diagnostyka ogól-
na chorób wewnêtrznych� (wspólnie z ojcem
Edwardem Szczeklikiem); zainteresowania ba-
dawcze chorobami serca rozwijaj¹cymi siê na
pod³o¿u mia¿d¿ycy i chorób p³uc o pod³o¿u im-
munologicznym; opis dzia³ania prostacykliny na
ustrój ludzki poprzez wstrzykniêcie jej prof. Ry-
szardowi Gryglewskiemu i sobie (1976), wpro-
wadzenie prostacykliny do leczenia chorób têt-
nic; zwyciêstwo w miêdzynarodowym konkur-
sie na projekt badawczy og³oszony przez Komi-
sjê Nauki Wspólnoty Europejskiej, co pozwoli³o
z uzyskanych �rodków, uzupe³nionych dotacja-
mi rz¹du polskiego i rz¹du Flandrii, zbudowaæ
nowoczesne laboratoria badawcze i piêciopiêtro-
we skrzyd³o szpitala przy ul. Skawiñskiej 8 w
Krakowie. Nagrody i wyró¿nienia: I nagroda To-
warzystwa Internistów Polskich (1970), I nagro-
da PAN, Medal Gloria Medicinae Polskiego To-
warzystwa Lekarskiego za wybitne osi¹gniêcia
naukowe (1995), Krakowianin Roku (1998), I
nagroda czasopisma �The Lancet� wraz z Mar-
kiem Sanakiem za odkrycie pod³o¿a genetycz-
nego astmy oskrzelowej (1997); nagroda oraz
wybór na cz³onka Royal College of Physicians
w Londynie za badania nad mechanizmami dzia-
³ania aspiryny (1998), laureat nagrody Fundacji
Nauki Polskiej w dziedzinie nauk medycznych
za wykrycie mechanizmu przeciwzakrzepowego
dzia³ania aspiryny oraz za badania na astm¹ aspi-
rynow¹ (grudzieñ 1998).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: American Academy of Allergy and
Immunology, cz³onek l American Heart Associa-
tion (Council on Thrombosis), cz³onek l Europe-
an Respiratory Society, cz³onek l European So-
ciety for Clinical Investigation, cz³onek l Fede-
ration of European Biochemical Societies, cz³o-
nek l International College of Angiology Intera-
sma, cz³onek l International Society on Throm-
bosis and Haemostasis, cz³onek Zarz¹du (1993-
98) l Pontifical Academy of Sciences in Vatican
(od 1994), cz³onek l Polskie Towarzystwo Aler-
gologiczne, cz³onek l Polskie Towarzystwo Fty-
zjopneumonologiczne, cz³onek honorowy l Pol-
skie Towarzystwo Kardiologiczne, cz³onek l Pol-
skie Towarzystwo Lekarskie, cz³onek l Polskie
Towarzystwo Farmakologiczne, cz³onek l Royal
College of Physicians w Londynie (od 1998), cz³o-
nek. Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
� brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: muzyka, góry. Urlop: brak odp. Ulubione
dzie³a: brak odp. Maksyma ¿yciowa: brak odp.

aktual: 9.VI.1999

SZCZEPAÑSKI Jan Józef
orientalista, t³umacz, pisarz, scenarzysta
Ur. 12 stycznia 1919 w Warszawie; ¿onaty (od
1947); wykszt. wy¿sze; magister indianistyki;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Aleksander, wy-
kszt. wy¿sze, ekonomista w polskiej s³u¿bie kon-
sularnej w Jugos³awii, Niemczech i USA. Mat-
ka: Maria (z d. Znatowicz), wykszt. wy¿sze, po-
etka, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Jadwiga (ur. 1922),
Anna (ur. 1914). ¯ona: Danuta (z d. Wolska),
wykszt. �rednie, przy mê¿u. Dzieci: Anna Kra-
snowolska (ur. 1949), doktor iranistyki, wyk³a-
dowca UJ; Micha³ (ur. 1952), scenarzysta i ani-
mator filmowy; Katarzyna Kowalczyk (ur. 1957),
anglistka. Tradycje rodzinne: patriotyczne; ojciec
w okresie miêdzywojennym cz³onek endeckiej
Ligi Polskiej; rodzina matki pochodzi z Wileñsz-
czyzny; dziadek Bronis³aw Znatowicz, biolog,
za³o¿yciel i w okresie miêdzywojennym wielo-
letni redaktor pisma �Wszech�wiat�, ukazuj¹ce-
go siê do dzisiaj.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Sromowcach Ni¿nych za-
³o¿ona przez Olgê Ma³kowsk¹; Szko³a podstawo-
wa w polskiej dzielnicy Trójcowo w Chicago;
Szko³a podstawowa w Katowicach l Gimnazjum
Stefana Batorego w Warszawie oraz Adama Mic-
kiewicza w Katowicach (matura 1937) l Uniwer-
sytet Warszawski, orientalistyka (1937-39) l taj-
ne komplety w Krakowie � wyk³ady z filozofii i
psychologii (1939-45) l Uniwersytet Jagielloñski,
orientalistyka  (dyplom 1947).
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  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Redakcja �G³osu Anglii� w Krakowie (1946-47),
t³umacz l Zamek Królewski na Wawelu (1947-
49), przewodnik l �Tygodnik Powszechny� w
Krakowie (1949-53), redaktor l Pañstwowe Wy-
dawnictwo Muzyczne w Krakowie (1953-58), re-
daktor techniczny l Teatr Groteska (1957-66),
kierownik literacki l Wolny zawód � literat, t³u-
macz z jêzyka angielskiego, francuskiego i nie-
mieckiego (od 1966). Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: wiele podró¿y pisarskich od-
bytych po 1957 roku m.in. do Francji, W³och,
USA, Azji, Afryki, Ameryki Po³udniowej i Indii.
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: debiut literacki w czaso-
pi�mie konspiracyjnym �Droga� (nr 1) � wiersz
�Po szarym niebie� (1943); powie�ci �Portki Ody-
sa� (1954), �Polska jesieñ� (1955) � nagroda lite-
racka im. Ernesta Hemingwaya (1959), �Pojedy-
nek� (1957), dylogia �Ikar� (1966) i �Wyspa�
(1968), �Kapitan� (1986); opowiadania �Buty i
inne opowiadania� (1956), �Dzieñ bohatera�
(1959), �Motyl� (1962), �Za prze³êcz¹� (1967),
�Opowiadania dawne i dawniejsze� (1973), �Rafa�
(1974), �Autograf� (1979), �Trzy czerwone ró¿e�
(1982), �Ultima Thule� (1987), �Historyjki�
(1990); reporta¿e �Zatoka Bia³ych Nied�wiedzi�
(1960), �Do raju i z powrotem � (1964), ��wiat
wielu czasów� (1969), �Nasze, nie nasze� (1984),
�Koniec westernu� � zbiór reporta¿y z USA
(1971), �Przed nieznanym trybuna³em� (1975),
�Trzy podró¿e� (1981); szkice �Kadencja� (1986),
�Maleñka encyklopedia totalizmu� (1990); publi-
kacje w edycjach zbiorowych ��wiadectwo nie-
zbêdne� (w �Do�wiadczenia z lat wojny�, 1982),
�Szermierze wolno�ci� (w �Fermentum massae
mundi� (1990); przek³ady w edycjach ksi¹¿ko-
wych Bruce Marshall �Chwa³a córy królewskiej�
(1949), James Powers �Ksi¹¿ê ciemno�ci� (prze-
k³ad niektórych tekstów, 1953), Helen Waddell
�Abelard i Heloiza� (pseudonim Józef Janowski,
1955), John Hunt �Zdobycie Mount Everestu�
(1956), Graham Green �Koniec romansu� (1957),
�Przygody Guru Paramarta i inne bajki indyjskie�
(1957), Aldous Huxley �Geniusz i bogini� (1958),
Guillaume Apollinaire �Kubi�ci: rozwa¿ania es-
tetyczne� (1959), �Bajki murzyñskie� (wraz z W.
Morokini, 1959), Joseph Conrad �Smuga cienia.
Wyznanie� (1973), Joseph Conrad �Nostromo�
(1981); sztuka teatralna �Agencja Rubikon�
(1975); scenariusze filmowe �Ludzie ognia i sta-
li� (1947), �Wolne miasto� (1958) � nagroda ze-
spo³owa I stopnia Ministra Obrony Narodowej,
�Na melinê� (1965), �Stajnia na Salwatorze�
(1967), �Westerplatte� (1967) � nagroda zespo³o-
wa I stopnia Ministra Obrony Narodowej, �Z da-
lekiego kraju� (wspó³autor A. Kijowski, 1981),
�¯ycie za ¿ycie� (1991); widowiska i audycje te-
lewizyjne ��piewaæ ze szczê�cia� (1990); s³ucho-
wiska i audycje radiowe �Za bagnem� (1970),
�Polska jesieñ� (1975); utwory zamieszczane w

antologiach krajowych i zagranicznych, t³umaczo-
ne na jêzyk angielski, czeski, niemiecki, rosyjski i
wêgierski; publikacje w �Dzienniku Polskim�,
�Dzi� i Jutro�, �Filmie�, �Kontynentach�, �Odrze�,
�Pogl¹dach�, �Poznaj �wiat�, �Twórczo�ci�, �Ty-
godniku Kulturalnym�, �Wiêzi�, �Znaku�, �¯yciu
Literackim�. Nagrody i wyró¿nienia: nagroda im.
Mieczys³awa Lepeckiego (1976), nagroda Funda-
cji Jurzykowskiego (1978), nagroda miesiêcznika
�Odra� (1981), nagroda im. Herdera � Austria
(1982), nagroda wojewody krakowskiego w dzie-
dzinie kultury i sztuki (1994), Nagroda Literacka
im. W³adys³awa Stanis³awa Reymonta (1995).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Kra-
joznawcze (lata 50. i 60.), cz³onek klubu wysoko-
górskiego l Pen Club, prezes l Zwi¹zek Litera-
tów Polskich, prezes (1980-83) l Stowarzyszenie
Pisarzy Polskich w Krakowie (od 1990), wspó³-
za³o¿yciel, cz³onek honorowy (od 1990), prezes
(1989). Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: po wy-
buchu wojny udzia³ w kampanii wrze�niowej,
wziêty do niewoli uciek³ z transportu jeñców i za-
mieszka³ w Krakowie, gdzie pracowa³ jako robot-
nik w firmie �Spo³em�, ¿o³nierz Zwi¹zku Walki
Zbrojnej, a potem Armii Krajowej, w 1944 roku
uczestnik walk partyzanckich na Kielecczy�nie;
po wojnie pracownik i wspó³pracownik �Tygodni-
ka Powszechnego�; zakaz publikacji po podpisa-
niu w 1976 roku �listu 59�, skierowanego przez
ludzi �wiata nauki i kultury do ówczesnej Rady
Pañstwa przeciwko wpisaniu do konstytucji PRL
sojuszu z ZSRR oraz przewodniej roli PZPR w
pañstwie; w 1980 roku wybrany na prezesa
Zwi¹zku Literatów Polskich i aktywne uczestnic-
two w pracach Komitetu Porozumiewawczego
Stowarzyszeñ Twórczych i Naukowych pod prze-
wodnictwem Klemensa Szaniawskiego; na czele
zwi¹zku do 1983 roku, kiedy w³adze PRL rozwi¹-
za³y ZLP z powodu niepodporz¹dkowania siê jego
cz³onków dyrektywom ideologicznym PZPR, nie-
legalne spotkania rozwi¹zanego zarz¹du ZLP i
dbanie o rozwój �rodowiska literackiego w Kra-
kowie i poza nim � spotkania m.in. w Poznaniu i
Warszawie, w których nie uczestniczy³ prezes by-
³ego zwi¹zku, by nie dawaæ komunistycznym w³a-
dzom pretekstu do represji, ale by³ informowany
o ich przebiegu; pomoc kolegom represjonowa-
nym po wprowadzeniu stanu wojennego i rozwi¹-
zaniu ZLP; autor �Kadencji�, ksi¹¿ki rozpo-
wszechnianej w �drugim obiegu�, opowiadaj¹cej
o szczegó³ach likwidacji ZLP; w latach 80. cz³o-
nek Towarzystwa Kursów Naukowych organizu-
j¹cego nielegalne wyk³ady i nêkanego przez S³u¿-
bê Bezpieczeñstwa; w 1989 roku inicjator i wspó³-
za³o¿yciel wraz z niemal ca³ym by³ym zarz¹dem
ZLP (m.in. Leszek Prorok, Andrzej Kijowski,
Andrzej Szczypiorski) Stowarzyszenia Pisarzy
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Polskich w Krakowie, którego zosta³ pierwszym
prezesem, a od 1990 prezesem honorowym. Sym-
patie polityczne: z polityków znacz¹cych najwiêk-
sze do Tadeusza Mazowieckiego i ludzi zwi¹za-
nych z Komitetem Obrony Robotników, którzy
znacz¹co wp³ynêli na mentalno�æ i zapatrywania
polityczne wspó³czesnych Polaków; antypatia do
nacjonalizmu i jego wszelkich odmian, jak anty-
semityzm, który, jak siê wydawa³o, nie odrodzi siê
po wojnie na wzór przedwojennej skrajnej prawi-
cy dzia³aj¹cej w Obozie Narodowo-Radykalnym,
co nast¹pi³o jednak i to po niemal ca³kowitej za-
g³adzie ¯ydów polskich podczas wojny, a szerzy
siê w�ród m³odzie¿y, nie maj¹cej styczno�ci z pra-
wic¹ przedwojenn¹. Odznaczenia: Polonia Resti-
tuta (dwukrotnie), Krzy¿ Armii Krajowej.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 120 m kw., w³asno�ciowe, �ródmie-
�cie, od 1945. Samochód: suzuki samurax, rok
prod. 1987. Podatek dochodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: dawniej wspinaczka wysokogórska, a do
niedawna wielkie podró¿e � ostatnia w 1994 roku
do Nepalu. Urlop: lato w Beskidzie Wyspowym
w domku letniskowym w Kasince Ma³ej. Ulubio-
ne dzie³a: �Smuga cienia� J. Conrada, �Czarodziej-
ska góra� T. Manna; z malarzy polskich T. Brzo-
zowski. Maksyma ¿yciowa: ¯yæ uwa¿nie.

aktual.: 9.VII.1998

SZCZYPIÑSKI Tomasz
matematyk, wiceprezydent Krakowa
Ur. 22 wrze�nia 1953 w Krakowie; ¿onaty (od
1979); wykszt. wy¿sze; doktor nauk matematycz-
nych; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Wiktor, wy-
kszt. wy¿sze, magister prawa, radca prawny. Mat-
ka: Janina (z d. Gesing), wykszt. pó³wy¿sze, na-
uczycielka. Rodzeñstwo: Maria (ur. 1944), lekarz
pediatra. ¯ona: Lucyna (z d. Guga³a), wykszt.
wy¿sze, historyk. Dzieci: Wiktor (ur. 1980), Kin-
ga  (ur. 1981), Filip (ur. 1991). Tradycje rodzinne:
ojciec podczas okupacji oficer Armii Krajowej,
przez pewien czas pe³ni³ obowi¹zki dowódcy ob-
wodu piotrkowskiego AK, organizowa³ i prowa-
dzi³ tajne nauczanie na poziomie szkó³ �rednich
wraz z egzaminami maturalnymi, w latach 80.
wspó³pracownik �Solidarno�ci� i doradca praw-
ny ludzi dzia³aj¹cych w opozycji; dziadek ze stro-
ny matki Roman Gesing, przyjaciel Witosa i wspó³-
twórca ruchu ludowego w Galicji.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 7 w Krakowie l II Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Króla Jana III Sobieskiego
w Krakowie (matura 1972) l Uniwersytet Jagiel-
loñski, matematyka (dyplom 1977) l studia podypl.:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, podyplomo-
we studia bankowo�ci (dyplom 1996) l studia dok-
toranckie: UJ, matematyka (dyplom 1983) l egza-
min dla kandydatów na cz³onków rad nadzorczych
jednoosobowych spó³ek Skarbu Pañstwa (1997).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski (1977-92), asystent
(1977-80), starszy asystent (1980-83), adiunkt
(1983-92) l Izba Przemys³owo-Handlowa w Kra-
kowie (od 1989), wiceprezydent (1991-94), pre-
zydent (od 1994) l Metrum Consulting w Krako-
wie (1990-98), pe³nomocnik l Gmina Kraków,
wiceprezydent miasta Krakowa (od XI.1998). Po-
nadto: cz³onek Rady Nadzorczej Agencji Rozwo-
ju Regionu Krakowskiego (1993-96), cz³onek
Rady Nadzorczej Ma³opolskiej Gie³dy Towarowej
(1995-97), cz³onek prezydium Krajowej Izby Go-
spodarczej (od 1997), przewodnicz¹cy Komitetu
Finansów Publicznych i Bud¿etu Pañstwa (1997-
98). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodo-
wym: kurs Business Management Course w Tokio
(1993); udzia³ w Seminar of Foreign Trade w Lon-
dynie (1993); udzia³ w programie � University of
Humberside, International Business School w Hull
w Anglii (1994); 5-tygodniowa praktyka w cen-
trali banku Morgan Grenfell & Co.Limited w Lon-
dynie (1994); udzia³ w seminarium bankowym w
siedzibie Dresdner Bank AG we Frankfurcie
(1995); 5-tygodniowy pobyt w Stanach Zjedno-
czonych zorganizowany przez US Information
Agency (1995). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Miary
operatorowe i reprezentacje operatorów nielinio-
wych okre�lonych na przestrzeniach funkcji mie-
rzalnych� (doktorat 1983).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Unia Wolno�ci (od 1994),
cz³onek zarz¹du Regionu Krakowskiego (1994-
97). Inne organizacje spo³eczne: Zrzeszenie Stu-
dentów Polskich � po zmianie nazwy w 1973 roku
Socjalistyczny Zwi¹zek Studentów Polskich
(1972-78), przewodnicz¹cy Rady Uczelnianej UJ
(1976-78) l NSZZ �Solidarno�æ� (1980-92), cz³o-
nek l Stowarzyszenie Willa Decjusza (od 1996),
cz³onek-za³o¿yciel. Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak. Ponadto: cz³onek Rady
Gospodarczej przy wojewodzie krakowskim
(1996-98), uczestnik rady przy prezydencie mia-
sta Krakowa. Osi¹gniêcia w dzia³alno�ci publicz-
nej: od 1989 wspó³dzia³a³ w odrodzeniu samorz¹-
du gospodarczego, w tym Izby Przemys³owo-Han-
dlowej, reaktywowanej w 1989 roku z inspiracji
Krakowskiego Towarzystwa Przemys³owego,
cz³onek pierwszej Rady Izby, od 1994 roku pre-
zydent Izby, której dzia³alno�æ doprowadzi³a do
integracji �rodowisk gospodarczych, dziêki cze-
mu w Krakowie, inaczej ni¿ w pozosta³ej czê�ci
kraju, powsta³a jedna izba regionalna skupiaj¹ca
wiod¹ce podmioty gospodarcze z Krakowa i jego
okolic, Izba zorganizowa³a skuteczny system kon-
taktów zagranicznych, nawi¹zano kontakty z czo-
³owymi izbami europejskimi, g³ównie z Niemiec
i Francji, powsta³ O�rodek Euro-Info, kojarz¹cy
partnerów do wspólnych przedsiêwziêæ gospodar-
czych oraz informuj¹cy o prawie gospodarczym
Unii Europejskiej, reaktywowano przedwojenne
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�Wiadomo�ci gospodarcze� � pismo Izby, powo-
³ano Krakowsk¹ Szko³ê Handlow¹, w kontaktach
z w³adzami izbê zaczêto uznawaæ za licz¹cego siê
partnera, a jej przedstawiciele weszli do wielu cia³
konsultacyjnych. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: kan-
dydat na pos³a w wyborach parlamentarnych w
1997 roku z listy krakowskiej Unii Wolno�ci (6.
miejsce, 3 tys. g³osów). Sympatie polityczne: zgod-
nie z przynale¿no�ci¹. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: w³asny dom jednorodzinny, Krowo-
drza, od 1986. Samochód: daewoo espero, rok
prod. 1996. Podatek dochodowy: 1998 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: bryd¿, ksi¹¿ki historyczne � wspomnie-
nia, biografie itp. z ró¿nych okresów historycz-
nych. Urlop: przewa¿nie nad jeziorami kaszubski-
mi. Ulubione dzie³a: brak odp. Maksyma ¿yciowa:
brak odp.                                                   aktual.: 8.V.1999

SZKARADEK Andrzej Antoni
mechanik urz¹dzeñ d�wigowych, pose³
Ur. 6 lipca 1948 w Che³mcu k. Nowego S¹cza;
¿onaty (od 1973); wykszt. �rednie ogólnokszta³-
c¹ce; mechanik urz¹dzeñ d�wigowych; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: Andrzej, wykszt. podstawo-
we, rolnik. Matka: Waleria (z d. Mróz), wykszt.
podstawowe, rolnik. Rodzeñstwo: Stanis³awa, Zo-
fia, Halina, Czes³aw, Antoni. ¯ona: Alicja (z d.
Postawa), wykszt. �rednie, technik ekonomista.
Dzieci: Iwona (ur. 1973), Barbara (ur. 1976). Tra-
dycje rodzinne: rodzina ch³opska, dziadek Mróz
by³ przed wojn¹ wójtem w Rdziostowie k. Nowe-
go S¹cza.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Che³mcu k. Nowego S¹cza
l Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marii Konopnic-
kiej w Nowym S¹czu (matura 1968).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Nowos¹deckie Zak³ady Przemys³u Terenowego �
obecnie Nowos¹decka Fabryka Urz¹dzeñ Górni-
czych �Nowomag� w Nowym S¹czu (1965-84 i od
1989), mechanik urz¹dzeñ d�wigowych, brygadzi-
sta l Prywatne zak³ady budowlane w Nowym S¹-
czu i okolicy (1984-89), robotnik budowlany l
Zarz¹d Regionu Ma³opolska NSZZ �Solidarno�æ�
w Krakowie (1989-98), etatowy wiceprzewodnicz¹-
cy zarz¹du (1989-95), etatowy przewodnicz¹cy
(1995-98) l Sejm RP (od 1997), pose³ zawodowy.
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
szkolenie zwi¹zkowe w Pary¿u (1992).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Porozumienie Centrum
(1990-93), cz³onek l Ruch Spo³eczny Akcji Wy-
borczej �Solidarno�æ� (od 1997), cz³onek Rady
Politycznej (od 1998). Inne organizacje spo³ecz-
ne: Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Przemys³u
Terenowego (1965-80), cz³onek l NSZZ �Soli-
darno�æ� (od 1980), cz³onek Komisji Krajowej
(1990-92 i 1995-98), przewodnicz¹cy zarz¹du Re-

gionu Ma³opolska (1995-98) l Komitet Obywa-
telski �Solidarno�æ� Województwa Nowos¹deckie-
go (1989-91), przewodnicz¹cy. Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: radny Rady Mia-
sta Nowy S¹cz, kaden. 1994-98, lista wyborcza
S¹deckiej Koalicji Samorz¹dowej �Ma³a Ojczy-
zna�, klub � koalicja �Ma³ej Ojczyzny� i S¹dec-
kiego Forum Samorz¹dowego, wspó³za³o¿yciel i
przewodnicz¹cy klubu, cz³onek Komisji Infra-
struktury i Praworz¹dno�ci, cz³onek Komisji Re-
wizyjnej l pose³ na Sejm RP, kaden. 1997-2001,
lista wyborcza Akcji Wyborczej �Solidarno�æ�,
klub AWS, cz³onek prezydium klubu, sekretarz ds.
dyscypliny klubu, cz³onek Komisji Administracji
i Spraw Wewnêtrznych l radny Sejmiku Woje-
wództwa Ma³opolskiego, kaden. 1998-2002, lista
wyborcza Akcji Wyborczej �Solidarno�æ�, klub
AWS, wiceprzewodnicz¹cy klubu, wiceprzewod-
nicz¹cy sejmiku. Osi¹gniêcia w dzia³alno�ci pu-
blicznej: nieprzerwana aktywno�æ spo³eczna i
wierno�æ idea³om �Solidarno�ci�, co zaowocowa³o
mandatem zaufania lokalnych spo³eczno�ci w
wyborach do Rady Gminy, parlamentu i samorz¹-
du wojewódzkiego; udzia³ w tworzeniu Ruchu
Spo³ecznego AWS � partii, która ma politycznie
kontynuowaæ dzie³o �Solidarno�ci�. Inne fakty z
¿yciorysu polit.: internowany 13 grudnia 1981 (do
19 listopada 1982), aresztowany 6 marca 1984 za
podziemn¹ dzia³alno�æ zwi¹zkow¹, zwolniony 1
sierpnia 1984 (amnestia), pó�niej dzia³alno�æ w
strukturach podziemnych � Regionalna Komisja
�Solidarno�ci� Ma³opolska, organizowanie dzia-
³alno�ci podziemnej zwi¹zku, druk i kolporta¿
wydawnictw podziemnych oraz pomoc wiêzionym
dzia³aczom podziemia; zwolniony z pracy z chwil¹
aresztowania, w 1989 roku przywrócony na mocy
ustawy o powrocie zwolnionych dzia³aczy �Soli-
darno�ci� do macierzystych zak³adów pracy. Sym-
patie polityczne: model biblijnego s¹du ostatecz-
nego � sympatia na prawo; antypatia na lewo. Od-
znaczenia: Srebrny Krzy¿ Zas³ugi nadany przez
ówczesnego prezydenta RP na uchod�stwie Ry-
szarda Kaczorowskiego (1987).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 50 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Nowy S¹cz, od 1976. Samochód: brak. Poda-
tek dochodowy: 1997 � I próg, 1998 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: sport � gry zespo³owe, zw³aszcza pi³ka
no¿na i boks (kiedy� czynny pi³karz). Urlop: naj-
czê�ciej w domu z najbli¿szymi. Ulubione dzie³a:
ksi¹¿ki Mariana Brandysa; filmy Krzysztofa Kie-
�lowskiego. Maksyma ¿yciowa: Cokolwiek robisz,
robisz nie tylko dla siebie. Wolê mniej mówiæ, a
wiêcej robiæ.                                        aktual: 28.VI.1999

SZKODOÑ Jan Stefan
biskup kurii krakowskiej, wyk³adowca PAT
Ur. 19 grudnia 1946 w Chy¿nem, woj. nowos¹-
deckie; wykszt. wy¿sze, doktor teologii. Ojciec:
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Jan, wykszt. podstawowe, rolnik. Matka: Joanna
(z d. Tisoñczyk), wykszt. podstawowe, rolnik.
Rodzeñstwo: Maria (ur. 1944), Karol (ur. 1953).
Tradycje rodzinne: rodzice pochodz¹ z bardzo re-
ligijnego �rodowiska z Orawy. ¯yciowe autoryte-
ty: Jan Pawe³ II, wzór w seminarium, pó�niejszy
konsultant pracy doktorskiej, o. Tadeusz Grela,
karmelita z Chy¿nego. Miejsca zamieszkiwania:
w Krakowie od 1977 roku.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Chy¿nem l Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce w Jab³once, woj. nowos¹deckie (ma-
tura 1964) l Papieski Wydzia³ Teologiczny w Kra-
kowie (dyplom 1970) l studia doktoranckie: Ka-
tolicki Uniwersytet Lubelski, teologia pastoralna
(dyplom 1977).

  �WIÊCENIA  I  GODNO�CI KO�CIELNE
Diakonat (Kraków 1969) l prezbiterat (Jab³onka
1970) l �wiêcenia biskupie (Kraków 1988).

  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Parafia pod wezwaniem Przemienienia Pañskie-
go w Makowie Podhalañskim, woj. krakowskie
(1970-72) l Parafia pod wezwaniem Matki Bo-
skiej Zwyciêskiej w Krakowie Borku Fa³êckim
(1972-73), wikariusz l Synod Archidiecezji
Krakowskiej (1977-79), sekretarz l Krakowskie
Seminarium Duchowne (1978-88), ojciec du-
chowny l Papieska Akademia Teologiczna w
Krakowie (od 1979), adiunkt l Kuria Metropo-
litalna w Krakowie (od 1988), biskup pomocni-
czy. Wa¿niejsze dzie³a: �Nierozerwalno�æ ma³-
¿eñstwa jako problem pastoralny Ko�cio³a w
Polsce� (doktorat 1977); 8 wydanych ksi¹¿ek (4
w druku), m.in. �Oddani na s³u¿bê ludowi Bo-
¿emu� (1994), �Dwie trudne sprawy � grzech i
ból� (1997), �Chrystus, moja nadzieja� (1998),
�Wolni w duchu� (1999), �Mocni w duchu�
(2000).

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ do organizacji spo³ecznych: brak.
Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: plebania, �ródmie�cie, od 1988. Sa-
mochód: polonez, rok prod. 1998. Podatek docho-
dowy: 1994 � I próg, 1995 � I próg, 1998 � I próg.

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: turystyka, rower, narty, malowanie pejza-
¿y, olejne i akwarele. Urlop: jak hobby. Ulubione
dzie³a: �O na�ladowaniu Chrystusa� T. Kempisa.
Maksyma ¿yciowa: Dominus ipse faciet.

aktual.: 17.V.2000

SZTOMPKA Piotr
prawnik, socjolog, profesor UJ
Ur. 2 marca 1944 w Warszawie; rozwiedziony;
wykszt. wy¿sze; profesor zwyczajny doktor habi-
litowany; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Henryk,
wykszt. wy¿sze, pianista, profesor fortepianu.
Matka: Helena (z d. Zakrzewska), wykszt. wy¿sze,
ekonomista. Rodzeñstwo: brak. Dzieci: brak.

  EDUKACJA
Podstawowa Szko³a Muzyczna w Krakowie l II
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. J. Sobieskiego w
Krakowie (matura 1961) l Uniwersytet Jagielloñ-
ski, prawo (dyplom 1966); socjologia (dyplom
1967) l studia podoktoranckie w USA: uniwer-
sytety � w Berkeley i Harvard (1972-73).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Polska Akademia Nauk w Krakowie (1967-74),
asystent (1967-70), adiunkt (1970-74) l Uniwer-
sytet Jagielloñski (od 1974), docent (1974-80),
profesor nadzwyczajny (1980-85), profesor zwy-
czajny (1985). Ponadto: cz³onek Academia Eu-
ropea w Londynie (od 1989), cz³onek czynny
Polskiej Akademii Umiejêtno�ci (od 1992), cz³o-
nek korespondent Polskiej Akademii Nauk (od
1994), cz³onek American Academy of Arts and
Sciences w Bostonie (od 1995), przewodnicz¹-
cy Komitetu Socjologii PAN (od 1996). Wyjaz-
dy zagraniczne o charakterze zawodowym:
o�miokrotnie d³ugoterminowe sta¿e badawcze w
USA, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Austrii, RFN i
we W³oszech; ponad dwudziestokrotnie wyk³a-
dy wizytuj¹ce d³ugoterminowe w USA, Argen-
tynie, Meksyku, we W³oszech, w Australii, naj-
czê�ciej w University of California w Los An-
geles oraz Columbia University w Nowym Jor-
ku. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Analiza funkcjonal-
na w socjologii i antropologii spo³ecznej� (dok-
torat na UJ 1970); �Teoria i wyja�nienie: z me-
todologicznych problemów socjologii� (habili-
tacja 1974); 12 ksi¹¿ek wydanych w USA i Wiel-
kiej Brytanii oraz 3 ksi¹¿ki wydane w Polsce,
t³umaczone na jêzyk hiszpañski, portugalski,
rosyjski, w³oski, japoñski, m.in. �Society in Ac-
tion� (Cambridge 1991), �The sociology of So-
cial Change� (Oxford 1993), �Trust: a Sociolo-
gical Theory� (Cambridge 1999), ponadto oko-
³o 200 artyku³ów naukowych w fachowych cza-
sopismach i pracach zbiorowych w kraju i za
granic¹. Nagrody i wyró¿nienia: Nagroda Pre-
miera RP za osi¹gniêcia naukowe (1995), nagro-
da Ministra Edukacji I stopnia (piêciokrotnie),
New Europe Prize (1995).

  DZIA£ALNO�C POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Organizacje spo³eczne: Polskie Towarzystwo So-
cjologiczne (od 1966), cz³onek l International So-
ciological Association, wiceprzewodnicz¹cy (od
1998). Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: brak. Odznaczenia: Medal Komisji Edukacji
Narodowej (1990), Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1992).

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: fotografia, narciarstwo, podró¿e. Urlop:
przewa¿nie wyk³ady letnie za granic¹, w zimie
narty w Alpach. Ulubione dzie³a: muzyka klasycz-
na XVIII-XIX wieku; malarstwo impresjonistycz-
ne. Maksyma ¿yciowa: Mierzyæ wysoko.
*Na ¿yczenie odpowiadaj¹cego pominiêto rubry-
ki: przynale¿no�æ partyjna i status materialny.

aktual.: 9.XI.1999
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SZUMOWSKA Ma³gorzata
re¿yser filmowy i telewizyjny
Ur. 26 lutego 1973 w Krakowie; panna; wykszt.
wy¿sze; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Maciej,
wykszt. wy¿sze, dziennikarz. Matka: Dorota (z d.
Terakowska), wykszt. wy¿sze, dziennikarka, pisar-
ka. Rodzeñstwo: Katarzyna (ur. 1964), Wojciech (ur.
1961). Tradycje rodzinne: ojciec i brat s¹ zwi¹zani
z filmem i telewizj¹, brat ukoñczy³ Pañstwow¹
Wy¿sz¹ Szko³ê Telewizyjn¹ i Teatraln¹, ojciec po-
maga w poszukiwaniu sensu ¿ycia i w filmowych
wêdrówkach; matka ma wielk¹ wyobra�niê, co wi-
daæ w jej ksi¹¿kach, dziêki niej córka ma �swój
�wiat�; w rodzinie ¿yje masa zwierz¹t, a wszyscy
staraj¹ siê w niej bardziej �byæ� ni¿ �mieæ�.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 25 im. T. Ko�ciuszki w
Krakowie l V Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. A.
Witkowskiego w Krakowie (matura 1992) l Pañ-
stwowa Wy¿sza Szko³a Filmowa, Telewizyjna i
Teatralna w £odzi, re¿yseria (dyplom w przygo-
towaniu).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Firma Shot-Szumowski SC w Krakowie (od 1993),
wspó³w³a�ciciel l Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Fil-
mowa Telewizyjna i Teatralna w £odzi (od 1998),
asystent na Wydziale Re¿yserii przy Henryku Klu-
bie. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodo-
wym: festiwale filmowe w Tel Awiwie w Izraelu
(1998); udzia³ w miêdzynarodowym konkursie
Dokument Art-Film w Neubrandenburgu w Niem-
czech (1998). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: film �Ci-
sza� zakupiony przez TV Arte i inne stacje tele-
wizyjne na �wiecie, zaliczony do kilkunastu naj-
lepszych filmów w historii PWSFTViT, w poka-
zach na 50-lecie uczelni objecha³ �wiat, bra³ udzia³
w wielu �wiatowych konkursach; film �Dusza z
cia³a wylecia³a� bra³ udzia³ w Konkursie Filmów
Krótkometra¿owych w Krakowie w 1997 roku; od
trzech lat wszystkie filmy s¹ pokazywane na Ca-
merimage; wspó³praca z programem Telewizji
Polskiej �Czas na dokument�. Nagrody i wyró¿-
nienia: I nagroda na VII Miêdzynarodowym Fe-
stiwalu Filmów Studenckich w Tel Awiwie za naj-
lepszy film dokumentalny (�Cisza�, 1998), wyró¿-
nienie � dyplom honorowy (nagroda regulamino-
wa jury) na Festiwalu Filmów Krótkometra¿owych
w Krakowie (�Cisza�, 1998), Grand Prix � Media
Shool �98 za film �Cisza� na Miêdzynarodowym
Festiwalu Filmów Studenckich, Nagroda G³ówna
za najlepszy dokument artystyczny.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.:
w dzieciñstwie przypadaj¹cym na prze³om lat 70.
i 80. i pó�niej udzia³ w licznych manifestacjach
antypañstwowych, czêsto z nara¿eniem skóry, choæ
by³y to dzia³ania nie�wiadome, to zawsze towa-

rzyszy³ im dreszczyk emocji i wiara, ¿e walka to-
czy siê w jakiej� s³usznej i wielkiej sprawie. Od-
znaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: metra¿ � brak odp., spó³dzielcze
w³asno�ciowe, Podgórze, od dzieciñstwa. Samo-
chód: fiat tipo, rok prod. 1995. Podatek docho-
dowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: czytanie, jedzenie w dobrych restaura-
cjach, m¹dra rozmowa z kim� bliskim (mo¿e byæ
w kawiarni). Urlop: z dala od miasta, kurortów i
wielkich stad ludzi w szortach, najlepiej we w³a-
snym zrujnowanym domu na Mazurach. Ulubio-
ne dzie³a: Nowy Testament, �Idiota�, �Doktor Fau-
stus�, �Stalker� Tarkowskiego i wiele, wiele in-
nych. Maksyma ¿yciowa: Rób swoje.

aktual.: 27.IX.1998

SZUMOWSKI Maciej Wiktor
re¿yser, dziennikarz,
producent filmowy i telewizyjny
Ur. 18 kwietnia 1939 w Warszawie; ¿onaty po raz
drugi (od 1968); wykszt. wy¿sze; magister filolo-
gii polskiej; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Zyg-
munt, przedwojenny zawodowy oficer Wojska Pol-
skiego. Matka: Wanda (z d. Karpówna), wykszt.
�rednie, nauczycielka jêzyka polskiego. Rodzeñ-
stwo: brak. ̄ ona: Dorota Terakowska, wykszt. wy-
¿sze, magister socjologii, pisarka i dziennikarka.
Dzieci: Wojciech (ur. 1961), Ma³gorzata (ur. 1973).
Tradycje rodzinne: ojciec wybitny sportowiec
Wojska Polskiego, specjalista od piêcioboju ofi-
cerskiego, wyk³adowca w Szkole Podchor¹¿ych
Piechoty w Komorowie, odznaczony Krzy¿em
Walecznych na polu bitwy we wrze�niu 1939 roku
w obronie Warszawy, w czasie wojny jeniec offla-
gu w Murnau, potem w armii Andersa, po wojnie
wróci³ do Polski w 1948 roku (ostatnim transpor-
tem), z powodów politycznych nie móg³ otrzymaæ
pracy zgodnie z wykszta³ceniem; matka w czasie
okupacji uczestniczy³a w tajnym nauczaniu; ro-
dzina matki po napa�ci ZSRR na Polskê 17 wrze-
�nia 1939 roku wywieziona na Syberiê do Kazach-
stanu, dziadek, babka i ciotka zmarli z g³odu i dy-
zenterii ju¿ w czasie formowania Drugiego Kor-
pusu Armii Polskiej w ZSRR, reszta rodziny oca-
la³a dziêki utworzeniu armii Andersa i opu�ci³a
Syberiê przez Teheran; syn Wojciech i córka Ma³-
gorzata tak jak ojciec s¹ filmowcami, a ¿ona Do-
rota i jej córka Katarzyna pisz¹ (dzieci s¹ �sk³ada-
ne� z dwóch ma³¿eñstw i jedno wspólne).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa w Bielsku-Bia³ej l Techni-
kum Elektryczne w Bielsku-Bia³ej (matura 1956)
l Politechnika w Gliwicach, Uniwersytet Jagiel-
loñski, filologia polska (dyplom 1962).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
�Kurier Akademicki� (1963-65), redaktor naczel-
ny l �Kronika Beskidzka� (1965-66), redaktor l
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Telewizja Kraków (1967-80), reporter, re¿yser fil-
mów dokumentalnych l �Gazeta Krakowska�
(1980-81), redaktor naczelny l Podziemna Nie-
zale¿na Telewizja Kraków Mistrzejowice u ks.
Kazimierza Jancarza (1982-89), reporter, re¿yser,
redaktor l Kot³ownia stolarni �Acari� w Krako-
wie (1983-84), stró¿ nocny, palacz l �Czas Kra-
kowski� (1990), wspó³za³o¿yciel, felietonista l
Firma Shot Szumowski SC (od 1993), w³a�ciciel.
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
brak. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: autor ponad stu kil-
kudziesiêciu filmów dokumentalnych, w tym z
cyklu �Polska zza siódmej miedzy�, �Dokument
dla syna�, �Cena decyzji�, �Rodziny i miasta�,
�Polski po�lizg kontrolowany�, za ten ostatni na-
groda �Pryzmat� od L. Balcerowicza za umiejêt-
ne przybli¿anie telewidzom reformy gospodarczej;
kilka tysiêcy felietonów prasowych; zatwierdzo-
ny przez A. Wajdê scenariusz filmu fabularnego o
grudniu 1970, który mia³ powstaæ w zespole Waj-
dy i pod jego opiek¹, projekt odrzucony przez
ówczesne Ministerstwo Kultury jako �projekt dla
Wolnej Europy�. Nagrody i wyró¿nienia: w latach
70. dwa razy Z³oty Ekran za telewizyjne reporta-
¿e i filmy dokumentalne, a ponadto wiele innych
nagród i wyró¿nieñ, dwukrotna najwy¿sza dzien-
nikarska nagroda im. B. Prusa  od Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich � pierwsza za telewizyjny
cykl reporta¿y �Polska zza siódmej miedzy�
(1971), druga od zdelegalizowanego ju¿ zwi¹zku
po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 roku
przez Wojskow¹ Radê Ocalenia Narodowego pod-
ziemnego za redagowanie �Gazety Krakowskiej�
w latach 1980-81, nagroda Polcul Foundation �
Australijskiej Fundacji Kulturalnej za dzia³alno�æ
podziemn¹ po wprowadzeniu stanu wojennego
prowadzon¹ wspólnie z ks. Kazimierzem Janca-
rzem w ko�ciele w Mistrzejowicach (1985).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1966-81), cz³onek. Inne organi-
zacje spo³eczne: Zrzeszenie Studentów Polskich,
dziennikarz studencki l Stowarzyszenie Dzienni-
karzy Polskich (od lat 60.), przewodnicz¹cy �od-
nowicielskiego zjazdu� (1980), cz³onek Zarz¹du
G³ównego. Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: brak. Osi¹gniêcia w dzia³alno�ci publicz-
nej: przyczynienie siê do zwyciêstwa �Solidarno-
�ci� druzgoc¹c¹ przewag¹ g³osów w wyborach 4
czerwca 1989 roku poprzez kierowanie akcj¹ pro-
pagandow¹ (ulotki, prasa, radio, telewizja); udzia³
w likwidacji komunistycznego koncernu RSW
�Prasa-Ksi¹¿ka-Ruch�; odzyskanie na krótko w
1990 roku �Gazety Krakowskiej� i ponowne za-
trudnienie w niej dziennikarzy z dawnego zespo³u
z lat 1981-90. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: po
wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981
roku zwolniony ze stanowiska redaktora naczel-
nego z �Gazety Krakowskiej�, wówczas organu
komitetu krakowskiego PZPR, wyrzucony z niej

z dnia na dzieñ, nie wpuszczony do gabinetu na-
wet po swoje papierzyska i pami¹tki; objêty zaka-
zem uprawiania zawodu dziennikarskiego w la-
tach 1982-89, podejmuje pracê jako stró¿ nocny i
palacz w kot³owni w firmie �Acarii� w Pychowi-
cach, co okaza³o siê jednym z ciekawszych do-
�wiadczeñ ¿yciowych, praca mo¿liwa dziêki od-
wadze ówczesnego w³a�ciciela firmy, przy ci¹g³ym
braku �rodków na utrzymanie rodziny, co trakto-
wano jako manifestacjê polityczn¹; sta³a wspó³-
praca z pras¹ podziemn¹, m.in. z �Hutnikiem� i
biuletynem �S� dla Podgórza, Skawiny, Wielicz-
ki. Sympatie polityczne: profesjonalny dystans wo-
bec wszystkich ugrupowañ politycznych, bez
wzglêdu na nazwê czy zabarwienie. Odznaczenia:
Medal im. ks. J. Popie³uszki od �Solidarno�ci� z
Podgórza (1989).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Podgórze, od 1973. Samochód: citroën ber-
lingo, rok prod. 1998. Podatek dochodowy: 1997
� III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: g³ównie radio (wys³uchiwanie wszystkich
serwisów radiowych ró¿nych stacji), nie telewi-
zja; obserwacje domowych zwierz¹t (pies i dwa
koty), s³uchanie muzyki pod lekturê (Mozart,
Mahler, Bregoviæ i in). Urlop: pobyt w domu na
Mazurach, spacery z psem, ³owienie ryb. Ulubio-
ne dzie³a: czytanie przez ca³e ¿ycie i wielokrotnie
ksi¹¿ek Simone Weil, lektura ró¿nych esejów, pa-
miêtników, dzienników, biografii. Maksyma ¿ycio-
wa: brak.                                               aktual.: 25.IX.1998

SZYMBORSKA-W£ODEK Wis³awa
poetka, t³umaczka, krytyk literacki, noblistka
Ur. 2 lipca 1923 w Kórniku, woj. poznañskie; roz-
wiedziona; wykszt. pó³wy¿sze. Ojciec: Wincenty,
agronom. Matka: Anna (z d. Rottermund). Rodzeñ-
stwo: Nawoja Krostowa (ur. 1919). Dzieci: brak.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa, tzw. æwiczeniówka w Kra-
kowie l Gimnazjum ss. Urszulanek w Krakowie
(matura na tajnych kompletach 1943) l Uniwer-
sytet Jagielloñski, Wydzia³ Humanistyczny, filo-
logia polska (jeden rok, 1945), socjologia (jeden
rok, 1946).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
�¯ycie Literackie� w Krakowie (1952-80) l Wol-
ny zawód � literat (od 1981). Ponadto: doktor ho-
noris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu (1995). Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: liczne do ró¿nych kra-
jów; na zaproszenie szwedzkiego t³umacza Ander-
sa Bodegårda do Szwecji (1993). Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: wiersze, artyku³y, recenzje i t³umaczenia
drukowane przez czasopisma krajowe i zagranicz-
ne, m.in. �Kamienie�, �Twórczo�æ�, �Tygodnik
Kulturalny�, �Wspó³czesno�æ�, �¯ycie Literac-
kie�, �Inostrannaja literatura�, �Tarybine Moteris�,
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�The Literary Review�;  przek³ady tomików wier-
szy m.in. na angielski, czeski, duñski, niemiecki,
serbski, chorwacki, w³oski; poezje � �Dlatego ¿y-
jemy� (1952), �Pytania zadawane sobie� (1954),
�Wo³anie do Yeti� (1957), �Sól� (1962), �Wier-
sze wybrane� (1964), �Poezje wybrane� (1967),
�Sto pociech� (1967), �Poezje� (1970), �Wis³awa
Szymborska� (1970), �Wszelki wypadek� (1972),
�Wybór wierszy� (1973), �Tarsjusz i inne wier-
sze� (1976), �Wielka liczba� (1976), �Poezje wy-
brane (II)� (1983), �Ludzie na mo�cie� (1986),
�Poezje: Poems� (1989, wydanie dwujêzyczne,
t³umaczenie na jêzyk angielski Magnus Kryñski i
Robert Maguire), �Wieczór autorski� (1992), �Ko-
niec i pocz¹tek� (1993), �Wiersze� (1994), �Wi-
dok z ziarnkiem piasku� (1996), �¯ycie na pocze-
kaniu� (1996), �Nic darowane� (1999), eseje kry-
tycznoliterackie � �Lektury nadobowi¹zkowe�
(czê�æ I 1973, czê�æ II 1981), prapremiery teatral-
ne � �Od jutra na nowo� (Wroc³aw, Teatr Kame-
ralny, 1976), �Wielka liczba� (Olsztyn, Teatr im.
S. Jaracza, 1978), widowiska i audycje telewizyj-
ne � �Czy to kwiat, a mo¿e kamieñ� (I program
TVP, 1969), �Obmy�lam �wiat� (I program TVP,
1972), �Wielka liczba� (I program TVP, 1979),
s³uchowiska i audycje radiowe � �Dialog� i �Ko-
loratura� (II Program PR, 1976); wa¿niejsze tek-
sty o twórczo�ci � Jerzy Kwiatkowski �B³azen i
Hiob� w �Klucze do wyobra�ni� (1964), Jerzy
Kwiatkowski ��wiat w�ród nie-�wiatów� w �Re-
mont Pegazów� (1969), Adam W³odek �Debiut z
przygodami� w �Nasz ³up wojenny� (1970), Ar-
tur Sandauer �Na przyk³ad Szymborska� w �Liry-
ka i logika� (1971), Julian Rogoziñski �Nie star-
czy ust� w �Debiuty poetyckie 1944-1960� (1972),
Anna Milska �Wis³awa Szymborska� w �Pisarze
polscy� (1975), Artur Sandauer �Pogodzona z hi-
stori¹: rzecz o Wis³awie Szymborskiej� w �Zebra-
ne pisma krytyczne� t. I (1981), Julian Rogoziñ-
ski �O poezji Wis³awy Szymborskiej� w �Pretek-
sty: szkice o wspó³czesnej poezji polskiej� (1985),
Krystyna Nastulanka �Powrót do �róde³: rozmo-
wa z Wis³aw¹ Szymborsk¹� w �Sami o sobie: roz-
mowy z pisarzami i uczonymi� (1985), Stanis³aw
Barañczak �Niezliczone odmiany koloru szarego�
w �Literatura wspó³czesna ��le obecna� w szko-
le� (1990), Marian Stala �Rado�æ czytania Szym-
borskiej� w �Chwile pewno�ci� (1991), Anna Bi-
kont, Joanna Szczêsna �Pami¹tkowe rupiecie,
przyjaciele i sny Wis³awy Szymborskiej� (1997).
Nagrody i wyró¿nienia: nagroda literacka miasta
Krakowa (1954), nagroda Bydgoskiej Wiosny Po-
etyckiej (1962), nagroda II stopnia Ministra Kul-
tury i Sztuki (1963), nagroda £ódzkiej Wiosny Po-
etów (1968), nagroda Funduszu Literatury za to-
mik �Ludzie na mo�cie� (1987), Nagroda im. Zyg-
munta Kallenbacha � prezesa Fundacji im. Ko-
�cielskich w Szwajcarii za �najlepsz¹ ksi¹¿kê mi-
nionej dekady� (za �Ludzi na mo�cie�, 1990), nie-
miecka nagroda im. Goethego (1991), Nagroda

Herdera � najbardziej presti¿owe wyró¿nienie w
krajach obszaru jêzyka niemieckiego (1995), lite-
racka Nagroda Nobla �za poezjê, która z ironicz-
n¹ precyzj¹ ods³ania prawa biologii i dzia³ania hi-
storii we fragmentach ludzkiej rzeczywisto�ci�
(10.XII.1996), nagroda Pen Clubu �za obdarzanie
czytelników nieprzebranym bogactwem wzruszeñ
dziêki tworzeniu poezji piêknej, g³êbokiej, prostej,
m¹drej i poczytnej� (1996), Kryszta³owe Zwier-
ciad³o � doroczne wyró¿nienie magazynu �Zwier-
ciad³o� � �za prostotê i m¹dro�æ s³ów, którym
musia³ pok³oniæ siê �wiat� (1996), Cz³owiek Roku
1996 tygodnika �Wprost�, Ma³opolanin Roku
1996 � tytu³ nadany przez Stowarzyszenie Gmin
Ma³opolski.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1952-66), cz³onek. Inne organiza-
cje spo³eczne: Zwi¹zek Literatów Polskich (1952-
81), cz³onek l Pen Club, cz³onek l  Zwi¹zek Au-
torów i Kompozytorów Scenicznych, cz³onek l
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w Krakowie (od
pocz¹tku istnienia), cz³onek. Udzia³ w przedstawi-
cielskich organach w³adzy: brak. Odznaczenia: Z³o-
ty Krzy¿ Zas³ugi (1955), Honorowy Obywatel Sto-
³ecznego Królewskiego Miasta Krakowa (1998).

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Maksyma ¿yciowa: Nie znoszê ankiet.
*Na ¿yczenie odpowiadaj¹cej pominiêto pytania
o wyznanie, status materialny, hobby, urlop i ulu-
bione dzie³a.                                       aktual.: 14.XII.1999
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�CIBOROWSKI Ryszard Bronis³aw
in¿ynier budownictwa, mened¿er
Ur. 30 sierpnia 1938 w Krakowie; wdowiec; wy-
kszt. wy¿sze; in¿ynier budownictwa l¹dowego;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Jan, wykszt. zawo-
dowe, �lusarz. Matka: Eugenia (z d. Bogusz), wy-
kszt. �rednie, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Maria (ur.
1942), Barbara (ur. 1945). ¯ona: Barbara (z d.
Furtak), wykszt. �rednie, ksiêgowa (zm. 1999).
Dzieci: Ryszard (ur. 1963). ¯yciowe autorytety:
Tadeusz Sty³a � nauczyciel matematyki i wycho-
wawca w szkole podstawowej; w okresie pracy
zawodowej wybitni specjali�ci z dziedziny budow-
nictwa � Mieczys³aw Michalski, Stanis³aw Czer-
ski.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. Jana Matejki w Krako-
wie Podgórzu l Technikum Budowlane w Krako-
wie (matura 1955) l Politechnika Krakowska im.
Tadeusza Ko�ciuszki, budownictwo l¹dowe (dy-
plom 1968).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Przedsiêbiorstwo Budownictwa Przemys³owego
�Budostal 1� w Krakowie (1955-75), technik bu-
dowy, mistrz, kierownik budowy, kierownik gru-
py robót, g³ówny in¿ynier � zastêpca dyrektora
(1972-75) l Przedsiêbiorstwo Budownictwa Prze-
mys³owego �Budostal 3� w Krakowie (1975-77),
dyrektor l Zjednoczenie Budownictwa Przemy-
s³owego �Budostal� w Krakowie (1977-82), I za-
stêpca dyrektora ds. produkcji l Dobrowolne Zrze-
szenie Budowlane �Budostal� w Krakowie (1983),
dyrektor l Biuro Generalnego Koordynatora Re-
alizacji Inwestycji Przemys³u Hutniczego (1984-
88), dyrektor generalny l Biuro Generalnego Ko-
ordynatora Inwestycji Przemys³owych (1988-89),
dyrektor generalny l Przedsiêbiorstwo Realizacji
i Koordynacji Budownictwa �Realbud� (1989-91),
dyrektor generalny l Przedsiêbiorstwo Realizacji
i Koordynacji Budownictwa �Realbud� spó³ka z
o.o. (od 1991), dyrektor generalny � prezes zarz¹-
du, wspó³w³a�ciciel. Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: od 1972 roku liczne wyjaz-
dy, m.in. do Japonii, Australii, Afryki po³udnio-
wej, Ameryki Po³udniowej, Argentyny, Brazylii,
Meksyku, krajów arabskich, w zwi¹zku z dzia³al-
no�ci¹ zawodow¹ i w misjach handlowych. Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: prowadzenie na ró¿nych

szczeblach kariery zawodowej budowy wielkich
obiektów przemys³owych i ci¹gów technologicz-
nych, w tym jako specjalny pe³nomocnik ministra
budownictwa w hutach � im. Lenina, obecnie T.
Sendzimira (1958-90), �Ostrowiec� (lata 70.), �Za-
wiercie� (1973-74), �Katowice� (od 1973), �Bail-
don� (1995) oraz kopalni siarki w Iraku (1970-
72), walcowni ciag³ej blach 2000 w Magnitogor-
sku (1987-99), realizacja rozbudowy kombinatu
petrochemicznego w Tobolsku w Rosji (1991-99),
a tak¿e prowadzenie budowy fabryki lodówek
�Amica� we Wronkach, woj. poznañskie (1994-
96). Nagrody i wyró¿nienia: Z³oty Fiskus �95 dla
firmy Realbud przyznany przez ministra finansów
za ca³okszta³t dzia³alno�ci finansowej, w tym dzia-
³alno�ci inwestycyjnej, dwukrotnie Br¹zowy Waw-
rzyn w rankingu �Najlepsze firmy� zorganizowa-
nym przez �Gazetê Bankow¹� (1994, 1995).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1970-90), cz³onek plenum Komi-
tetu Krakowskiego PZPR (1988-89), cz³onek ple-
num komitetu dzielnicowego w Nowej Hucie
(prze³om lat 70.-80.). Inne organizacje spo³eczne:
Polski Zwi¹zek In¿ynierów i Techników Budow-
nictwa (od 1960), cz³onek l Klub Sportowy �Pod-
górze� (od 1973), prezes l Fundacja �Zdrowie dla
Budowlanych� (od 1992), cz³onek l Fundacja
�Czysta Woda� (od 1990), przewodnicz¹cy rady
fundacji (od 1994) l Krajowa Izba Budownictwa
(od 1998), cz³onek Rady Krajowej. Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: radny Miej-
skiej Rady Narodowej w Krakowie, kaden. 1980-
84, lista wyborcza Frontu Jedno�ci Narodu, klub
PZPR, przewodnicz¹cy Komisji Gospodarki Ko-
munalnej, cz³onek prezydium Rady; kaden. 1984-
88, lista wyborcza Patriotycznego Ruchu Odro-
dzenia Narodowego, klub PZPR, przewodnicz¹-
cy Komisji Ochrony �rodowiska, Gospodarki
Komunalnej, cz³onek prezydium Rady. Osi¹gniê-
cia w dzia³alno�ci publicznej: kilka inicjatyw i
przesiêwziêæ w dziedzinie ochrony �rodowiska i
gospodarki komunalnej w okresie przewodnicze-
nia komisji w MRN, m.in. zwi¹zane z budow¹
zbiornika wodnego Raba II (druga po³owa lat 80.).
Inne fakty z ¿yciorysu polit.: kandydat na pos³a w

�
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wyborach parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku
z krakowskiej listy PZPR. Odznaczenia: Br¹zo-
wy Krzy¿ Zas³ugi (1964), Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
(1974), Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski (1975), Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski (1976), Z³ota Odznaka �Za Zas³ugi dla
Ziemi Krakowskiej� (1980, 1986), Krzy¿ Koman-
dorski Orderu Odrodzenia Polski (1985), Z³ota
Odznaka �Zas³u¿ony dla Budownictwa i Przemy-
s³u Materia³ów Budowlanych� (1995).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 130 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Nowa Huta, od 1964; dacza poza Krakowem
(w okolicach My�lenic). Samochód: BMW, rok
prod. 1998. Podatek dochodowy: 1998 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: sport, wêdkarstwo. Urlop: wyjazdy do kra-
jów egzotycznych, krótkie urlopy w kraju nad
wod¹. Ulubione dzie³a: wobec mnogo�ci wielkich
twórców i dzie³ trudno wyró¿niæ kogo� lub co� w
sposób szczególny. Maksyma ¿yciowa: Optymizm
i wiara w ludzi.                                     aktual.: 15.II.2000

�CIRKO Bogumi³ Ryszard
historyk, radny miejski
Ur. 4 listopada 1969 w Przemy�lu; kawaler; histo-
ryk; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Bronis³aw,
wykszt. �rednie, rolnik, so³tys. Matka: W³adys³a-
wa (z d. Martowicz), wykszt. podstawowe, rolnik.
Rodzeñstwo: Irena (ur. 1955), Barbara (ur. 1957),
Maria (ur. 1960), Jolanta (ur. 1964), Lucyna (ur.
1968). Dzieci: brak. Tradycje rodzinne: dziadek Jan
�cirko wywieziony przez Sowietów zmar³ na Sy-
berii, brat ojca Mieczys³aw równie¿ wywieziony
na Syberiê wróci³ w 1945 roku; babka ze strony
matki Maria Martowicz wywieziona na roboty do
Niemiec; ojciec walczy³ w latach 1945-46 z Ukra-
iñsk¹ Powstañcz¹ Armi¹ jako cz³onek Samoobro-
ny Ziemi Przemyskiej; rodzina w okresie PRL ni-
gdy nie chodzi³a na wybory (po raz pierwszy, mimo
ponagleñ w³adz, dopiero w 1989 roku).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Stubnie, woj. przemyskie
l I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. J. S³owackiego
w Przemy�lu (matura 1988) l Uniwersytet Jagiel-
loñski, historia (1989-94, praca magisterska w
przygotowaniu).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Urz¹d Miasta Krakowa (1995), asystent cz³onkini
Zarz¹du Miasta Krakowa Barbary Bubuli l Sto-
warzyszenie Gmin Ma³opolski w Krakowie
(1996), wicedyrektor biura l Pañstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych (1998),
wicedyrektor l Dynamind � Studium Technik
Umys³owych (1996-98), w³a�ciciel l Instytut
Szkoleñ i Doradztwa Personalnego w Krakowie
(od 1998), w³a�ciciel. Ponadto: redaktor naczelny
�Niepostêpowego Biuletynu Akademickiego�
(1995-96). Wyjazdy zagraniczne o charakterze
zawodowym: korespondent prasowy wizyty Ojca

�w. w USA � Chicago i Denver (1993); stypen-
dium naukowe w Kassel (1994); stypendium Ame-
rykañskiej Agencji Rozwoju Miêdzynarodowego
(USAID) w Skopje (1997). Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: za³o¿enie w³asnej firmy szkoleniowej.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Zjednoczenie Chrze�ci-
jañsko-Narodowe (od 1992), rzecznik prasowy
Regionu Ma³opolska (1994-96). Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Katolickiej M³odzie-
¿y Akademickiej (1991-92), wiceprezes i wiceku-
rator generalny (od 1992) l Klub My�li Konser-
watywnej (od 1993), za³o¿yciel i prezes (1993-96).
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
cz³onek Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa
spoza RMK, kaden. 1994-98, klub radnych �Sa-
morz¹dny Kraków� l radny Rady Miasta Krako-
wa, kaden. 1998-2002, lista wyborcza Akcji Wy-
borczej �Solidarno�æ�, klub radnych AWS, rzecz-
nik prasowy klubu. Inne fakty z ¿yciorysu polit.:
wspomaganie wszystkich kampanii wyborczych
po 1989 roku po stronie �Solidarno�ci� i ZChN.
Sympatie polityczne: AWS; wzorowi politycy to
Boles³aw Chrobry i Roman Dmowski. Odznacze-
nia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 54 m kw., wolny najem, Nowa Huta,
od 1990. Samochód: brak. Podatek dochodowy:
1997 � I próg, 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: narty w Alpach, sauna, basen. Urlop: w
lesie, piwo ze znajomymi. Ulubione dzie³a: Pismo
�wiête. Maksyma ¿yciowa: Kochaj bli�nich i strze¿
siê ich (Bronis³aw �cirko, senior).
Dodatkowe uwagi: s³abo�æ do kobiet i ogromny
dla nich szacunek, bo kocha swoj¹ matkê i piêæ
starszych, cudownych sióstr.           aktual.: 1.XII.1999

�LIWA Przemys³aw Kazimierz
tancerz, choreograf, pedagog
Ur. 11 marca 1943 w Poznaniu; stan cywilny �
brak odp; wykszt. �rednie; tancerz choreograf;
wyznanie � chrze�cijanin. Rodzina: brak odp. Miej-
sca zamieszkiwania: w Poznaniu, Gdañsku, Byd-
goszczy.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Poznaniu l Szko³a Baleto-
wa w Warszawie (matura 1963).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Pañstwowa Opera i Polski Teatr Tañca Conrada
Drzewieckiego w Poznaniu (1963-77), solista ba-
letu (1963-70), pierwszy tancerz (1970-77) l Te-
atr Muzyczny w Gdyni (1977-89), pierwszy tan-
cerz, choreograf, kierownik baletu l Pañstwowa
Opera w Bydgoszczy (1983-90), pierwszy tancerz,
choreograf, kierownik baletu l Pañstwowa Ope-
ra w Krakowie (1991-92), kierownik baletu, cho-
reograf. Ponadto: wspó³praca jako szkoleniowiec
z teatrami dramatycznymi i Telewizj¹ (oko³o 50
realizacji choreograficznych). Wyjazdy zagranicz-
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ne o charakterze zawodowym: jako solista baletu
do wszystkich krajów Europy (1968-77); prowa-
dzenie sympozjów i warsztatów baletowych dla
aktorów �piewaj¹cych i tancerzy w Niemczech
(lata 80.). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: autor ponad 100
opracowañ ruchu scenicznego w teatrach drama-
tycznych, m.in. �Operetka� W. Gombrowicza w
re¿. M. Prusa (Teatr Muzyczny w S³upsku, 1977),
�Lucja di Lammermoor� D. Gaetano w re¿. M.
Fo³tyn (Opera i Operetka w Krakowie, 1988),
�Kandyd� Woltera w re¿. M. Wojtyszki (Teatr im.
L. Solskiego w Tarnowie, 1993), �The Fanta-
sticks� T. Jonsa i H. Schmidta w re¿. M. Kochañ-
czyka (Teatr Muzyczny w Gdyni, 1996), �My Fair
Lady� F. Loewe w re¿. M. Kochanczyka (Teatr
Muzyczny w Lublinie, 1997), �Szewcy� Witkie-
wicza w re¿. A. Markowicza (Teatr Polski w
Szczecinie, 1998); wspó³pracownik polskich i za-
granicznych re¿yserów, m.in. dwukrotna realiza-
cja z Mari¹ Fo³tyn ��piewnika domowego� w Te-
atrze Miejskim w Gdyni (1994) i Teatrze Naro-
dowym (1996); choreografia do ponad 20 w³a-
snych przedstawieñ, m.in. �Historia ¿o³nierza� z
muzyk¹ I. Strawiñskiego, �Romeo i Julia� z mu-
zyk¹ P. Czajkowskiego, �Esik w Ostendzie� G.
Bacewicz, �Weso³a wdówka� Lehara, �Bli�niacy
z Wenecji� Rossiniego, �Symfonia fantastyczna�
H. Berlioza, �Szeherezada� Rymskiego Korsako-
wa, �Pan Twardowski� L. Ró¿yckiego, �Peer
Gynt� E. Griega, �Dziadek do orzechów� P. Czaj-
kowskiego, �Romeo i Julia� Prokofiewa, �Cudow-
ny Mandaryn� B. Bartoka, suita �Carmen� Szcze-
drina, �Odwieczne pie�ni� M. Kar³owicza, �S³u-
ga dwóch Panów� Rossiniego, �Misterium pol-
skie� Z. Koniecznego, �Wino, kobieta i taniec� J.
Straussa; wspó³twórca i prezes Krakowskiej Fun-
dacji Sztuki Baletowej powo³anej w 1994 roku
dla prezentowania dokonañ �wiatowej sztuki ba-
letowej i organizuj¹cej festiwal �Wiosna baleto-
wa� w Krakowie, na którym zaprezentowa³y siê,
m.in. Sankt Petersburski Teatr Baletu Borisa Ejf-
mana, Ballet Grand Theatre z Genewy, Kibbutz
Dance Company z Izraela, Cullberg Ballet ze
Sztokholmu, zespo³y baletowe z Francji oraz so-
listka opery paryskiej, primabalerina Marie-Clau-
de Pietragalla; organizacja imprez towarzysz¹cych
krakowskiej �Wio�nie baletowej� � wystawy fo-
tografii o tematyce baletowej, pokazów wide-
ospektakli czo³owych zespo³ów europejskich, pre-
lekcji o tematyce baletowej, wystawy rysunków
�Balet w oczach dziecka�. Prezentacja osoby i do-
robku: �Przewodnik baletowy�, �Encyklopedia
PWN�.

  DZIA£ALNO�Æ  POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak odp. Inne organiza-
cje spo³eczne: Krakowska Fundacja Sztuki Bale-
towej (od 1994), za³o¿yciel, prezes. Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Od-
znaczenia: Honorowy Obywatel Miasta Poznania
(1981).

  STATUS MATERIALNY
� brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: rze�bienie w drewnie. Urlop: czynny �
sport, rze�bienie. Ulubione dzie³a: twórczo�æ Szek-
spira i Dostojewskiego; filmy Felliniego; muzyka
�redniowiecza, Beethovena, Mozarta, �Symfonia
fantastyczna� H. Berlioza. Maksyma ¿yciowa: ¿y-
cie i praca na pe³nych obrotach.        aktual.: V.2000

�LIWIÑSKI Stanis³aw Antoni
lekarz, radny miejski
Ur. 9 wrze�nia 1932 w Wolicy Piaskowej, woj.
rzeszowskie; wolny; wykszt. wy¿sze, doktor nauk
medycznych, lekarz stomatolog; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Antoni, wykszt. niepe³ne podsta-
wowe, rolnik. Matka: Maria (z d. Pawlak), wy-
kszt. podstawowe, rolnik. Rodzeñstwo: Jan (ur.
1925), Stefania (ur. 1940). Dzieci: Dorota (ur.
1959).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Sêdziszowie Ma³opolskim,
woj. rzeszowskie l Liceum Ogólnokszta³c¹ce w
Sêdziszowie Ma³opolskim (matura 1951) l Uni-
wersytet Karola w Pradze (Pilzno w Czechos³o-
wacji, 1951-52) l Akademia Medyczna w Kra-
kowie, Wydzia³ Lekarski (dyplom 1957), Wydzia³
Stomatologiczny (dyplom 1960) l studia podypl.:
specjalizacja z medycyny spo³ecznej (1976) i me-
dycyny pracy (1996); Centrum Medyczne Szko-
lenia Podyplomowego w Warszawie, specjalista
II stopnia chorób wewnêtrznych (1974), reumato-
logii (1987) i organizacji ochrony zdrowia (1978).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Szpital Specjalistyczny im. Stefana ¯eromskiego
w Krakowie Nowej Hucie (od 1957), m³odszy asy-
stent Oddzia³u Wewnêtrznego (1957-69), ordyna-
tor Oddzia³u Wewnêtrznego (1984-97), dyrektor
(od 1997) l S³u¿ba wojskowa (1960-62) � sto-
pieñ majora Ludowego Wojska Polskiego l Pu-
bliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Niepo³omi-
cach (od 1962), kierownik Wiejskiego O�rodka
Zdrowia w Zabierzowie Bocheñskim l Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Bochni, Wydzia³
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej (1966-69), kierow-
nik l Zespó³ Opieki Zdrowotnej nr 2 w Krakowie
(1974-84), wicedyrektor ds. lecznictwa. Wyjazdy
zagraniczne o charakterze zawodowym: stypendy-
sta ministerstwa zdrowia w Pradze i Pilznie w
Czechos³owacji (1951-52); udzia³ w kongresach
naukowych w Ennepetal w RFN (1978) i Hévíz
na Wêgrzech (1979). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Za-
gadnienia kardiologiczne w medycynie europej-
skiej w I po³owie XIX wieku� (doktorat 1976).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1962-88), cz³onek l Front Jedno-
�ci Narodu (1974-78), przewodnicz¹cy zarz¹du
gminnego w Zabierzowie Bocheñskim. Inne or-
ganizacje spo³eczne: Ludowe Zespo³y Sportowe
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(1949-51), przewodnicz¹cy zarz¹du gminnego w
Sêdziszowie Ma³opolskim l Polski Czerwony
Krzy¿ (1960-80), cz³onek l Towarzystwo Inter-
nistów Polskich (od 1972), cz³onek l Polskie To-
warzystwo Historii Medycyny i Farmacji (1978-
80), przewodnicz¹cy zarz¹du okrêgu krakowskie-
go l Stowarzyszenie Wychowanków Akademii
Medycznej w Krakowie i by³ego Wydzia³u Lekar-
skiego Uniwersytetu Jagielloñskiego (1980-84),
przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej. Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: radny Dziel-
nicowej Rady Narodowej w Nowej Hucie, kaden.
1988-90, lista wyborcza Frontu Jedno�ci Narodu,
klub radnych PZPR, przewodnicz¹cy Komisji
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej l radny Rady Mia-
sta Krakowa, kaden. 1994-98, lista wyborcza So-
juszu Lewicy Demokratycznej, klub radnych SLD,
wiceprzewodnicz¹cy Komisji ds. Profilaktyki i
Ochrony Zdrowia; kaden. 1998-2002, lista wybor-
cza SLD, klub radnych SLD, wiceprzewodnicz¹-
cy Komisji ds. Profilaktyki i Ochrony Zdrowia.
Sympatie polityczne: Kwa�niewski za neutralno�æ
polityczn¹ i bezstronno�æ oraz dobr¹ wspó³pracê
ze wszystkimi. Odznaczenia: Zas³u¿ony Pracow-
nik S³u¿by Zdrowia (1972), Krzy¿ Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski (1972), Zas³u¿ony dla
Niepo³omic, order nr 1 (1996).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 107 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, �ródmie�cie, od 1982. Samochód: mercedes
C250, rok prod. 1995. Podatek dochodowy: 1994
� II próg, 1995 � II próg, 1996 � II próg, 1997 � II
próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: wyjazdy z miasta w okolice podgórskie i
górskie. Urlop: wyjazdy nad morze; wyjazdy do
córki lekarki w RPA. Ulubione dzie³a: medyczna
literatura fachowa, beletrystyka. Maksyma ¿ycio-
wa: Przez pracê do sukcesu.               aktual.: III.1999

�MIETANA Jarek
muzyk jazzowy, gitarzysta
Ur. 29 marca 1951 w Krakowie; ¿onaty (od 1978);
wykszt. niepe³ne wy¿sze; wyznanie rzymskokat.
Ojciec: W³odzimierz, wykszt. wy¿sze, in¿ynier
mechanik. Matka: Irena (z d. Ludwig), wykszt.
niepe³ne wy¿sze, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Krzysz-
tof (ur. 1956). ¯ona: Anna (z d. Palik), wykszt.
niepe³ne wy¿sze, plastyk. Dzieci: Alicja (ur. 1983).
Tradycje rodzinne: muzyczne, stara rodzina kra-
kowska, ojciec gra³ amatorsko na skrzypcach. ¯y-
ciowe autorytety: jazzmani Miles Davies, John
Coltrane, Charlie Parker, Duke Ellington. Miejsca
zamieszkiwania: od urodzenia w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 16 w Krakowie l VI Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce w Krakowie (matura
1969); �rednia Szko³a Muzyczna w Krakowie
(1974) l Akademia Muzyczna w Katowicach,
Wydzia³ Jazzu (1974-79 bez dyplomu).

  ZATRUDNIENIE I POZYCJA ZAWODOWA
Zespó³ �Hall� (1972-74), za³o¿yciel, gitarzysta
l Zespó³ �Extra Ball� (1974-85), za³o¿yciel, li-
der, gitarzysta l Zespó³ �Sounds� (1986-90), za-
³o¿yciel, gitarzysta l Kilka zespo³ów firmowa-
nych w³asnym nazwiskiem, m.in. �Jarek �mieta-
na Trio�, �Jarek �mietana Quartet�. Wyjazdy za-
graniczne o charakterze zawodowym: od 1974
roku wyjazdy na wszystkie kontynenty z wyj¹t-
kiem Afryki i Australii, m.in. Ameryka Reno
Festiwal, Jazz Yatra w Indiach. Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: nagranie 23 p³yt firmowanych w³asnym
nazwiskiem lub z zespo³em Extra Ball, m.in.
�Brithday�, �Marlboro Country�, �Go Ahead�,
�Talkin�g Guitar�, �From One to Four�, �Touch
of Touch�, �Logic Animal�, �Sounds Colors�,
�Cooperation�, �Flowers in Mind�, �Phone Con-
sultations�, �Meeting Point�, �Kind of Life�,
�African lake�, �Speak easy�, �Extra cream�,
�Ballads & other songs�, ponad 20 p³yt z innymi
artystami, m.in. Zbigniewem Seifertem, Janem
Ptaszynem-Wróblewskim, Bradem Terrym, Ar-
tem Farmerem, Freddie Hubbardem, Eddie Hen-
dersonem, Joe Zavinulem, Gary Bartzem, Carte-
rem Jeffersonem, Vince Mendoem, Johnem Aber-
crobiem; recenzje p³yt zamieszczane w �Jazz Fo-
rum�. Nagrody i wyró¿nienia: od 15 lat na pierw-
szym miejscu w kategorii najlepszy gitarzysta jaz-
zowy w dorocznych ankietach miesiêcznika �Jazz
Forum�; w ostatnich latach wiêkszo�æ p³yt au-
torskich nagradzana w czasopismach �Gitara i
Bas� i �Muzyk�; Fryderyk �98 w kategorii naj-
lepsza p³yta jazzowa (Songs & Other ballads�),
Nagroda Miasta Krakowa za wybitne dokonania
w muzyce (1999).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Polskie Stowarzyszenie Jazzowe (od
1975), cz³onek l Zrzeszenie Autorów i Kompo-
zytorów Scenicznych ZAIKS (od 1976), cz³onek.
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
brak. Sympatie polityczne: do Unii Wolno�ci i Unii
Polityki Realnej. Odznaczenia: Zas³u¿ony Dzia-
³acz Kultury (1978 oraz pocz¹tek lat 90.), Zas³u-
¿ony dla Miasta Krakowa (pocz¹tek lat 90.), Z³o-
ty Helikon przyznany przez PSJ za ca³okszta³t
(1990).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 80 m kw., w³asne, �ródmie�cie, od
1951. Samochód: nissan primera, rok prod. 1999.
Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: kolekcjonowanie p³yt. Urlop: nad polskim
morzem. Ulubione dzie³a: �Mistrz i Ma³gorzata�
M. Bu³hakowa, �Potop� Sienkiewicza, film �Mi-
sja� i �Picasso�, impresjonizm w muzyce powa¿-
nej, Mozart, ca³y jazz wspó³czesny pocz¹wszy od
stylu swing. Maksyma ¿yciowa: wierno�æ w³asnym
idea³om, czyli lojalno�æ wobec samego siebie.

aktual.: 4.V.2000
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�WIETLICKI Marcin Adam
artysta
Ur. 24 grudnia 1961 w Lublinie; stan cywilny �
brak odp.; wykszt. �rednie; wyznanie � brak odp.
Ojciec: Lucjan, wykszt. wy¿sze, nauczyciel. Mat-
ka: Anna (z d. £ysakowska), wykszt. wy¿sze, na-
uczycielka. Rodzeñstwo: Dorota (ur. 1955),
Agnieszka (ur. 1966). Dzieci: Maciej (ur. 1992).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. A. Mickiewicza w Pia-
skach, woj. lubelskie l III Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce im. Unii Lubelskiej w Lublinie (matura 1980)
l Uniwersytet Jagielloñski, filologia polska (1980-
84, bez dyplomu).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Towarzystwo Przyjació³ Sztuk Piêknych w Kra-
kowie (1988-90), pracownik l Redakcja �Tygo-
dnika Powszechnego� w Krakowie (od 1991), ko-
rektor. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: stypendium Fundacji Kultury Niezale¿-
nej w Pary¿u (1991), literaturWERKstadt berlin
w Berlinie (1995). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: debiut
ksi¹¿kowy w 1992 roku, a nastêpnie 10 tomików
poezji oraz 3 p³yty z w³asnymi tekstami piosenek
w wykonaniu zespo³u ��wietliki�. Nagrody i wy-
ró¿nienia: Grand Prix w konkursie krakowskiego
pisma �Brulion� (1990); nagroda promocyjna Kon-
sulatu Austrii w Krakowie im. Georga Trakla
(1991); Nagroda Ko�cielskich (1996).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.:
kandydat na radnego Komitetu Wyborczego
Otwarty Kraków (OK) w wyborach samorz¹do-
wych w 1998 roku � natychmiastowe wycofanie
kandydatury �z powodów niejasnych�. Odznacze-
nia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 50 m kw., komunalne, Podgórze, od
1992. Podatek dochodowy: 1994 � I próg, 1995 �
I próg, 1996 � I próg, 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: brak. Urlop: brak odp. Ulubione dzie³a:
brak. Maksyma ¿yciowa: brak.          aktual.: IV.1999

�WIÊCH Zbigniew
polonista, redaktor, pisarz
Ur. 9 lutego 1943 w Tarnowie; kawaler; wykszt.
wy¿sze; magister filologii polskiej; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: Jan, wykszt. �rednie, kupiec.
Matka: Józefa (z d. Lupa), wykszt. �rednie, przy
mê¿u. Rodzeñstwo: Barbara (ur. 1932), Jerzy (ur.
1934). Dzieci: brak. Tradycje rodzinne: wielkie
oczytanie w literaturze historycznej (zw³aszcza u
ojca).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 7 im. Stanis³awa Staszica
w Tarnowie l I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. K.

Brodziñskiego w Tarnowie (matura 1960) l Uni-
wersytet Jagielloñski, filologia polska (dyplom
1966) l studia podypl.: Pañstwowa Wy¿sza Szko³a
Filmowa, Teatralna i Telewizyjna w £odzi, re¿y-
seria filmów dokumentalnych i o�wiatowych (dy-
plom 1974); Podyplomowe Studium Doskonale-
nia Kadr Kierowniczych Akademii Ekonomicznej
w Krakowie (tzw. Szko³a Dyrektorów), zarz¹dza-
nie (dyplom 1976).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Redakcja �Echa Krakowa� w Krakowie (1964-70),
publicysta, reporter l Telewizja Polska O�rodek
w Krakowie (1970-81), publicysta (1970-74), re-
¿yser, komentator (1974-81), kierownik redakcji
popularnonaukowej (1977-81) l Kierownictwo
Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu
(1982-90), dokumentalista, �dziejopis� wawelski
l Wydawnictwo Wawelskie � obecnie Wydaw-
nictwo im. Warneñczyka (od 1990), wydawca,
w³a�ciciel l Uniwersytet Jagielloñski, Miêdzyna-
rodowa Szko³a Dziennikarstwa (od 1997), wyk³a-
dowca. Ponadto: w latach 1962-81 wspó³pracow-
nik �Dziennika Polskiego�, �Gazety Krakow-
skiej�, �Przekroju�, �Polityki�, �¯ycia Warszawy�,
miesiêcznika �Poland� (w sze�ciu wersjach jêzy-
kowych), sta³y wspó³pracownik �Nowego Dzien-
nika� w Nowym Jorku (od 1978), wspó³za³o¿y-
ciel i redaktor kwartalnika �Kraków� (1984-90),
wspó³pracownik �Kuriera Wileñskiego� na Litwie
(1992-94), visiting professor Uniwersytetu Marii
Curie-Sk³odowskiej w Lublinie oraz Podyplomo-
wego Studium Konserwacji Zabytków Wydzia³u
Architektury Politechniki Krakowskiej (od 1997).
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
stypendium Fundacji Ko�ciuszkowskiej w Nowym
Jorku � zbieranie materia³ów o ratowaniu skarbów
wawelskich (1978, 1984); sesja ONZ w Nowym
Jorku � przedstawienie autorskiej koncepcji ura-
towania katakumb rzymskich (1980-81); stypen-
dium Departamentu Stanu USA � wschodnie i za-
chodnie wybrze¿e (1987). Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
autor kilkutysiêcy publikacji prasowych, prawie
tysi¹ca audycji telewizyjnych i radiowych, 30 fil-
mów i licznych ksi¹¿ek; nazywany polskim Cera-
mem, eksponuj¹cy w swojej twórczo�ci motywy
polsko-uniwersalne i humanistyczne oraz poznaw-
czo-edukacyjne, zalecane przez Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej dla szkó³ i wychowania w woj-
sku; w 1973 roku uczestnik obrzêdu powtórnego
pogrzebu pary królewskiej Kazimierza Jagielloñ-
czyka i El¿biety Rakuszanki na Wawelu przy
udziale dostojników ko�cielnych � prymasa Ste-
fana Wyszyñskiego i ówczesnego kardyna³a Ka-
rola Wojty³y; twórca autorskiej pracowni doku-
mentacyjnej i �dziejopis� wawelski, popularyza-
tor przesz³o�ci w oparciu o motyw �królewskiej
kl¹twy� przez porównanie jej z �kl¹tw¹ Tutencha-
mona�; autor koncepcji ratowania katakumb rzym-
skich metodami górniczymi i innymi; autor wstê-
pów do albumu Adama Bujaka �Krakowskie pej-
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za¿e�, W³odzimierza Puchalskiego �Trofea obiek-
tywu� i �Ostatnie bezkrwawe ³owy�; inicjator ob-
chodów jubileuszowych w Krakowie i Wilnie 500-
lecia zgonu Kazimierza Jagielloñczyka (1992);
twórca filmów dokumentalnych, m.in. �Pionierzy
podziemnego frontu� o kurierach tatrzañskich,
�Z³oto polskich Karpat� o rze�biarzach ludowych,
�Jeden dzieñ Henryka� o pierwszym osadniku
bieszczadzkim Henryku Victorinim, �Ostatnia
wiosna bezkrwawego ³owcy� o W³odzimierzu
Puchalskim, �Republiki flisackiej dzieñ powsze-
dni� o prze³omie Dunajca, wspó³autor wielood-
cinkowego cyklu dokumentalnego �Misteria�, w
tym filmu �Requiem dla króla�; autor bestselero-
wego wawelsko-wileñskiego wieloksiêgu królew-
skiego �Kl¹twy, mikroby i uczeni� (³¹czny nak³ad
250 tys. egzemplarzy) � tom I �W ciszy otwiera-
nych grobów� (1988), tom II �Wileñska kl¹twa
Jagielloñczyka� (1993), tom III �Ostatni krzy¿o-
wiec Europy� (1995), liczne przedruki maszyno-
pisu w prasie krajowej i zagranicznej, na podsta-
wie tomu pierwszego powsta³a w Wielkiej Bryta-
nii opera �Czarny paj¹k polskiego króla� i polski
odcinek serialu Telewizji Zjednoczonej Europy
�Królewska kl¹twa� oraz prezentowany w sateli-
tarnej �Discovery� obraz UNESCO i monachij-
skiego �Lotos-filmu� �Kl¹twa faraona�, wielo-
ksi¹g by³ drukowany tak¿e alfabetem Braille�a i
udostêpniany niewidomym na ta�mach magneto-
fonowych; autor �Szkatu³y z odkryciami� (1985),
�Skarbów tysi¹ca lat� (1992), �Budzenia wawel-
skiej pani królowej Jadwigi� (1989), w przygoto-
waniu �Dlaczego Fleming przewraca siê w gro-
bie�, �Piêkni Polacy�, �Asy wywiadów�, ��wiat
bêdzie jeszcze mniejszy � wolny reporter w pod-
ró¿y�, �Czakram wawelski�; uczestnik ekspedy-
cji po pozosta³o�ci Majestatu Rzeczypospolitej do
Wo³czyna, Miñska i Grodna, udzia³ w porz¹dko-
waniu grobu Aleksandra Fredry w podlwowskich
Rudkach i misji konserwatorskiej ratowania cmen-
tarzy wileñskich na Rossie, Antokolskiego i Ber-
nardyñskiego (1988-97). Nagrody i wyró¿nienia:
laureat 37 presti¿owych nagród i wyró¿nieñ, m.in.
I Nagroda Klubu Ochrony �rodowiska Stowarzy-
szenia Dziennikarzy Polskich (1975), podwójna
nagroda VIII Przegl¹du Filmów o Sztuce za film
�Z³oto polskich Karpat� (1975), druga nagroda
Klubu Dziennikarzy Naukowych SDP (1976), na-
groda Wydawnictwa Literackiego za reporta¿
�Corrida po polsku� (1976), Nagroda Wydzia³u
Kultury Urzêdu Miasta Krakowa za ksi¹¿kê �Szka-
tu³a z odkryciami� (1976), Grand Prix w ogólno-
polskim konkursie 30-lecia Politechniki Krakow-
skiej (1977), Nagroda Specjalna �Ku�nicy� za esej
�Spadek po Kenarze� (1978), II Nagroda Ligi
Ochrony Przyrody i SDP za cykl telewizyjny �Ka-
lendarz przyrodniczy W³odzimierza Puchalskie-
go� (1979), nagrody w konkursach miesiêcznika
�Odra� (1978, 1979, 1980, 1981), �¯ycia Literac-
kiego�, �Sztandaru M³odych�, organizacji m³o-

dzie¿owych i klubów twórczych, Ogólnopolska
Nagroda Kolegium Rektorów Szkó³ Wy¿szych
Krakowa za ca³okszta³t twórczo�ci (1993), ofia-
rowana Bibliotece Jagielloñskiej wraz z wp³ywa-
mi z aukcji za pierwsze egzemplarze ksi¹¿ki
�Ostatni krzy¿owiec Europy� jako inauguracja
akcji �Cegie³ka dla Jagiellonki� � pierwszym Ho-
norowy Czytelnik Biblioteki Jagielloñskiej (do
1999 roku zebrano oko³o 8 mld starych z³otych),
wyró¿nienie Funduszu Literatury za I tom cyklu
ksi¹¿kowego �Kl¹twy, mikroby i uczeni�, Nagro-
da Tetmajerowska Fundacji im. W. Tetmajera
(1997), dyplom honorowy Fundacji Kultury Pol-
skiej za popularyzacjê kultury polskiej i rozs³a-
wienie w �wiecie Wawelu, Krakowa, Wilna i Pol-
ski (1998), g³ówna nagroda Stowarzyszenia Kon-
serwatorów Zabytków (1991), Medal Pami¹tko-
wy Muzeum Zamkowego w Malborku (1992), ty-
tu³ Polak Roku 1992 nadany na Zamku Rycerskim
w Golubiu-Dobrzyniu, Gwiazda Odkrywców
(1993), Anio³ Podziemny � nagroda W³adys³awa
Hasiora (1998), w stulecie przekazania przez na-
ród H. Sienkiewiczowi Oblêgorka uzyskanie pra-
wa (jako autor kolejnej trylogii historycznej) do-
¿ywotniego u¿ytkowania czê�ci recepcyjnej rezy-
dencji autora Trylogii.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zrzeszenie Studentów Polskich (1960-
67), szef kolumny studenckiej w �Dzienniku Pol-
skim� (1962-64) i redaktor �Studenta� (1967-70)
l Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (1962-
90 z przerw¹ III.1982-VI.89 obejmuj¹c¹ okres de-
legalizacji zwi¹zku przez w³adze stanu wojenne-
go), wiceprezes oddzia³u w Krakowie (1980-81)
l Fundacja Kultury Polskiej (od 1987), cz³onek
Rady i Zarz¹du w Warszawie, cz³onek Rady Filii
w Krakowie (od 1987) l The Explorers Club w
Nowym Jorku (od 1987), cz³onek l Towarzystwo
Naukowe P³ockie (1996), cz³onek rzeczywisty l
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tar-
nowie (od 1997), cz³onek Rady Fundacji. Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: brak.
Odznaczenia: Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1979).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 80 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1996. Samochód: polonez, rok
prod. 1996. Podatek dochodowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: dawniej rajdy rowerowe na d³ugich tra-
sach, obecnie marsze le�nymi drogami. Urlop:
marsze wzd³u¿ pla¿ morskich, k¹piele morskie,
lektury i dysputy. Ulubione dzie³a: wszystkie ksi¹¿-
ki Paw³a Jasienicy i Stanis³awa Cata-Mackiewi-
cza, �Alchemik� Coehlo, �Imiê ró¿y� Umberto
Eco (wersja literacka i filmowa); gotyckie Madon-
ny w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie, twór-
czo�æ w³adys³awa Hasiora i Eweliny Pêksowej.
Maksyma ¿yciowa: Po pierwsze, nie nudziæ. ¯y-
cie trzeba sobie wymy�laæ, realizowaæ i opisywaæ.
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Dodatkowe uwagi: punkt honoru to udowodniæ,
¿e Wawel i Kraków to pêpek �wiata.
Adres do korespondencji: skr. poczt. 5, Kraków 23.

aktual.: 15.IV.1999

�WIÊCICKI Mieczys³aw Andrzej
aktor, re¿yser, piosenkarz
Ur. 27 marca 1936 w Sokalu, woj. lwowskie (obec-
nie Ukraina); wolny powtórnie (od 1995); wykszt.
wy¿sze; technik budowlany, magister re¿yserii;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Bronis³aw, wykszt.
wy¿sze, nauczyciel. Matka: Olga (z d. Kaszczuk),
wykszt. �rednie, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Julian
(ur. 1933), Romualda (ur. 1944). ̄ ony: Irena Sk¹p-
ska �Lalka�, wykszt. wy¿sze, historyk sztuki; Gra-
¿yna Lewicka, wykszt. wy¿sze, lekarz. Dzieci:
Joanna Klara (ur. 1958), doktor psychologii, miesz-
ka w Nowym Jorku; Przemys³aw (ur. 1965), praw-
nik, znawca dzie³ sztuki; Piotr (ur. 1978), student
III roku anglistyki na UJ. Tradycje rodzinne: we-
d³ug rodzinnego podania korzenie rodu siêgaj¹
czasów Boles³awa Chrobrego i jego wyprawy na
Kijów, podczas której wbijano pale graniczne na
rzece Prut; rodzina kresowa o koneksjach siêgaj¹-
cych Kremla � w powie�ci �Doktor ¯iwago� Bo-
rysa Pasternaka bal odbywa siê u ksiêcia �wiêcic-
kiego w Moskwie, w rodzinnym pa³acu �wiêcic-
kich; babka Anastazja Pietrowna ksiê¿na �wiêcic-
ka, znana na prze³omie wieków w  Rosji �Diwa�
� aktorka, tancerka i �piewaczka operowa Wiel-
kiego Teatru i Baletu w Petersburgu; po rewolucji
bolszewickiej w Rosji dziadkowie przenie�li siê
na Wileñszczyznê, a po wybuchu wojny niemiec-
ko-radzieckiej ojciec dosta³ siê do obozu w Ostasz-
kowie; resztê rodziny wywieziono do Kazachsta-
nu, sk¹d zbieg³a i przedosta³a siê do Jaros³awia,
gdzie znalaz³ siê tak¿e ojciec po ucieczce z obo-
zu. Miejsca zamieszkiwania: do 1941 roku w So-
kalu, potem w Jaros³awiu, a od 1956 w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. Piotra Skargi w Jaros³a-
wiu, woj. przemyskie l Technikum Budowlane w
Jaros³awiu (matura 1954) l Wy¿sza Szko³a Mu-
zyczna w Krakowie, Wydzia³ Wokalny (1956-60,
bez dyplomu) l Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Te-
atralna w Warszawie, Wydzia³ Aktorski (dyplom
1963), Wydzia³ Re¿yserii (dyplom 1970).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Urz¹d Miejski w Dukli (1954-56), g³ówny tech-
nik budowlany l Wolny zawód (od 1956), pio-
senkarz, artysta �Piwnicy pod Baranami� w Kra-
kowie (1956-78) l Teatr Rapsodyczny w Krako-
wie (1957-62), aktor l Teatr 38 w Krakowie (1963-
70), aktor, re¿yser l Teatr �l¹ski im. Stanis³awa
Wyspiañskiego w Katowicach (1973-75), aktor l
Przedsiêbiorstwo Rozrywkowe Estrada w Kato-
wicach, (1975), kierownik artystyczny l Stary
Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
(1975-78), aktor l rencista � �renta twórcza� (od
1986) l prowadzenie i przewodnictwo Salonu

Artystycznego Krakowa w restauracji �Wierzy-
nek� (1993-95) i Klubie Dziennikarzy �Pod Grusz-
k¹� (od 1995). Wyjazdy zagraniczne o charakte-
rze zawodowym: bardzo liczne wystêpy zagranicz-
ne, m.in. stypendium pañstwowe w Teatrze na Ta-
gance w Moskwie (1961), Belgrad i Zagrzeb
(1964), Arezzo (1967), Pary¿ i Nancy (1970),
Waszyngton i Nowy Jork (1971-72), Wiedeñ
(1972), Rzym (1973), Budapeszt (1974), wielo-
krotne wyjazdy do USA i Kanady (lata 80. i 90.).
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: w latach 50. wspó³twór-
ca krakowskiej �Piwnicy pod Baranami�, w latach
60. i 70. odkrywca i wykonawca romansów Alek-
sandra Wertyñskiego, rosyjskiego poety i pie�nia-
rza z lat 20. i 30., uczestnik kilku pierwszych fe-
stiwali kultury studenckiej �Fama� w �winouj�ciu;
kilka ról teatralnych i filmowych, m.in. w �Hen-
ryku IV� i �Wyszed³ z domu� w Starym Teatrze w
Krakowie oraz w  filmie ��ciana czarownic�
(1966); scenariusz, re¿yseria i g³ówna rola w �Sta-
rej ba�ni� wystawianej przez Teatr 38 przez piêæ
kolejnych sezonów w krakowskim Barbakanie
(1963-67); inscenizacja w³asnej sztuki �Romans
niedokoñczony� z romansami Wertyñskiego w
Teatrze im. Wyspiañskiego w Katowicach, granej
tam w latach 1973-75; wspó³twórca pierwszego
Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
(1963). Nagrody i wyró¿nienia: nagroda na festi-
walu polskiej piosenki w Opolu (1963), w latach
70. i 80. nagrody na festiwalach piosenki radziec-
kiej w Zielonej Górze i festiwalach piosenki ¿o³-
nierskiej w Ko³obrzegu (dwa �Z³ote Pier�cienie�
w drugiej po³. lat 70., cztery nagrody na XII FP¯
w 1978 roku � �Z³oty Pier�cieñ�, nagroda dzien-
nikarzy zagranicznych, nagroda tygodnika �¯o³-
nierz Polski� oraz nagroda publiczno�ci); g³ówna
nagroda na festiwalach teatrów studenckich w Za-
grzebiu (1965) i Erlangen w RFN (1965).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Polskich Aktorów Te-
atru i Filmu SPATiF (od 1960), cz³onek l Funda-
cja Kultury i Sztuki Europejskiej �Ars Longa�
Mieczys³awa �wiêcickiego w Krakowie (od 1989),
fundator i prezydent. Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu po-
lit.: w latach 1981-82, po wprowadzeniu w Polsce
stanu wojennego, przerwa w wystêpach jako pro-
test przeciw temu posuniêciu w³adz PRL, brak
przynale¿no�ci do NSZZ �Solidarno�æ�, ale sym-
patia po stronie idei, z których zrodzi³a siê �Soli-
darno�æ� i w efekcie nasza wolno�æ; przekazanie
przez fundacjê �Ars Longa� w 1997 roku 10 tys.
z³ na budowê pomnika ¿o³nierzy spod Monte Cas-
sino postawionego w Warszawie w 55. rocznicê
bitwy; kandydat na radnego ma³opolskiego sejmi-
ku wojewódzkiego z krakowskiej listy Unii Wol-
no�ci w wyborach samorz¹dowych w 1998 roku.
Sympatie polityczne: Unia Wolno�ci; antypatia do
bolszewizmu i faszyzmu. Odznaczenia: brak.
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  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., w³asno�ciowe, Krowodrza,
od 1970. Samochód: volkswagen passat, rok prod.
1989. Podatek dochodowy: 1994 � I próg, 1995 �
I próg, 1996 � I próg, 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: teatr, film, telewizja, sport, �piew, muzy-
ka, plastyka i kolekcjonerstwo, zbieractwo dzie³
sztuki. Urlop: nad morzem, w górach, za granic¹,
najlepiej na Florydzie lub w Kalifornii. Ulubione
dzie³a: �O krasnoludkach i sierotce Marysi� M.
Konopnickiej; kabaret literacki w stylu �Piwnicy
pod Baranami�; Wawel � jako budowla symboli-
zuj¹ca polsko�æ i trwa³o�æ narodu; �Bitwa pod
Grunwaldem� J. Matejki; rze�ba Wenus z Milo.
Maksyma ¿yciowa: ¯ycie nie musi byæ k¹piel¹ w
szampanie. Byæ niezale¿nym i ¿yæ wed³ug w³a-
snego uznania.                                  aktual.: 12.III.2000

�WITALSKI Micha³
prawnik, radny miejski
Ur. 15 maja 1972 w £añcucie, woj. rzeszowskie;
kawaler; wykszt. wy¿sze; magister prawa; wyzna-
nie rzymskokat. Ojciec: Ryszard, wykszt. wy¿sze,
in¿ynier chemik. Matka: Marta (z d. Trojnar),
wykszt. �rednie, plastyk. Rodzeñstwo: £ukasz (ur.
1971), Kinga (ur. 1983).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. T. Czackiego w Tarno-
wie l I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. K. Brodziñ-
skiego w Tarnowie (matura 1991) l Uniwersytet
Jagielloñski, prawo (dyplom 1996).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Urz¹d Miasta Krakowa (1996), m³odszy referent
l Urz¹d Wojewódzki w Krakowie (od 1998),
rzecznik prasowy wojewody (1998-VI.99), dyrek-
tor gabinetu wojewody ma³opolskiego (od 1999)
l Agencja Rozwoju Miasta (od 1999), cz³onek
Rady Nadzorczej, przewodnicz¹cy (od V. 1999).
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
brak. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: w latach 1996-98
ukoñczona aplikacja s¹dowa (bez egzaminu sê-
dziowskiego), okrêg S¹du Wojewódzkiego w Kra-
kowie.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Konfederacja Polski Nie-
podleg³ej (1990-96), zastêpca szefa Okrêgu Kra-
kowskiego (1994) l Ruch Spo³eczny AWS (od
1998), cz³onek S¹du Kole¿eñskiego, cz³onek Za-
rz¹du Krajowego Ruchu M³odych RS AWS, cz³o-
nek prezydium Zarz¹du Miejskiego w Krakowie
(od 1999). Inne organizacje spo³eczne: M³odzi
Konfederaci (1996), przewodnicz¹cy l Czeczeñ-
ski O�rodek Informacyjny (od 1994), cz³onek Za-
rz¹du l Stowarzyszenie Psychologów S¹dowych
w Polsce (od 1997), ekspert prawny l Fundacja
Rozwoju Samorz¹dno�ci i Prasy Lokalnej (1998),
dyrektor biura l Stowarzyszenie Gmin i Powia-
tów Ma³opolski w Krakowie (od 1999), cz³onek
Zarz¹du (od V.1999). Udzia³ w przedstawicielskich

organach w³adzy: radny Rady Miasta Krakowa,
kaden. 1998-2002, lista wyborcza Akcji Wybor-
czej �Solidarno�æ�, klub AWS, przewodnicz¹cy
Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego. Inne
fakty z ¿yciorysu polit.: szef Sztabu Wyborczego
KPN w Tarnowie w parlamentarnych kampaniach
wyborczych w 1991 i 1993 roku; szef organiza-
cyjny Sztabu Wyborczego AWS w Krakowie w
parlamentarnej kampanii wyborczej w 1997 roku.
Sympatie polityczne: AWS; antypatia do SLD.
Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 40 m kw., wolny najem, Czy¿yny, od
1999. Samochód: opel astra, rok prod. 1999. Po-
datek dochodowy: 1997 �  I próg, 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: literatura, kino, teatr. Urlop: w pracy. Ulu-
bione dzie³a: �Trans-Atlantyk� Gombrowicza,
�Nienasycenie� Witkiewicza; �Duna� Lyncha.
Maksyma ¿yciowa: Quidquid agis, prudenter agas
et respice finem.                                aktual.: 22.VI.1999
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TADEUSIEWICZ Ryszard
informatyk, biocybernetyk, rektor AGH
Ur. 5 maja 1947 w �rodzie �l¹skiej; ¿onaty; wy-
kszt. wy¿sze; profesor doktor habilitowany in¿y-
nier informatyki, biocybernetyk; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Stanis³aw, wykszt. wy¿sze, g³ów-
ny ksiêgowy Wojewódzkiej Spó³dzielni Spo¿yw-
ców w My�lenicach. Matka: Józefa (z d. Kubiak),
wykszt. �rednie, pracownik banku. Rodzeñstwo:
brak. ̄ ona: Ma³gorzata (z d. Jaworowska), wy-
kszt. wy¿sze, in¿ynier chemik-ceramik. Dzieci:
Joanna (ur. 1979). Tradycje rodzinne: zami³owa-
nie do solidnej pracy.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 2 w My�lenicach l Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. T. Ko�ciuszki w My�leni-
cach (matura 1965) l Akademia Górniczo-Hutni-
cza w Krakowie, automatyka (dyplom 1971) l
Akademia Medyczna w Krakowie, Wydzia³ Le-
karski (1975-79).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (od
1971), asystent (1971-73), starszy asystent (1973-
75), adiunkt (1975-81), docent (1981-86), profesor
nadzwyczajny (1986), profesor zwyczajny (1991),
kierownik Katedry Automatyki (od 1997), rektor
(od 1998). Ponadto: cz³onek licznych rad nauko-
wych i komitetów Polskiej Akademii Nauk i Pol-
skiej Akademii Umiejêtno�ci, doradca prezesa Ban-
ku Przemys³owo-Handlowego (1990-96). Wyjazdy
zagraniczne o charakterze zawodowym: brak. Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: �Wybrane zagadnienia rozpo-
znawania obrazów d�wiêkowych� (doktorat 1975);
�G³osowa ³¹czno�æ cz³owieka z maszyn¹ cyfrow¹�
(habilitacja 1980); ponad 300 prac naukowych, 60
monografii naukowych, ksi¹¿ek i podrêczników;
ponadto aktywna popularyzacja wiedzy (trzy ksi¹¿ki
popularnonaukowe), ponad 200 artyku³ów popula-
ryzuj¹cych wiedzê, liczne artyku³y w czasopismach
i periodykach nie zwi¹zanych z nauk¹, pogadanki
radiowe, programy telewizyjne, referaty i odczyty
popularnonaukowe; cz³onek-korespondent Polskiej
Akademii Umiejêtno�ci.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Polskie Towarzystwo Cybernetyczne
(od 1975), wiceprzewodnicz¹cy (od 1979) l Pol-
skie Towarzystwo Fonetyczne (od 1982), przewod-

nicz¹cy Oddzia³u Krakowskiego l Polskie Towa-
rzystwo Informatyczne (od 1985), cz³onek Zarz¹-
du Oddzia³u (od 1985) l Polskie Towarzystwo
Biofizyczne,  (od 1988), cz³onek zarz¹du (1993-
96) l Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych
(od 1991), wiceprzewodnicz¹cy. Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: brak. Sympatie
polityczne: w stosunku do ludzi reprezentuj¹cych
wysoki poziom moralny, kwalifikacje fachowe i
odwagê w ich stosowaniu. Odznaczenia: Srebrny
Krzy¿ Zas³ugi �Za Pracê w Polskim Towarzystwie
Cybernetycznym� (1980).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 78 m kw., spó³dzielcze w³asno�ciowe,
Krowodrza, od 1971. Samochód: fiat 126p, rok prod.
1996. Podatek dochodowy: 1997 – III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: spacery z psem (z krakowskiego azylu,
wabi siê Akson). Urlop: nad polskim morzem (pies
uwielbia zabawy z falami). Ulubione dzie³a: ksi¹¿-
ka �Egipcjanin Sinhue” M. T. Waltari; film �Kro-
nika wypadków mi³osnych�; widok Wawelu od
strony Wis³y. Maksyma ¿yciowa: Pracowaæ wy-
trwale, nie oczekuj¹c, ¿e ktokolwiek to doceni.

aktual.: XI.1998

TAJDU� Antoni Józef
in¿ynier górnik, profesor AGH
Ur. 16 lutego 1949 w Tymbarku, woj. nowos¹dec-
kie; ¿onaty (od 1975); wykszt. wy¿sze; profesor
doktor habilitowany in¿ynier; wyznanie rzymsko-
kat. Ojciec: Antoni, wykszt. podstawowe, stolarz.
Matka: Janina (z d. Nuzia), wykszt. �rednie, ksiê-
gowa. Rodzeñstwo: Halina (ur. 1947), Marian (ur.
1951), Jan (ur. 1956), Andrzej (ur. 1959). ¯ona:
Gra¿yna (z d. Wojciechowska), wykszt. �rednie
ogólnokszta³c¹ce. Dzieci: Konrad (ur. 1976),
Krzysztof (ur. 1979). Tradycje rodzinne:  góral-
skie; rodzina od wieków mieszka w okolicy Tym-
barku, o czym �wiadczy nazwa osiedla �Tajdusie�.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Tymbarku l Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce im. W. Orkana w Limanowej (matu-
ra 1967) l Akademia Górniczo-Hutnicza w Kra-
kowie, budowa zak³adów górniczych (dyplom
1973).

T
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  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (od
1973), asystent (1973-78), adiunkt (1978-90), pro-
fesor nadzwyczajny (od 1990), profesor zwyczaj-
ny (1998), dziekan Wydzia³u Górniczego AGH (od
1996), prodziekan Wydzia³u Górniczego (1993-
96). Ponadto: przewodnicz¹cy sekcji mechaniki
ska³ Polskiej Akademii Nauk, cz³onek Polskiego
Komitetu Geotechniki i kilku komisji powo³anych
przez WUG, m.in. cz³onek komisji ds. t¹pañ w
zak³adach górniczych wydobywaj¹cych wêgiel
kamienny, cz³onek zespo³ów ekspertów ds. oceny
projektów ³¹czenia i likwidacji kopalñ, cz³onek
zespo³ów ekspertów ds. bezpieczeñstwa pracy w
górnictwie, cz³onek rady programowej kilku cza-
sopism. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: sta¿ w Budapeszcie (1976) i Petersburgu
(1989); wyjazd studialny do Kolonii (1992). Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: �Numeryczne okre�lanie na-
prê¿eñ w górotworze lepko-sprê¿ystym, niejedno-
rodnym, pofa³dowanym� (doktorat 1977); �Utrzy-
manie wyrobisk korytarzowych w �wietle wp³y-
wu czasu na stan naprê¿enia, odkszta³canie i stre-
fy zniszczenia w górotworze� (habilitacja 1990);
publikacje �An Aplication of the Plate � Rod Mo-
del to the Determination of the Stress and Efford
State of Rockmass Surrounded by Shaf Rooms in
the Antique Part of Wieliczka Salt Mine� (1992),
�Metody komputerowe w geomechanice górni-
czej� (1994); 6 patentów, z czego 4 wdro¿one, 200
prac naukowo-badawczych i ekspertyz; wspó³wy-
konawca 8 grantów oraz 4, w których by³ kierow-
nikiem.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: dotychczas – brak odp.,
obecnie – brak. Inne organizacje spo³eczne: Zwi¹-
zek Nauczycielstwa Polskiego (1973-80), cz³onek
l NSZZ „Solidarno�æ� (1981-90), cz³onek. Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: brak.
Sympatie polityczne: zwolennik lewego skrzyd³a
Unii Wolno�ci. Odznaczenia: Br¹zowy Krzy¿ Za-
s³ugi (1979), Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1985), Z³oty
Krzy¿ Zas³ugi (1996).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 68 m kw., w³asno�ciowe, Podgórze,
od 1981. Samochód: opel vectra, rok prod. 1998.
Podatek dochodowy: 1997 – II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: pi³ka no¿na, siatkowa, tenis, p³ywanie,
hokej, teatr. Urlop: zwiedzanie ró¿nych czê�ci
�wiata. Ulubione dzie³a: „Ziemia planeta ludzi”
A. Saint-Exupery´ego; film „La strada” F. Felli-
niego; malarstwo impresjonistów. Maksyma ¿ycio-
wa: Difficilis in otio quies (Bezczynno�æ nie daje
odpoczynku).                                           aktual.: VI.1999

TARABULA Marta
historyk sztuki, w³a�cicielka galerii sztuki
Ur. – brak odp.; stan cywilny � brak odp.; wykszt.
wy¿sze; magister historii sztuki, wyznanie – brak

odp. Rodzina: brak odp. Tradycje rodzinne: nazwi-
sko pochodzenia tatarskiego, pierwotnie Karabu³-
³a, spolszczone w XIX wieku; po k¹dzieli rodzina
notowana od 1573 roku, herbu Szeliga.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Krakowie l I Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce im. B. Nowodworskiego w Krako-
wie (matura � brak odp.) l Uniwersytet Jagiel-
loñski, historia sztuki (dyplom 1987) l studia po-
dypl.: Marcel Hicter Foundation w Brukseli („Eu-
ropean diploma in cultural management” 1997).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Prywatna Galeria Sztuki Wspó³czesnej �Zderzak�
w Krakowie (od 1989), w³a�ciciel. Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: liczne wyjazdy
w zwi¹zku z wystawami i udzia³em galerii �Zde-
rzak� w miêdzynarodowych targach sztuki (Ber-
lin, Frankfurt, Madryt, Sztokholm, Kolonia).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
� brak odp.

  STATUS MATERIALNY
� brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ogród i literatura. Urlop: lenistwo. Ulu-
bione dzie³a: film �Osiem i pó³� F. Felliniego; �W
poszukiwaniu straconego czasu� M. Prousta. Mak-
syma ¿yciowa: O czym nie mo¿na mówiæ, o tym
trzeba milczeæ (Wittgenstein).           aktual.: 4.III.1999

TARGALSKI Jan Boles³aw
ekonomista, profesor AE
Ur. 6 marca 1942 w Krakowie; ¿onaty (od 1963);
wykszt. wy¿sze; doktor habilitowany nauk eko-
nomicznych; wyznanie – prywatna sprawa. Ojciec:
Adam, wykszt. �rednie, przedwojenny oficer za-
wodowy Wojska Polskiego. Matka: Michalina (z
d. Wê¿owska), wykszt. �rednie, zawód – brak odp.
Rodzeñstwo: Alicja (ur. 1936). ̄ ona: Gra¿yna (z
d. Jastrzêbska), wykszt. �rednie, ksiêgowa. Dzie-
ci: Piotr (ur. 1964). Tradycje rodzinne: udzia³ w
walkach niepodleg³o�ciowych, brat stryjeczny ojca
– W³adys³aw uczestnik obrony Lwowa w 1918
roku (zob. J. Janicki „Alfabet lwowski”, wyd. Ofi-
cyna Wydawnicza BGW, 1994), ojciec Adam –
oficer zawodowy WP, uczestniczy³ w walkach
podczas II wojny �wiatowej.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 3 w Krakowie l XI Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Krakowie (matura 1960) l
Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna w Krakowie, kieru-
nek ogólnoekonomiczny (dyplom 1965) l studia
doktoranckie: WSE w Krakowie (dyplom 1973).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna w Krakowie � obec-
nie Akademia Ekonomiczna (od 1965), asystent
(1965-73), adiunkt (1973-86), docent (1986-91),
profesor nadzwyczajny AE w Krakowie (od 1991)
l Politechnika �wiêtokrzyska w Kielcach (1992-
98), profesor nadzwyczajny. Wyjazdy zagranicz-
ne o charakterze zawodowym: wyjazd stypendial-
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ny do Berkeley (1977) i Grand Valley w USA
(1980); sta¿ w Nowym Jorku (1988-89); wyjazdy
studialne do Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec,
Holandii, na Wêgry, do Austrii i Belgii (wielokrot-
nie od 1991). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: „Metodyka
podejmowania decyzji kierowniczych� (doktorat
1973); �Organizacyjne aspekty podejmowania
decyzji kierowniczych� (habilitacja 1986); kilka-
dziesi¹t projektów, analiz i ekspertyz, oko³o 100
publikacji naukowych.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Towarzystwo Naukowe Organizacji i
Kierownictwa (od 1975), cz³onek. Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: brak. Odznacze-
nia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 65 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, �ródmie�cie, od 1942. Samochód: toyota ca-
rina, rok prod. 1997. Podatek dochodowy: 1997 –
III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: samochód, muzyka, film. Urlop: wyjazdy
turystyczne. Ulubione dzie³a: „Przygody dobrego
wojaka Szwejka” J. Haszka; film „Skrzypek na
dachu”. Maksyma ¿yciowa: Pracuj i ¿yj uczciwie.

aktual.: 5.XI.1998

TARGALSKI Piotr Maria
ekonomista, bankowiec
Ur. 30 maja 1964 w Krakowie; ¿onaty (od 1987);
wykszt. wy¿sze; ekonomista; wyznanie rzymsko-
kat. Ojciec: Jan, wykszt. wy¿sze, profesor Akade-
mii Ekonomicznej w Krakowie. Matka: Gra¿yna
(z d. Jastrzêbska), wykszt. �rednie, ekonomista.
Rodzeñstwo: brak. ̄ ona: Jolanta (z d. Szyszka),
wykszt. �rednie, ekonomista, referent ksiêgowy.
Dzieci: Karolina (ur. 1988), Adam (ur. 1991).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 18 w Krakowie l Liceum
Ogólnokszta³c¹ce oo. Pijarów w Krakowie (ma-
tura 1985) l Akademia Ekonomiczna w Krako-
wie, ekonomika i organizacja budownictwa i in-
westycji (dyplom 1990).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Przedsiêbiorstwo Instalacji Sanitarnych w Krako-
wie (1990), inspektor ekonomiczny l Bank Prze-
mys³owo-Handlowy SA V Oddzia³ w Krakowie
(1990-91), inspektor w wydziale kredytów l
Pierwszy Polsko-Amerykañski Bank SA w Kra-
kowie (1991-96), inspektor w wydziale kredytów
(1991-93), specjalista w departamencie kredytów
(1994-95), dyrektor III oddzia³u (1995-96) l Ra-
iffeisen Centrobank SA w Warszawie (od 1996),
dyrektor Oddzia³u w Krakowie. Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: brak. Wa¿niej-
sze osi¹gniêcia: organizacja i uruchomienie Raif-
feisen Centrobank SA w Krakowie (lokalizacja,
proces inwestycyjny, dobór personelu, organiza-
cja struktury wewnêtrznej).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 70 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, �ródmie�cie, od 1995. Samochód: toyota, rok
prod. 1996. Podatek dochodowy: 1997 – III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: muzyka klasyczna, tenis ziemny, narciar-
stwo. Urlop: w zimie wyjazdy narciarskie, w lecie
koniecznie ciep³y klimat. Ulubione dzie³a: ksi¹¿-
kowe � zbyt wiele, aby wymieniaæ; filmy �Skrzy-
pek na dachu�, �Amadeus�; muzyka � psalm 109
�Dixit Dominus� G. F. Haendla. Maksyma ¿ycio-
wa: Zawsze b¹d� gotów..., ale ostro¿nie!

aktual.: 10.IX.1998

TERAKOWSKA Dorota Barbara
socjolog, pisarka, dziennikarka
Ur. 30 sierpnia 1938 w Krakowie; mê¿atka po raz
drugi (od 1968); wykszt. wy¿sze; magister socjo-
logii; wyznanie � agnostyk, panteistka, ale korze-
nie chrze�cijañskie. Ojciec: Marian, wykszt. �red-
nie, handlowiec, po wojnie urzêdnik. Matka: Anna
(z d. Chodacka), wykszt. podstawowe, przy mê¿u.
Rodzeñstwo: Anna (ur. 1937). M¹¿: Maciej Szu-
mowski, wykszt. wy¿sze, filolog, producent fil-
mowy, dziennikarz. Dzieci: Katarzyna (ur. 1964),
Ma³gorzata (ur. 1973). Tradycje rodzinne: dziadek
Franciszek Salezy � klasyczny mieszczanin kra-
kowski, w³a�ciciel drukarni i introligatorni w Kra-
kowie, bliski przyjaciel ksiêdza Machaja � d³ugo-
letniego proboszcza ko�cio³a Mariackiego, opra-
wi³ wiêkszo�æ ksi¹g ko�cielnych, wyda³ ko�ciel-
ne kalendarze, zwi¹zany z krêgami krakowskiego
kleru, trzykrotnie owdowia³, pierwsza ¿ona Joan-
na by³a oryginaln¹ wiedenk¹, a ostatnia � babcia
Zosia pann¹ z klasztoru.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa muzyczna w Krakowie l Li-
ceum Muzyczne (3 klasy) w Krakowie; Liceum
im. Joteyki w Krakowie � usuniêta dyscyplinar-
nie; Liceum dla Pracuj¹cych (matura 1955) l Uni-
wersytet Jagielloñski, socjologia (dyplom 1965).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Naukowa Pracownia Socjologii Kultury przy Pa-
³acu pod Baranami w Krakowie (1965-68), pra-
cownik naukowy l „Gazeta Krakowska” (1969-
81 i od 1991), redaktor, publicysta l �Zeszyty Pra-
soznawcze� w Krakowie (1983-89, zsy³ka karna),
redaktor l  Redakcja �Czasu Krakowskiego�
(1990), wspó³za³o¿yciel, wspó³pracownik l „Prze-
krój” (1976-82 i od 1989), redaktor, felietonista,
wiceprezes Spó³dzielni Dziennikarzy �Przekrój�
(od 1997). Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: praca dziennikarska w Uzbekistanie i
Kirgizji (1976); odbiór wpisu ksi¹¿ki �Córka cza-
rownic� na �wiatow¹ listê Andersena w Sewilli
(1994). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: w 1957 roku
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wspó³za³o¿ycielka kabaretu �Piwnica pod Bara-
nami�, przez rok wystêpy w �Piwnicy� (w 1959
roku �piewa³a 2 piosenki), jako studentka tak¿e
girls w kabarecie Wies³awa Dymnego �Remiza�,
który dzia³a³ w �Jaszczurach� (1961-62); zbiór
reporta¿y �Próba generalna�; �Guma do ¿ucia�,
po¿egnanie z zawodem dziennikarskim i dotych-
czasowym ¿yciorysem (1986, podziemne wydaw-
nictwo �Nowa�); �Babci Brygidy szalona podró¿
po Krakowie”, debiut literacki (1986); �W³adca
Lewawu�, umieszczony w kanonie lektur szkol-
nych oraz, wed³ug ankiety w�ród bibliotekarzy i
nauczycieli, w z³otej dziesi¹tce najlepszych ksi¹-
¿ek lat 80. (1989); �Lustro pana Grymsa� dzieciê-
cy bestseller roku 1995; �Ma³y Dong� (dwa wy-
dania); od 1997 roku autorka zwi¹zana 10-letnim
kontraktem z Wydawnictwem Literackim, które
wydaje wszystkie napisane dotychczas ksi¹¿ki.
Nagrody i wyró¿nienia: �Córka czarownic� � na-
groda literacka Ksi¹¿ka Roku 1992 od polskiej sek-
cji International Board on Book for Young People,
wpisana na �wiatow¹ honorow¹ listê im. H. Ch.
Andersena (1994), �W krainie kota� (1995), �Sa-
motno�æ Bogów� � nagroda od Biblioteki Raczyñ-
skich w Poznaniu Najlepsza Ksi¹¿ka Wiosna �98
(jury w sk³adzie m.in. P. Czapliñski, P. �liwiñski),
Nagroda Literacka 1998 od polskiej sekcji �wia-
towego Kuratorium Ksi¹¿ki dla M³odzie¿y, po-
wie�æ �Tam gdzie spadaj¹ anio³y� � tytu³ Ksi¹¿ka
Roku 1999 nadany przez polsk¹ sekcjê IBBY
(1999)

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1970-81), cz³onek (wyrzucona w
stanie wojennym). Inne organizacje spo³eczne:
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (1971-81),
cz³onek l SDP � podziemie (1981-89), cz³onek l
Zwi¹zek Autorów i Kompozytorów Scenicznych
(od 1982), cz³onek l Stowarzyszenie Pisarzy Pol-
skich (od 1989), cz³onek. Udzia³ w przedstawiciel-
skich organach w³adzy: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Podgórze, od 1974. Samochód: citroën ber-
lingo, rok prod. 1998. Podatek dochodowy: 1997
–  II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: zwierzêta, obecnie pies i dwa koty; Inter-
net, gry komputerowe, czytanie. Urlop: z rodzin¹
we w³asnym domu na Mazurach, ulubion¹ rozryw-
k¹ jest ³owienie ryb. Ulubione dzie³a: wielka litera-
tura, dzie³a J. Conrada, T. Manna, F. Dostojewskie-
go, M. Prousta, W. Faulknera, T. Parnickiego (zna
wszystkie ksi¹¿ki), �Sto lat samotno�ci� G. G. Ma-
rqueza; film „Amarcord” F. Felliniego, „Fanny i
Aleksander” I. Bergmana; malarstwo Boscha, Goi;
muzyka operowa Mahlera, Wagnera. Maksyma ¿y-
ciowa: tolerancja, nic bez odrobiny szaleñstwa i do
koñca  zachowaæ ciekawo�æ �wiata.

aktual.: 20.I.2000

TISCHNER Józef Stanis³aw
duchowny rzymskokat., profesor PAT
Ur. 12 marca 1931 w Starym S¹czu; wykszt. wy¿-
sze, profesor doktor habilitowany filozofii. Ojciec:
Józef, wykszt. �rednie, nauczyciel, kierownik wiej-
skiej szko³y. Matka: Weronika (z d. Chowaniec),
wykszt. �rednie, nauczycielka. Rodzeñstwo: Ma-
rian (ur. 1936), Kazimierz (ur. 1946). Tradycje
rodzinne: nauczycielskie.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w £opusznej, Rabie Wy¿nej i
Rogo�niku, woj. krakowskie l Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w Nowym Targu (matura 1949) l
Uniwersytet Jagielloñski, prawo (1949-50, bez
dyplomu) l Wy¿sze Seminarium Duchowne w
Krakowie, teologia (dyplom 1955); Akademia
Teologii Katolickiej w Warszawie, Wydzia³ Filo-
zofii Chrze�cijañskiej (dyplom 1957) l studia dok-
toranckie: UJ, Wydzia³ Filozoficzny (dyplom
1966).

  �WIÊCENIA I  GODNO�CI KO�CIELNE
Prezbiterat (Kraków 1955) l pra³at (1978).

  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Parafia pod wezwaniem �w. Miko³aja w Chrzano-
wie (1957-59), wikariusz l Parafia pod wezwa-
niem �w. Kazimierza w Krakowie (1959-66), wi-
kariusz l Papieski Wydzia³ Teologiczny w Kra-
kowie � od 1981 roku Papieska Akademia Teolo-
giczna (od 1966), wyk³adowca filozofii, profesor
(1985) l Instytut Nauk o Cz³owieku w Wiedniu �
instytut naukowy ustanowiony przez miasto Wie-
deñ (od 1982), wspó³za³o¿yciel, prezes l Pañstwo-
wa Wy¿sza Szko³a Teatralna w Krakowie (1981-
99), wyk³adowca filozofii dramatu. Ponadto: cz³o-
nek zespo³u redakcyjnego �Tygodnika Powszech-
nego� i miesiêcznika �Znak�, doktor honoris cau-
sa Uniwersytetu £ódzkiego (1995) i Wy¿szej Szko-
³y Pedagogicznej w Krakowie (1996). Wyjazdy za-
graniczne o charakterze naukowym: stypendium
na uniwersytecie w Louvain w Belgii (1966-67).
Wa¿niejsze dzie³a: „Ja transcendentalne w filozo-
fii E. Husserla” (doktorat 1966); „Studia z filozo-
fii �wiadomo�ci� (habilitacja na Akademii Teolo-
gii Katolickiej w Warszawie, 1974); ksi¹¿ki z za-
kresu filozofii cz³owieka i teorii warto�ci � �Ety-
ka solidarno�ci� (1981), �Polski kszta³t dialogu�
(1981), �My�lenie wed³ug warto�ci� (1982), �Fi-
lozofia dramatu� (1990), �Nieszczêsny dar wol-
no�ci� (1996), �W krainie schorowanej wyobra�-
ni� (1997), �Historia filozofii po góralsku� (1997),
�Spór o istnienie cz³owieka� (1998), �Ksi¹dz na
manowcach� (1999); liczne artyku³y publikowa-
ne w �Tygodniku Powszechnym�, �Tygodniku
Solidarno�æ�, miesiêcznikach �Znak�, �W drodze�
i �Res Publica� oraz w �Gazecie Wyborczej�; au-
tor artyku³u wstêpnego we wznowionym w maju
1982 �Tygodniku Powszechnym� (zamkniêtym po
13 grudnia 1981) z cytatem z Norwida �Narodu
nikt nicestwiæ nie zdo³a bez wspó³dzia³ania jego
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obywateli�. Nagrody i wyró¿nienia: Nagroda im.
A. Jurzykowskiego (1988), nagroda im. K. Pru-
szyñskiego (1993), nagroda Pen Clubu (1993),
nagroda im. S. Kisielewskiego w kategorii publi-
cysytka (1993), nagroda ksiêgarzy i wydawców
ksi¹¿ek �Ikar� (1996), tytu³ Krakowianin Roku
1998. Prezentacja osoby i dzie³a: w 1991 roku na
60-lecie urodzin uhonorowany ksiêg¹ pami¹tko-
w¹ �Zawierzyæ cz³owiekowi� wydan¹ przez wy-
dawnictwo �Znak�, któr¹ otwiera list od Jana Paw-
³a II, zawieraj¹c¹ teksy napisane przez kardyna³a
Koeniga, filozofów Hansa Georga Gadamera,
Emanuela Levinasa, Paula Ricouera, Lecha Wa-
³êsê, biskupa ̄ yciñskiego, prof. J. Szackiego i prof.
L. Ko³akowskiego; gawêdy z ksi¹¿ki �Historia fi-
lozofii po góralsku� mówione przez autora auten-
tyczn¹ gwar¹ góralsk¹ nagrane przez Polskie Ra-
dio Kraków; film �Siedem polskich grzechów
g³ównych po góralsku� (II program TVP, 1995).

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ do organizacji spo³ecznych: brak
odp. Inne fakty z ¿yciorysu: jako m³ody ksi¹dz
odprawia³ w ko�ciele �w. Marka w Krakowie msze
dla dzieci, podczas których wci¹ga³ je do rozmo-
wy; w latach 70., 80. i na pocz¹tku lat 90. g³osi³
kazania w ko�ciele �w. Anny; w latach 1980-81
nieoficjalny kapelan �Solidarno�ci�, obecny na jej
I zje�dzie w hali gdañskiej �Olivii� i odprawiaj¹-
cy tam msze �wiête dla uczestników zjazdu, dusz-
pasterz Zwi¹zku Podhalan przez wiele lat odpra-
wiaj¹cy w pierwsz¹ niedzielê sierpnia msze �wiê-
te pod Turbaczem z kazaniami w gwarze podha-
lañskiej. Odznaczenia: Order Or³a Bia³ego (1999).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., budynek ko�cielny, �ród-
mie�cie. Samochód: volkswagen golf, rok prod.
1998. Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
� brak odp.                                               aktual.: 15.II.2000

TOMANIK Marek Marian
nauczyciel wf., trener
Ur. 15 sierpnia 1952 w Krakowie; ¿onaty (od
1986); wykszt. wy¿sze; magister wychowania fi-
zycznego, trener p³ywania; wyznanie rzymskokat.
Ojciec: W³adys³aw, wykszt. �rednie, operator ma-
szyn. Matka: Stanis³awa (z d. Fielek), wykszt. �red-
nie, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Ryszard (ur. 1949).
¯ona: brak odp. Dzieci: Kasia (ur. 1984).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 83 w Krakowie l Techni-
kum Elektryczne w Krakowie (matura 1973) l
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie,
wychowanie fizyczne i trenerskie (dyplom 1979).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
MKS „Jordan” Kraków (1979-86), trener koordy-
nator (1980-86) l Szko³a Mistrzostwa Sportowe-
go w Krakowie (od 1981), nauczyciel, trener. Wy-
jazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: wie-
lokrotnie z reprezentacj¹ Polski na zawody i zgru-

powania. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: jako trener p³y-
waczki Ewy Synowskiej � jej br¹zowy medal na
mistrzostwach Europy w Atenach (1991), dwa fi-
na³y na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie
(1992), fina³y plus 4. miejsce na mistrzostwach
Europy w Sheffield, wiele rekordów Polski.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 36 m kw., s³u¿bowe, �ródmie�cie, od
1987. Samochód: brak. Podatek dochodowy: 1997
– I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: wspinaczka ska³kowa, rower, turystyka,
rybki akwaryjne, muzyka, taniec. Urlop: do tej
pory urlopu brak. Ulubione dzie³a: filmy przygo-
dowe i przyrodnicze, ksi¹¿ki sensacyjne, popular-
nonaukowe, kabarety. Maksyma ¿yciowa: brak.

aktual.: 25.IX.1998

TRAFAS Kazimierz
geograf, nauczyciel akademicki
Ur. 5 lutego 1939 we Lwowie; ¿onaty (od 1965);
wykszt. wy¿sze; doktor habilitowany; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: Aleksander, wykszt. wy¿sze,
in¿ynier rolnik, urzêdnik. Matka: Jadwiga (z d.
Kar³owska), wykszt. wy¿sze, magister filozofii,
nauczycielka. Rodzeñstwo: Ró¿a (ur. 1936), Tomasz
(ur. 1950). ¯ona: Maria (z d. Radwañska), wykszt.
wy¿sze, doktor in¿ynier geodeta. Dzieci: Magdale-
na (ur. 1971), Aleksander (ur. 1974). Tradycje ro-
dzinne: dziadek ze strony matki � Stanis³aw Kar-
³owski dzia³acz gospodarczy, senator II Rzeczypo-
spolitej (zamordowany przez hitlerowców w 1939
roku), ziemianin, prekursor upraw biologicznych w
Polsce, prezes Uzdrowisk Polskich i Zwi¹zku Zie-
mian; pradziad Aleksander Poniñski � bibliofil i
wysoki urzêdnik galicyjski, stworzy³ uzdrowisko
w Horyñcu Zdroju;  brat Tomasz � konsul RP w
Los Angeles w latach 1991-97.

  EDUKACJA
Szko³a Æwiczeñ przy Liceum Pedagogicznym w
Lesznie, woj. poznañskie l III Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce im. J. Kochanowskiego w Krakowie
(matura 1956) l Uniwersytet Warszawski, Wydzia³
Biologii i Nauk o Ziemi, geografia i kartografia
(dyplom 1963).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii w War-
szawie (1963-66), asystent naukowo-techniczny l
Uniwersytet Jagielloñski, Instytut Geografii (od
1966), starszy asystent (1966-74), adiunkt (1974-
90), kierownik Zak³adu Kartografii i Teledetekcji
(od 1993) l Urz¹d Miasta Krakowa (1990-99),
dyrektor Wydzia³u Strategii i Rozwoju (1990-94),
pe³nomocnik prezydenta Krakowa ds. reformy
samorz¹dowej (1993-99), pe³nomocnik prezydenta
Krakowa ds. systemu analiz samorz¹dowych
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(1997-99), przewodnicz¹cy zespo³u ds. rewitali-
zacji Kazimierza (1993-99). Ponadto: cz³onek
Komitetu Badañ Kosmicznych Polskiej Akademii
Nauk, cz³onek zespo³u badañ miejskich Komitetu
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, cz³onek
zespo³u Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du,
cz³onek Komisji Nauk Geograficznych PAN. Wy-
jazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: na-
ukowe do Wielkiej Brytanii, Francji, W³och, RFN,
Austrii, Szwecji, na Ukrainê, Wêgry, do Czech,
na S³owacjê, do Finlandii (w sumie oko³o 40 wy-
jazdów); delegacje z Urzêdu Miasta (USA, Wiel-
ka Brytania, RFN, Grecja, Wêgry, Szwecja, Fran-
cja). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Zmiana koryta Wi-
s³y w �wietle map archiwalnych i fotointerpreta-
cji� (doktorat 1974); �Koncepcyjne i metodyczne
aspekty regionalnej kartografii atlasowej� (habi-
litacja 1993); ponad 100 publikacji, w tym 2 ksi¹¿-
ki, 5 atlasów, oko³o 30 artyku³ów, oko³o 30 map,
3 skrypty, 1 przewodnik; kilka projektów zwi¹za-
nych z planowaniem przestrzennym, m.in. inicja-
tor i wspó³autor dokumentu �Cele i kierunki roz-
woju strategicznego m. Krakowa�, przyjêtego
przez Radê Miasta Krakowa w 1993 roku, wspó³-
autor koncepcji podzia³u Polski na regiony oraz
koncepcji podzia³u Krakowa na dzielnice samo-
rz¹dowe; wydanie Atlasu Tatrzañskiego Parku Na-
rodowego i Atlasu Miasta Krakowa (dwukrotnie).
Nagrody i wyró¿nienia: nagrody prezydenta mia-
sta Krakowa i ministra MEN (w okresie PRL).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Polskie Towarzystwo Geograficzne (od
1964), sekretarz oddzia³u (1978-84), przewodni-
cz¹cy Komisji Kartografii (1988-94) l Polskie
Towarzystwo Przyjació³ Nauk o Ziemi Oddzia³
Kraków (od 1978), prezes oddzia³u (1979-91),
wiceprezes (od 1991) l NSZZ �Solidarno�æ� (od
1980), wiceprzewodnicz¹cy Ko³a w Instytucie
Geografii UJ (1980-89) l Obywatelski Komitet
Ratowania Krakowa (od 1986), prezes (od 1992)
l Fundacja Promocji Kultury Krakowa (od 1991),
cz³onek Rady Fundacji l Komitet Obywatelski
Miasta Krakowa (1992-97), cz³onek zarz¹du l
Rada Unii Metropolii Polskich, cz³onek. Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: radny Rady
Miasta Krakowa, kaden. 1990-94, lista wyborcza
Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego „Soli-
darno�æ�, Demokratyczny Klub Radnych (1991-
94), przewodnicz¹cy Komisji Wspó³pracy z Za-
granic¹ i Wspó³pracy z Gminami, przewodnicz¹-
cy podkomisji ds. podzia³u Krakowa na dzielnice
samorz¹dowe (1990-91). Inne fakty z ¿yciorysu po-
lit.: z powodu �z³ego pochodzenia spo³ecznego�
zakaz nauki w liceum w miejscu zamieszkania; w
�Solidarno�ci� od pocz¹tku jej powstania (czê�cio-
wo w konspiracji); udzia³ w kampanii wyborczej
do Rady Miasta Krakowa (1990 i 1994), prezy-
denckiej Tadeusza Mazowieckiego, a pó�niej Le-
cha Wa³êsy. Sympatie polityczne: demokratyczne

z uznaniem spo³ecznej nauki Ko�cio³a; antypatia
do komunizmu i demagogii. Odznaczenia: Z³oty
Krzy¿ Zas³ugi (1990), Z³ota Odznaka Polskiego
Towarzystwa Geograficznego (1988), Z³ota Od-
znaka �Za Zas³ugi w Dziedzinie Geodezji i Kar-
tografii� (1983), Z³ota Odznaka �Za Zas³ugi dla
Ziemi Krakowskiej� (1983), Honorowe Obywa-
telstwo Harrisburga w USA (1997).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 57 m kw., spó³dzielcze w³asno�ciowe,
Krowodrza, od 1976. Samochód: mazda 323, rok
prod. 1991. Podatek dochodowy: 1997 – II próg.

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: kontakt z przyrod¹, muzyka powa¿na i
rozrywkowa (nie rockowa!). Urlop: nad jeziorem
lub w górach (wêdrówki, p³ywanie). Ulubione
dzie³a: �£uk triumfalny� E. M. Remarque�a; film
�Kolumbowie�, malarstwo El Greco, muzyka Cho-
pina i Beethovena, orkiestra i utwory Glena Mülle-
ra. Maksyma ¿yciowa: Byæ uczciwym tak w sto-
sunku do siebie, jak i w stosunku do innych.

aktual.: 7.X.1998

TRELA Jerzy Józef
aktor, profesor PWST
Ur. 14 marca 1942 w Leñczach, woj. krakowskie;
¿onaty; wykszt. wy¿sze; profesor zwyczajny; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Józef, kolejarz, ma-
szynista. Matka: Janina (z d. Krzeszowska). Ro-
dzeñstwo: Kazimierz (ur. 1950). ̄ona: Georgette
(z d. Jensz), wykszt. wy¿sze, pielêgniarka. Dzie-
ci: Piotr (ur. 1967), Monika (ur. 1974).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Leñczach l Liceum Pla-
styczne w Krakowie (matura 1961) l Pañstwowa
Wy¿sza Szko³a Teatralna, Wydzia³ Aktorski (dy-
plom 1969).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Dom Kultury w Nowej Hucie (1961-64), artysta
plastyk, scenograf, aktor teatru lalek l Teatr Gro-
teska w Krakowie (1964-65), aktor l Teatr STU
w Krakowie (1965-69), wspó³twórca, aktor l Te-
atr Rozmaito�ci w Krakowie � obecnie Teatr Ba-
gatela (1969-70), aktor l Stary Teatr im. H. Mo-
drzejewskiej w Krakowie (od 1970), aktor l Pañ-
stwowa Wy¿sza Szko³a Teatralna (od 1979), pe-
dagog na Wydziale Aktorskim � sceny klasycz-
ne i wspó³czesne, rektor (1984-90). Ponadto:
cz³onek Narodowej Rady Kultury (od 1983 do
rozwi¹zania). Wyjazdy zagraniczne o charakte-
rze zawodowym: liczne wyjazdy ze spektaklami
Starego Teatru. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: w sumie
ponad 80 ról teatralnych, ponad 60 w Teatrze Te-
lewizji, kilkana�cie w telewizyjnych programach
poetyckich i oko³o 50 w filmach; debiut teatral-
ny � g³ówna rola w �Nosie� Gogola w re¿. Jana
£ukowskiego (Teatr Rozmaito�ci, 1969 i Teatr
Telewizji, 1971), debiut filmowy � partyzant
Romek w serialu telewizyjnym �Stawka wiêk-
sza ni¿ ¿ycie� (1967); wa¿niejsze role teatralne
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� Filip w �Królu Miêsopu�cie� Rymkiewicza (re¿.
Bogdan Hussakowski, 1970), Piotr w �¯egnaj,
Judaszu� Iredyñskiego (re¿. Konrad Swinarski,
1971), Czeladnik I w �Szewcach� Witkacego (re¿.
Jerzy Jarocki, 1971), Gustaw, Konrad w �Dzia-
dach� Mickiewicza (re¿. Konrad Swinarski,
1973), Konrad w �Wyzwoleniu� Wyspiañskiego
(re¿. Konrad Swinarski, 1974), Jasza w �Wi�nio-
wym sadzie� Czechowa (re¿. Jerzy Jarocki,
1975), Bimber w �Rozmowach przy wycinaniu
lasu� Tyma (re¿. Jerzy Markuszewski, 1975),
Raskolnikow w �Zbrodni i karze� Dostojewskie-
go (re¿. Maciej Prus, 1977), Jasiek w �Weselu�
Wyspiañskiego (re¿. Jerzy Grzegorzewski, 1977),
Odys w �Powrocie Odysa� Wyspiañskiego (re¿.
Krystian Lupa, 1981), Klaudiusz w �Hamlecie�
Szekspira (re¿. Andrzej Wajda, 1981), Clarin w
�¯ycie jest snem� Calderona (re¿. Jerzy Jarocki,
1983), Rejent Milczek w �Zem�cie� Fredry (re¿.
Andrzeja Wajdy, 1986), Ignacy w ��lubie� Gom-
browicza (re¿. Jerzy Jarocki, 1988), Pustelnik,
Adolf w �Dziadach � dwana�cie improwizacji�
wed³ug Mickiewicza (re¿. Jerzy Grzegorzewski,
1995), Samuel w �Sêdziach� Wyspiañskiego (re¿.
J. Grzegorzewski); wa¿niejsze role w Teatrze
Telewizji � Adam Brant w �¯a³oba przystoi Elek-
trze� O�Neille�a (re¿. Jan B³eszyñski, 1984), Sta-
lin w �Dzieciach Arbatu� Rybakowa (re¿. Kazi-
mierz Kutz, 1989), Komendant w �Do piachu�
Ró¿ewicza (re¿. Kazimierz Kutz, 1990), Stalin
w �Stalinie� Salvatore�a (re¿. Kazimierz Kutz,
1992), Prorok Ilja w �Proroku Ilji� S³obodzianka
(re¿. autor sztuki, 1994), Sasza w �Antygonie w
Nowym Jorku� J. G³owackiego (re¿. Kazimierz
Kutz, 1995), Mefistofeles w �Fau�cie� (re¿. J.
Jarocki, 1998); wa¿niejsze role filmowe � Jagie³³o
w �Kolumbach� (re¿. Janusz Morgenstern, 1970),
Natan w �Sêdziach� (re¿. Konrad Swinarski,
1974), Radziwi³³ Czarny w �Królowej Bonie� i
�Epitafium dla Barbary Radziwi³³ówny� (re¿.
Janusz Majewski, 1982), M¹¿ Ireny w �Kobiecie
samotnej� (re¿. Agnieszka Holland, 1981), Hisz-
pan w �Matce Królów� (re¿. Janusz Zaorski,
1982), Sztygar Grela w �Magnacie� (1986) i
�Bia³ej wizytówce� (re¿. Filip Bajon, 1986), Pan
Bronek w �Trzech kolorach. Bia³ym� (re¿.
Krzysztof Kie�lowski, 1993), Podkomorzy w
�Panu Tadeuszu� (re¿. Andrzej Wajda, 1999).
Nagrody i wyró¿nienia: liczne nagrody na festi-
walach teatralnych – w Kaliszu (1976), Opolu
(1978, 1984), we Wroc³awiu (1978, 1988), w
Szczecinie (1979), Nagroda Ministra Kultury i
Sztuki II stopnia (1977) i I stopnia (1983), Na-
groda Klubu Krytyki Teatralnej Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich (1978), Nagroda Miasta
Krakowa (1979), Z³oty Ekran (1980), dyplom
honorowy w plebiscycie �Przekroju� na najpo-
pularniejszych aktorów krakowskich w latach
1946-81 (1982), Nagroda Komitetu ds. Radia i
Telewizji za wybitne osi¹gniêcia aktorskie w Te-

atrze Telewizji (1982), Odznaka Gryfa Pomor-
skiego (1984), Nagroda Ministra Obrony Naro-
dowej I stopnia (1985), Nagroda im. Aleksandra
Zelwerowicza (1991), Z³oty Wawrzyn Grzyma-
³y za ca³okszta³t pracy artystycznej przyznany
przez kapitu³ê pod przewodnictwem Gustawa
Holoubka (1992), nagroda jury I Ogólnopolskie-
go Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki
Wspó³czesnej za rolê Zachedryñskiego w �Mi-
³o�ci na Krymie� (1995), Nagroda na Festiwalu
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za rolê
w filmie �Autoportret  z kochank¹� Rados³awa
Piwowarskiego, laureat �Z³otej Maski� � nagro-
dy publiczno�ci w Krakowie (1998).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (od 1967 do rozwi¹zania), cz³onek.
Inne organizacje spo³eczne: Zwi¹zek Artystów
Scen Polskich, cz³onek honorowy. Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: pose³ na Sejm
PRL, kaden. 1986-89, lista wyborcza PZPR, klub
poselski PZPR, cz³onek Komisji Kultury. Odzna-
czenia: Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1981), Odznaka �Zas³u¿ony dla Kultury Na-
rodowej” (1989).

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: brak odp. Urlop: od lat w Bieszczadach.
Ulubione dzie³a: brak odp. Maksyma ¿yciowa: Byæ
sob¹.
*  Na ¿yczenie odpowiadaj¹cego pominiêto rubry-
kê: status materialny.                             aktual.: XI.1999

TRISCARI ILARDO Teresa
filolog klasyczny,
dyrektor Instytutu W³oskiego
Ur. 31 sierpnia 1945 w Mantui w Lombardii we
W³oszech; zamê¿na (od 1975); wykszt. wy¿sze;
magister literatury klasycznej, doktor archeologii;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Vincenzo Triscari,
wysokiej rangi wojskowy, w³a�ciciel maj¹tku
ziemskiego na Sycylii, plantator cytryn, pomar-
añczy i oliwek. Matka: Corinne (z d. Filippini),
przy mê¿u. Rodzeñstwo: Lodovico (ur. 1942). M¹¿:
Salvatore Ilardo, wykszt. wy¿sze, dyplomata, pra-
cownik Ambasady W³oskiej w Pradze. Dzieci:
Corinne (ur. 1977), studentka uniwersytetu w
Mediolanie. Tradycje rodzinne: nazwisko Triscari
pochodzenia greckiego, dziadek i ojciec mi³o�nicy
kultury greckiej; ojciec pochodzi³ z Sycylii,
uwielbia³ muzykê klasyczn¹, ³acinê i grekê, gra³
na pianinie, matka z pó³nocnych W³och, matka
mê¿a Teresa Ilardo razem z mê¿em prowadzi³a
farmê w Cefalú na Sycylii. ¯yciowe autorytety:
ojciec. Miejsca zamieszkiwania: w Krakowie od
1996.

  EDUKACJA
Liceo �Mandralisca� w Cefalú (matura 1964) l
Universita di Palermo, literatura klasyczna (dy-
plom 1968) l studia doktoranckie: Universita di
Malta, archeologia (dyplom 1976).
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  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Liceum w Weronie i Rzymie (1969-80), nauczy-
cielka ³aciny i greki l Instytut Kultury W³oskiej
w Bukareszcie (1980-88), attaché l Instytut W³o-
ski w Pradze (1988-94) l Ministerstwo Spraw Za-
granicznych w Rzymie, Wydzia³ Spraw Kultural-
nych (1994-96), wy¿szy urzêdnik l Instytut W³o-
ski w Krakowie (od 1996), dyrektor. Ponadto:
autorka katalogów wystaw  m.in. �Because I love�
w Rzymie (od 1991). Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: brak odp.

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA I POLITYCZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Sympatie polityczne: do
wszystkich partii, które przestrzegaj¹ zasad demo-
kracji. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
� brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: muzyka klasyczna, gotowanie, czytanie
powie�ci. Urlop: odwiedziny u mê¿a w Pradze lub
matki w Turynie. Ulubione dzie³a: ksi¹¿ka �Lam-
part� Giuseppe Tomasi di Lampedusa ze wzglêdu
na jej ponadczasowo�æ; film �Leggenda del piani-
sta sull�ocono� Giuseppe Tornatore. Maksyma ¿y-
ciowa: Ka¿dy jest kowalem swego losu.

aktual.: 1.VI.2000

TRZMIEL Tadeusz
elektroenergetyk, radny miejski
Ur. 11 sierpnia 1945 w Krakowie; ¿onaty (od
1969); wykszt. wy¿sze; in¿ynier elektroenergetyk
magister in¿ynier mechanik; wyznanie rzymsko-
kat. Ojciec: Antoni, wykszt. zawodowe, �lusarz.
Matka: Stefania (z d. P³aneta), wykszt. podstawo-
we, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Anna (ur. 1932).
¯ona: Maria (z d. O¿óg), wykszt. wy¿sze, nauczy-
cielka. Dzieci: Dariusz (ur. 1969), Joanna (ur.
1970), Monika (ur. 1970). Tradycje rodzinne: 27
lat pracy w Miejskim Przedsiêbiorstwie Komuni-
kacyjnym zgodnie z rodzinn¹ tradycj¹, zapocz¹t-
kowan¹ przez ojca (ponad 50 lat pracy) oraz sio-
strê i jej mê¿a, którzy od wielu lat pracuj¹ w kra-
kowskich tramwajach.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 24 im. T. Ko�ciuszki w
Krakowie l Technikum Energetyczne w Krako-
wie (matura 1964) l Akademia Górniczo-Hutni-
cza w Krakowie, elektroenergetyka (dyplom
1970); Politechnika Krakowska, mechanika (dy-
plom 1978).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne w
Krakowie (1964-90), technik laborant (1964-68),
zastêpca dyrektora (1976-81), dyrektor naczelny
(1981-90) l Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
�Firmest� sp. z o.o. w Krakowie (1991-99), pre-
zes zarz¹du l Urz¹d Wojewódzki w Krakowie
(1996-98), dyrektor wydzia³u rozwoju gospodar-

czego (1996-98), zastêpca dyrektora wydzia³u
(1998) l Urz¹d Marsza³kowski w Krakowie (od
1999), zastêpca dyrektora departamentu gospo-
darki, rolnictwa i infrastruktury. Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: sta¿ zawodo-
wy w Budapeszcie (1979); seminarium dla pra-
cowników administracji publicznej we Francji
(1996). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: artyku³y i refe-
raty w Zeszytach Naukowych Politechniki Kra-
kowskiej na temat niezawodno�ci pojazdów szy-
nowych; referaty na temat komunikacji miejskiej
w Zeszytach Stowarzyszenia In¿ynierów i Tech-
ników Komunikacji, projektant wzoru u¿ytkowe-
go � kasownik biletów komunikacji miejskiej
(1981), tramwaj tyrystorowy (1985), inicjator za-
stosowania w Krakowie technologii p³yty mono-
litycznej budowy torowisk tramwajowych; jako
wieloletni dyrektor MPK rozbudowanie komu-
nikacji miejskiej Krakowa w latach 80. na miarê
potrzeb miasta; jako dyrektor wydzia³u rozwoju
gospodarczego Urzêdu Wojewódzkiego utworze-
nie, czyli opracowanie koncepcji i projektu, Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej ustanowionej w
1997 w Krakowie.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona
Partia Robotnicza (1969-89), cz³onek. Inne or-
ganizacje spo³eczne: Zwi¹zek Harcerstwa Pol-
skiego (od 1955), zastêpca komendanta Hufca
Kraków Podgórze (po³. lat 60.) l Zwi¹zek Za-
wodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej
(od 1964), cz³onek l Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
(1981-90), wiceprezes oddzia³u Kraków �ród-
mie�cie (1984-86) l Stowarzyszenie In¿ynierów
i Techników Komunikacji, wiceprezes oddzia³u
(od 1995) i przewodnicz¹cy sekcji komunikacji
miejskiej. Udzia³ w przedstawicielskich orga-
nach w³adzy: radny Rady Miasta Krakowa, ka-
den. 1994-98, lista wyborcza Sojuszu Lewicy
Demokratycznej, klub radnych SLD, wiceprze-
wodnicz¹cy Komisji Infrastruktury Komunalnej;
kaden. 1998-2002, lista wyborcza SLD, klub rad-
nych SLD, wiceprzewodnicz¹cy Komisji Infra-
struktury Komunalnej. Inne fakty z ¿yciorysu
polit.: kandydat na pos³a w wyborach do Sejmu
RP w 1997 roku z krakowskiej listy SLD. Sym-
patie polityczne: centrolewica. Odznaczenia:
Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi (1975), Z³oty Krzy¿ Za-
s³ugi (1983), Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski (1988).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 65 m kw., spó³dzielcze lokatorskie,
Podgórze, od 1945. Samochód: brak. Podatek do-
chodowy: 1997 – II próg, 1998 – II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka i sport (p³ywanie). Urlop: tury-
styka miêdzynarodowa. Ulubione dzie³a: Trylogia
H. Sienkiewicza; malarstwo Jana Matejki. Mak-
syma ¿yciowa: Praca zawodowa i s³u¿enie innym.

aktual.: 23.VI.1999
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TURKIEWICZ Edward
magister turystyki, mened¿er
Ur. 23 sierpnia 1942 w Pionkach, woj. radomskie;
¿onaty po raz drugi (od 1983); wykszt. wy¿sze;
magister turystyki; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Antoni, wykszt. �rednie, pracownik umys³owy.
Matka: Stanis³awa (z d. Domagalska), wykszt.
�rednie, nauczycielka. Rodzeñstwo: Urszula (ur.
1940). ̄ ona: Iwona (z d. Komorniczak), wykszt.
�rednie, pracownik umys³owy. Dzieci: brak.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Pionkach l Technikum
Chemiczne w Pionkach (matura 1961) l Akade-
mia Wychowania Fizycznego w Krakowie, tury-
styka (dyplom 1984).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Biuro Podró¿y �Almatur� w Krakowie (1966-73),
zastêpca dyrektora (1966-71), dyrektor (1971-73)
l Polskie Biuro Podró¿y �Orbis� w Krakowie
(1973-93), dyrektor oddzia³u (1973-82), zastêpca
dyrektora Oddzia³u Okrêgowego w Krakowie
(1982-89), dyrektor (1989-93) l Polskie Biuro
Podró¿y �ESTUR� SC w Krakowie (od 1994),
wspó³w³a�ciciel l Krakowska Agencja Rozwoju
Turystyki SA w Krakowie (od 1997), prezes za-
rz¹du. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: liczne targi, study tour. Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: podrêcznik �Organizacja imprez tury-
stycznych� dla s³uchaczy szkó³ hotelarsko-tury-
stycznych � wydzia³y turystyki (1997); wyk³ady
na krakowskiej AWF dla s³uchaczy Wydzia³u Tu-
rystyki oraz zajêcia z organizacji turystyki w kra-
kowskiej Szkole Hotelarstwa; pomys³odawca i
twórca za³o¿eñ szlaku architektury drewnianej
prowadz¹cego przez województwo ma³opolskie i
podkarpackie.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1970-89), cz³onek. Inne organi-
zacje spo³eczne: Polskie Towarzystwo Turystycz-
no-Krajoznawcze (1958-74), cz³onek l Zrzesze-
nie Studentów Polskich (1962-73), przewodni-
cz¹cy Komisji Turystyki i Sportu Rady Okrêgo-
wej ZSP w Krakowie (1971-73) l Akademicki
Zwi¹zek Sportowy (1964-73), cz³onek zarz¹du
okrêgowego w Krakowie (1970-73). Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Po-
nadto: cz³onek-wspó³za³o¿yciel Krakowskiej
Izby Turystyki (od 1972), cz³onek honorowy Stu-
denckiego Ko³a Przewodników Górskich w Kra-
kowie (od 1973). Odznaczenia: Z³ota Odznaka
Zrzeszenia Studentów Polskich (1971), Z³ota
Odznaka Akademickiego Klubu Sportowego
(1973), Odznaka „Zas³u¿ony Dzia³acz Turysty-
ki” (1978).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 150 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Podgórze, od 1987. Samochód: fiat 126p, rok
prod. 1992. Podatek dochodowy: 1997 – I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: majsterkowanie, spacery z psami. Urlop:
tradycyjny, z ¿on¹ i psami. Ulubione dzie³a: ksi¹¿ki
historyczne i biograficzne. Maksyma ¿yciowa: ̄ yæ
w zgodzie z samym sob¹.                  aktual.: 28.V.1999

TYRAÑSKI W³adys³aw
historyk, psycholog, dziennikarz
Ur. 3 maja 1952 w Krakowie; ¿onaty (od 1979);
wykszt. wy¿sze; magister historii, magister psy-
chologii; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Stanis³aw,
wykszt. podstawowe, robotnik. Matka: Józefa (z
d. Szczypta), wykszt. podstawowe, pracownik fi-
zyczny; pierwszy m¹¿ zamordowany podczas
wojny. Rodzeñstwo: Irena (ur. 1935), Krystyna (ur.
1937), Stanis³aw (ur. 1939), Józef (ur. 1947), Ja-
nina (ur. 1948), Jerzy (ur. 1951). ¯ona: Aleksan-
dra (z d. Matiolañska), wykszt. wy¿sze, nauczy-
cielka. Dzieci: Karolina (ur. 1980), Piotr (ur. 1988).
¯yciowe autorytety: W³adys³aw Mas³owski, zmar-
³y w 1986 roku dziennikarz krakowski, Antoni Kê-
piñski, psychiatra, którego ksi¹¿ki spowodowa³y
wybór psychologii jako drugiego kierunku stu-
diów. Miejsca zamieszkiwania: od urodzenia w
Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 64 i nr 96 w Krakowie l
Technikum Elektrotechniczne w Krakowie (ma-
tura 1971) l Uniwersytet Jagielloñski, historia (dy-
plom 1976), psychologia (dyplom (1986).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
O�rodek Badañ Prasoznawczych w Krakowie
(1976-1983), asystent, starszy asystent l Chrze-
�cijañski O�rodek My�li Spo³ecznej �Augustinum�
w Warszawie (1984-86), asystent l Redakcja Ty-
godnika �Solidarno�æ� Ma³opolska (1989-90),
dziennikarz l Redakcja �Czasu Krakowskiego�
(1990-91), dziennikarz l Redakcja �Dziennika
Polskiego� (X-XII.1991), dziennikarz l Wolny
zawód (od 1992), dziennikarz l Krakowski Ty-
godnik Miejski �Naprzeciw� (1994-97), za³o¿y-
ciel i redaktor naczelny l Krakowska Agencja In-
formacyjna (od 1997), za³o¿yciel i redaktor naczel-
ny, w³a�ciciel l Redakcja tygodnika �Wspólno-
ta� w Warszawie (od 1998), redaktor dodatku
ma³opolskiego (1998-99), wspó³pracownik l Kra-
jowa Rada Radiofonii i Telewizji (od 1998), wspó³-
pracownik. Wyjazdy zagraniczne o charakterze
zawodowym: brak. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: na
prze³omie lat 70. i 80. kilkana�cie analiz zawarto-
�ci prasy publikowanych w krakowskich �Zeszy-
tach Prasoznawczych� oraz pismach �drugiego
obiegu�; w latach 1983-89 redaktor i wspó³wy-
dawca (z W³adys³awem Mas³owskim i Ew¹ Ry³-
ko-Poniedzia³ek) podziemnego, lokalnego tygo-
dnika niezale¿nego �Ma³a Polska�, ukazuj¹cego
siê regularnie w nak³adzie ok. 2 tys. egz., �Ma³a
Polska� przesta³a wychodziæ po rozpoczêciu ob-
rad �okr¹g³ego sto³u� i ukazaniu siê 282 nume-
rów, co by³o wówczas jednym z najlepszych wy-
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ników w kraju; w 1994 roku za³o¿yciel i redaktor
KTM �Naprzeciw�, wspó³wydawanego w 1997
roku z gmin¹ Kraków; w 1998 roku autor i wy-
dawca pierwszego informatora �Kto jest kim w
Krakowie� w wersji ksi¹¿kowej i Internecie.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (1980-83), wspó³-
za³o¿yciel w O�rodku Badañ Prasoznaczych, cz³o-
nek l Stowarzyszenie �Samorz¹dny Kraków� (od
1998), cz³onek bierny. Udzia³ w przedstawiciel-
skich organach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciory-
su polit.: w latach 80. udzia³ w podziemnym ru-
chu wydawniczym jako dziennikarz i redaktor
�Ma³ej Polski� (1983-89), �Czasu Solidarno�ci�
(1989), tygodnika ��wiat� (1989-90). Sympatie po-
lityczne: do rozs¹dnej i umiarkowanej prawicy; an-

typatia do politycznych cyników o podwójnej mo-
ralno�ci i faryzeuszy, zw³aszcza w ugrupowaniach
o solidarno�ciowym etosie i rodowodzie. Odzna-
czenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 80 m kw., wolny najem, �ródmie�cie,
od 1978. Samochód: fiat 126p, rok prod. 1988.
Podatek dochodowy: 1999 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: poza prac¹ dziennikarsk¹ prace remonto-
wo-budowlane i renowacyjne w domu i redakcji.
Urlop: jeden-dwa tygodnie w górach lub nad mo-
rzem, je�li uda siê wyjechaæ. Ulubione dzie³a:
�Don Kichot� Cervantesa, film �Osiem i pó³� Fel-
liniego. Maksyma ¿yciowa: Módl siê tak, jakby
wszystko zale¿a³o od Boga, a pracuj tak, jakby
wszystko zale¿a³o od ciebie.          aktual.: 21.IV.2000
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URBANIAK Stanis³awa
pedagog, nauczyciel, radna miejska
(z domu: W¹sik). Ur. 6 maja 1940 w Dubiu, woj.
krakowskie; zamê¿na (od 1967); wykszt. wy¿sze;
magister pedagogiki; wyznanie rzymskokat. Oj-
ciec: W³adys³aw, wykszt. �rednie, �lusarz. Matka:
Stanis³awa (z d. Mirek), wykszt. zawodowe, kraw-
cowa. Rodzeñstwo: Zbigniew (ur. 1943). M¹¿: Sta-
nis³aw, wykszt. wy¿sze, nauczyciel, od 1991 roku
pracuje we Francji. Dzieci: Piotr Karol (ur. 1967),
Krzysztof Pawe³ (ur. 1971).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 81 w Nowej Hucie l XI
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Nowej Hucie (matu-
ra 1957) l Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Kra-
kowie, pedagogika specjalna (dyplom 1967).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Szko³a Podstawowa nr 87 w Krakowie (1960-64),
higienistka l Przedsiêbiorstwo Instalacji Przemy-
s³owych w Krakowie (1964-68), pracownik biuro-
wy l Szko³a Policealna Pracowników S³u¿b Spo-
³ecznych (od 1968), nauczyciel, kierownik szkole-
nia (1971-76), dyrektor (od 1976). Ponadto: cz³on-
kini Rady ds. Pomocy Spo³ecznej przy ministrze
pracy i polityki spo³ecznej (1991-94). Wyjazdy za-
graniczne o charakterze zawodowym: wyjazdy w
celu poznania systemu pomocy spo³ecznej w Jugo-
s³awii (1978), systemu rehabilitacji w Finlandii
(1980) oraz systemu kszta³cenia socjalnego w Eu-
ropie (Pary¿ 1993 i 1996). Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
w latach 70. i 80. wspó³autorka wszystkich mini-
sterialnych programów kszta³cenia w zawodzie pra-
cownik socjalny; wspó³autorka programu policeal-
nej szko³y pracowników s³u¿b spo³ecznych o dwu-
ipó³letnim cyklu kszta³cenia (1989-92).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1970-90), cz³onek. Inne organi-
zacje spo³eczne: Polski Komitet Pomocy Spo³ecz-
nej (od 1976), cz³onek zarz¹du (1976-80) l To-
warzystwo Przyjació³ Dzieci (od 1976), cz³onek
l Towarzystwo do Walki z Kalectwem (od 1978),
cz³onek zarz¹du (1981-86) l Polskie Stowarzy-
szenie Szkó³ Pracy Socjalnej (od 1990), cz³onek.
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
radna Dzielnicowej Rady Narodowej Kraków
Nowa Huta, kaden. 1980-84, lista wyborcza Pa-
triotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego,

przewodnicz¹ca Komisji O�wiaty; kaden. 1984-
88, lista wyborcza Patriotycznego Ruchu Odro-
dzenia Narodowego, wiceprzewodnicz¹ca Rady,
przewodnicz¹ca Komisji O�wiaty i Kultury Fi-
zycznej l 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 ka¿dego zdrowo my�l¹cego bez
wzglêdu na przekonania polityczne. Odznaczenia:
Odznaka �Zas³u¿ona dla Ziemi Krakowskiej�
(1980), Z³ota Odznaka Towarzystwa Walki z Ka-
lectwem (1985), Z³ota Odznaka Polskiego Zwi¹z-
ku Emerytów i Rencistów (1998).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, 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.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: siatkówka, turystyka, �piew, taniec, teatr.
Urlop: turystyka górska, uprawa dzia³ki, podró¿e.
Ulubione dzie³a: dramaty Ibsena. Maksyma ¿ycio-
wa: Pomagaj i nie oczekuj podziêkowania.

aktual.: 14.IV.1999

URBAÑCZYK Andrzej Tadeusz
polonista, dziennikarz, pose³
Ur. 27 pa�dziernika 1946 w Lubliñcu, woj. kato-
wickie; wdowiec; wykszt. wy¿sze; magister filolo-
gii polskiej; wyznanie � brak odp. Ojciec: Pawe³,
wykszt. �rednie, urzêdnik, wieloletni dyrektor ZUS
w Tarnowskich Górach. Matka: Maria (z d. Swa-
tek), wykszt. �rednie, urzêdnik. Rodzeñstwo: Ga-
briela (ur. 1940), Marek (ur. 1943). ¯ona: El¿bieta
(z d. Grzegorczyk), wykszt. wy¿sze, romanistka,
dziennikarka. Dzieci: brak. Tradycje rodzinne: dzie-
ciñstwo w Tarnowskich Górach w typowo �l¹skiej
rodzinie o silnej, patriotycznej, propolskiej orienta-
cji; dziadek ze strony ojca, Wawrzyniec Urbañczyk,
górnik, potem rolnik, uczestniczy³ w powstaniach
�l¹skich, babka Anastazja Urbañczyk � przewod-
nicz¹ca Ko³a Polek na �l¹sku w okresie miêdzy-
wojennym; dziadek ze strony matki Józef Swatek,
zgin¹³ pod Verdun w czasie I wojny �wiatowej.

U
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  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Tarnowskich Górach l Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. S. Staszica w Tarnow-
skich Górach (matura 1964) l Uniwersytet Jagiel-
loñski, filologia polska (dyplom 1976) l studia
podypl.: Akademia Ekonomiczna w Krakowie,
studium organizacji i zarz¹dzania  (dyplom 1978).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Polskie Radio Kraków (1966-69), wspó³pracow-
nik l Redakcja �Studenta� w Krakowie (1968-72),
kierownik dzia³u krajowego l Redakcja �Echa
Krakowa� (1970-75), kierownik dzia³u wydañ ma-
gazynowych l Telewizja Polska Oddzia³ w Kra-
kowie (1975-83), kierownik redakcji publicystyki
(1975-80), redaktor naczelny (1980-83) l Uniwer-
sytet Jagielloñski (1979-94), Instytut Nauk Poli-
tycznych � specjalizacja dziennikarska, wyk³adow-
ca (1979-89), Instytut Filologii Polskiej � filmo-
znawstwo, wyk³adowca historii filmu (1985-94)
l �Zdanie� (1984-90), zastêpca redaktora naczel-
nego (1984-88), redaktor naczelny (1988-90) l
�Gazeta Krakowska� (1990), redaktor naczelny l
Bezrobotny (1990-91) l Wydawnictwo ksi¹¿ko-
we medycyny klasycznej BUS � Bauer, Urbañ-
czyk, Skrzyñski (1991-93), wspó³w³a�ciciel l
Sejm RP (od 1993), pose³ zawodowy l �Trybu-
na�, redaktor naczelny (od 18.I.2000). Wyjazdy za-
graniczne o charakterze zawodowym: wyjazd stu-
dyjny do USA (1994). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: po-
mys³odawca �Nocy poetów� na krakowskim ryn-
ku i jej prowadzenie w latach 1970-76; 8 publika-
cji ksi¹¿kowych, m.in. monografia Pomnika Grun-
waldzkiego (Wydawnictwo Literackie, 1974), zna-
cz¹cy udzia³ w odbudowie Pomnika Grunwaldz-
kiego w Krakowie (1976), 4 ksi¹¿ki po�wiêcone
najstarszym dziejom filmu i kina w Polsce, wspó³-
autor dwutomowego cyklu wywiadów �Trzech na
jednego� (1985 i 1988); autor filmów dokumen-
talnych, telewizyjnych i licznych programów te-
lewizyjnych oraz tekstów s³uchowisk radiowych.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1972-90), delegat na IX (1981) i
XI Zjazd (1990) l Socjaldemokracja RP (od 1990),
cz³onek-za³o¿yciel, cz³onek Rady Naczelnej, cz³o-
nek prezydium Rady Naczelnej (1990-93). Inne
organizacje spo³eczne: Stowarzyszenie Dzienni-
karzy Polskich (1972-82), cz³onek Rady Naczel-
nej (1977-82) l Stowarzyszenie �Ku�nica� (od
1975), prezes (od 1993) l Stowarzyszenie Dzien-
nikarzy PRL � po zmianie nazwy w 1989 roku SD
RP (od 1983), cz³onek l Stowarzyszenie Auto-
rów Polskich (od 1985), wiceprezes Oddzia³u Kra-
kowskiego (1985-88) l Spo³eczny Komitet Od-
nowy Zabytków Krakowa (od 1994), wiceprze-
wodnicz¹cy (od 1995). Udzia³ w przedstawiciel-
skich organach w³adzy: pose³ na Sejm RP, kaden.
1993-97, lista wyborcza Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej, klub parlamentarny SLD, cz³onek pre-
zydium klubu � rzecznik prasowy, wiceprzewod-

nicz¹cy sejmowej Komisji Kultury i �rodków
Przekazu, cz³onek Komisji Spraw Zagranicznych;
kaden. 1997-2001, lista wyborcza SLD, klub par-
lamentarny SLD, cz³onek prezydium klubu �
rzecznik prasowy, cz³onek Komisji Spraw Zagra-
nicznych l Zgromadzenie Parlamentarne Rady
Europy, kaden. 1993-97, zastêpca delegata Polski,
cz³onek Komisji ds. Kontaktów z Krajami Nie-
cz³onkowskimi, cz³onek Komisji Edukacji i Kul-
tury; kaden. 1997-2001, delegat Polski, wiceprze-
wodnicz¹cy podkomisji mediów (od 1999). Osi¹-
gniêcia w dzia³alno�ci publicznej: udzia³ w licz-
nych misjach Rady Europy, g³ównie w zwi¹zku z
akcesem nowych pañstw do UE (Mo³dawia, Ma-
cedonia, Armenia, Rosja, Ukraina i inne). Inne
fakty z ¿yciorysu polit.: w stanie wojennym w 1983
roku pozbawiony stanowiska redaktora naczelne-
go Telewizji Polskiej Oddzia³ w Krakowie, czyn-
ny w tzw. ruchach odnowicielskich w PZPR, m.in.
�Ruch 8 lipca� (1988-90); w 1994 roku powo³any
przez Lecha Wa³êsê na cz³onka SKOZK, a rok
pó�niej z rekomendacji Aleksandra Kwa�niew-
skiego na wiceprzewodnicz¹cego komitetu; w
1990 roku jeden z 60 wspó³za³o¿ycieli SdRP z tzw.
listy Kwa�niewskiego, która by³a dla tego ostat-
niego rêkojmi¹ w³a�ciciwej polityki nowo powo-
³anej partii. Sympatie polityczne: do tych, którzy
starzej¹ siê z godno�ci¹; antypatia do ludzi, któ-
rzy nie widz¹ innych. Odznaczenia: Srebrny Krzy¿
Zas³ugi (1980).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 38 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Podgórze, od 1973. Samochód: fiat siena, rok
prod. 1997. Podatek dochodowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: spacery, latem jeziora na Warmii; muzyka
� s³uchanie p³yt, kolekcjonowanie figurek pracu-
j¹cych koni; dzieje filmu. Urlop: lasy, jeziora,
zwiedzanie miasteczek. Ulubione dzie³a: ksi¹¿ka
�Fizjologia smaku� Anzelma Bartolomeo Savari-
na; film �Mondo cane�; obrazy Salvadora Dale-
go. Maksyma ¿yciowa: Nigdy nie wiñ innych za
swoje nieszczê�cia, czyñ z innych wspólników
twego sukcesu.                                          aktual.: I.2000

URBAÑCZYK Stanis³aw
jêzykoznawca, profesor UJ
Ur. 27 lipca 1909 w Kwaczale, woj. krakowskie;
wdowiec; wykszt. wy¿sze; profesor zwyczajny fi-
lologii polskiej i s³owiañskiej; wyznanie chrze�ci-
jañskie. Ojciec: Jan, wykszt. podstawowe, rolnik.
Matka: Rozalia (z d. G³ownia), wykszt. podsta-
wowe, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Józefa (ur. 1911),
Leon (ur. 1919), Zofia (ur. 1923), pozosta³e sied-
mioro rodzeñstwa zmar³o. ¯ona: Alina (z d.
Nitsch), wykszt. wy¿sze. Dzieci: Stanis³aw (ur.
1938), Kazimierz (ur. 1944), Anna (ur. 1947).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa ludowa 4-klasowa, 6-letnia w
Kwaczale l Gimnazjum im. Bart³omieja Nowo-
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dworskiego w Krakowie (matura 1929) l Uniwer-
sytet Jagielloñski, filologia (dyplom 1934).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski, (1937-46), starszy asy-
stent (1937-39), adiunkt (1945-46) l Uniwersytet
Miko³aja Kopernika w Toruniu (1946-48), profe-
sor nadzwyczajny l Uniwersytet im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu (1947-56), profesor nadzwy-
czajny (1946-56), dziekan Wydzia³u Humanistycz-
nego (1950-51), dziekan Wydzia³u Filologicznego
(1951-53) l Polska Akademia Nauk w Krakowie i
Warszawie (od 1953), pracownik naukowy (1953-
69), zastêpca dyrektora Instytutu Badañ Literakich
w Warszawie (1969-73), dyrektor Instytutu Jêzyka
Polskiego w Krakowie (1973-79), konsultant (od
1979) l Uniwersytet Jagielloñski (1956-79), pro-
fesor zwyczajny, kierownik Katedry Filologii S³o-
wiañskiej (1961-70) l Emeryt (od 1979). Ponadto:
doktor honoris causa Uniwersytetu w Salzburgu
(1972), Uniwersytetu w O³omuñcu (1991), Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1993),
Uniwersytetu w Norymberdze-Erlangen, odnowie-
nie doktoratu na UJ (1989). Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: liczne, krótkie wyjazdy.
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Zdania rozpoczynaj¹ce siê
na: co w jêzyku polskim� (doktorat 1939); �Z daw-
nych stosunków jêzykowych polsko-czeskich cz.
I. Biblia królowej Zofii a staroczeskie przek³ady
Pisma �wiêtego� (habilitacja 1945); ponad 800
publikacji z historii jêzyka, dialektologii i leksyko-
grafii; redaktor naczelny i wspó³autor �S³ownika
staropolskiego� (ukazuje siê od 1953), �Zarysu dia-
lektologii polskiej� (wyd. I 1953, V wyd. 1976),
�Gramatyki historycznej jêzyka polskiego� (z Z.
Klemensiewiczem i T. Lehrem-Sp³awiñskim, 1955),
�Encyklopedii jêzyka polskiego� (1991), autor pu-
blikacji �Uniwersytet za kolczastym drutem (Sach-
senhausen-Dachau)� (1946), �Prace z dziejów jê-
zyka polskiego� (1979), �Dawni S³owianie � wiara
i kult� (1991), �200 lat polskiego jêzykoznawstwa
1751-1950� (1993), wspomnienia �Z mi³o�ci do
wiedzy� (1999); w grupie studentów polonistyki za-
liczaj¹cej w roku akademickim 1938/39 u Stanis³a-
wa Urbañczyka æwiczenia z gramatyki opisowej i
fonetyki polskiej by³ m.in. Karol Wojty³a, przysz³y
papie¿ Jan Pawe³ II.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.:
w latach 1939-40 wiêzieñ Sachsenhausen i Da-
chau, udzia³ w tajnym nauczaniu podziemnego uni-
wersytetu. Odznaczenia: Krzy¿ Komandorski Or-
deru Odrodzenia Polski, Krzy¿ Kawalerski Orde-
ru Odrodzenia Polski, Order Sztandaru Pracy II
klasy, Z³oty Medal im. Jozefa Dobrovskiego Cze-
chos³owackiej Akademii Nauk (1967).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: kwaterunkowe, �ródmie�cie, od 1956.
Samochód: brak. Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: spacery, wêdrówki na �wie¿ym powietrzu,
rozmowy towarzyskie. Urlop: pobyt poza mia-
stem, wêdrówki. Ulubione dzie³a: brak. Maksyma
¿yciowa: XI przykazanie � Chcesz byæ czym� w
�wiecie, to siê ucz! Trzeba byæ dobrym dla ludzi,
zw³aszcza gdy siê jest szefem.        aktual.: 12.VII.1999

URBA� Marcin Krzysztof
technik poligraf, student AWF, lekkoatleta
Ur. 17 wrze�nia 1976 w Krakowie; kawaler; wy-
kszt. �rednie � student; technik poligraf, introliga-
tor; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Adam, wykszt.
zawodowe, suwnicowy. Matka: Lucyna (z d. Irzeñ-
ska), wykszt. �rednie, prywatna inicjatywa. Ro-
dzeñstwo: Pawe³ (ur. 1972). Dzieci: brak.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 52 im. M. D¹browskiej;
Szko³a Podstawowa nr 91 im. J. Kusociñskiego w
Krakowie l Zespó³ Szkó³ Poligraficzno-Ksiêgar-
skich w Krakowie (matura 1997) l Akademia Wy-
chowania Fizycznego w Krakowie, wychowanie
fizyczne, III rok studiów.

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Student AWF w Krakowie (od 1997). Wyjazdy
zagraniczne o charakterze zawodowym: Buda-
peszt � lekkoatletyczne mistrzostwa Europy
(1998), Pary¿ � zawody lekkoatletycznej super-
ligi (1999), Sewilla w Hiszpanii � lekkoatletycz-
ne mistrzostwa �wiata (1999). Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: rekordzista i mistrz Polski w 1999 roku
w biegu na 200 m z czasem 19,98 sek, zwyciê-
stwo w biegu na 200 m w zawodach lekkoatle-
tycznej superligi w Pary¿u (1999); pi¹te miejsce
na dystansie 200 m na mistrzostwach �wiata w
Sewilli (1999), gdzie by³ najszybszym bia³ym w
finale i do tego czasu drugim bia³ym w Europie
(po W³ochu Menea), szóste miejsce na tych sa-
mych mistrzostwach w sztafecie 4x100 m, halo-
wy rekordzista i mistrz Polski na 200 m � 20,60
sek (2000); cz³onek kadry olimpijskiej Sydney
2000. Nagrody i wyró¿nienia: pierwsze miejsce
w plebiscycie �Dzinnika Polskiego� � �10 Asów
Ma³opolski� za rok 1999.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Akademicki Zwi¹zek Sportowy Aka-
demii Wychowania Fizycznego w Krakowie, za-
wodnik. Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 51 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Nowa Huta, Krowodrza, od 1976. Samochód:
brak odp. Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: muzyka, komputer. Urlop: brak. Ulubio-
ne dzie³a: film �Matrix�; ksi¹¿ka �Spotkanie z
Ram¹� A. Clarka i �Mistrz i Ma³gorzata� M. Bu³-
hakowa. Maksyma ¿yciowa: Spodziewaj siê nie-
spodziewanego.                                       aktual.: V.2000
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VOIGT Piotr
optyk, prywatny przedsiêbiorca
Ur. 15 lutego 1955 w Krakowie; stan cywilny �
brak odp., wykszt. wy¿sze; in¿ynier optyk; wy-
znanie � brak odp. Ojciec: Stanis³aw, wykszt. wy-
¿sze, optyk. Matka: Zofia, wykszt. wy¿sze. Ro-
dzeñstwo: Barbara (ur. 1942). Dzieci: Karolina (ur.
1980), Robert (ur. 1982). Tradycje rodzinne: bran¿a
optyczna od trzech pokoleñ.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 21 w Krakowie l V Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce w Krakowie (matura
1973) l Wy¿sza Szko³a Optyczna w Jenie, opty-
ka (dyplom 1977).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Firma Voigt � Optyk w Krakowie (od 1978), w³a-
�ciciel l Krak Vision sp. z o.o. w Krakowie (od
1994), wspó³w³a�ciciel l Gravo sp. z o.o. w Kra-
kowie (od 1996), wspó³w³a�ciciel. Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: brak.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Stronnictwo Demokra-
tyczne (1978-86), cz³onek l Kongres Liberalno-
Demokratyczny (1993-1994), cz³onek. Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Osi¹-
gniêcia w dzia³alno�ci publicznej: kandydat z wo-
jewództwa krakowskiego na senatora z listy KLD
w 1993 roku (5. miejsce). Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 200 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, �ródmie�cie, od 1998. Samochód: ford, rok
prod. 1998. Podatek dochodowy: 1997 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: tenis, informatyka. Urlop: narty, sport
motorowodny. Ulubione dzie³a: �Uk³ad� E. Ka-
zana, �Ojciec chrzestny� F. F. Coppoli. Maksyma
¿yciowa: tolerancja w stosunku do innych pogl¹-
dów na ¿ycie w zamian za rewan¿.

aktual.: 3.VIII.1998

V
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WACKWITZ Stephan
filolog, pisarz, dyrektor Instytutu Goethego
Ur. 20 stycznia 1952 w Stuttgarcie, Niemcy; roz-
wiedziony; wykszt. wy¿sze; magister filologii nie-
mieckiej; wyznanie � protestant. Ojciec: Gustaw,
pracownik sekcji jêzykowej Instytutu Goethego,
m.in. w Pary¿u i Atenach. Matka: Margot, artysta
grafik. Rodzeñstwo: Katia (ur. 1962). Dzieci: Za-
charius (ur. 1992). Tradycje rodzinne: od trzech
pokoleñ rodzina pracuje poza granicami Niemiec,
wiêkszo�æ krewnych ze wzglêdów zawodowych
nie mieszka w Niemczech, g³ównie w USA; trzy
ciotki wysz³y po wojnie za m¹¿ za amerykañskich
¿o³nierzy. ¯yciowe autorytety: prof. literatury nie-
mieckiej Heinz Schlaffer � wyk³adowca na uni-
wersytecie w Stuttgarcie, pisarze John Berger,
Michael Rutschky. Miejsca zamieszkiwania: Mo-
nachium, Stuttgart, od 1999 roku w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa i szko³a �rednia w Stuttgarcie
l Ludwik Maxymilian University w Monachium
(1971-72), filologia niemiecka; Uniwersytet w
Stuttgarcie, historia i filozofia (1972-78 � egza-
min pañstwowy upowa¿niaj¹cy do nauczania w
liceum) l studia doktoranckie: Uniwersytet w Stut-
tgarcie, filologia niemiecka (dyplom 1979).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Liceum w Stuttgarcie (1980), nauczyciel jêzyka
niemieckiego i historii l University of London,
King�s College (1982-84), nauczyciel jêzyka nie-
mieckiego l Instytut Goethego we Frankfurcie
(1985-90), nauczyciel j. niemieckiego l Instytut
Goethego w Tokio (1990-94), odpowiedzialny za
programy kulturalne l Instytut Goethego w Mo-
nachium (1994-99), szef sekcji prasowej i public
relations l Instytut Goethego w Krakowie (od
I.1999), dyrektor. Wyjazdy zagraniczne o charak-
terze zawodowym: w latach 1982-84 praca w Lon-
dynie. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: eseje publikowa-
ne w ró¿nych niemieckich i zagranicznych pe-
riodykach (pisma popularne), m.in. �Lettre In-
ternationale (edycja niemiecka i francuska, od
po³. lat 80.), �Merkur�, �Three Penny Review�
(USA), oraz niemieckich dziennikach � �Frank-
furter Allgemeine Zeitung�, �Neue Zuricher Ze-
itung�, �Süddeutsche Zeitung�, ponadto recen-
zje literackie, eseje na temat literatury niemiec-
kiej, monografia �Friedrich Hölderlin� (1985),

eseje � �Tokyo. Beim Näherkommen durch die
Straßen� (1994), nowela �Walkers Gleichung�
(1995), eseje �Kleine Reisen� (1997), nowela
�Die Wahrheit über Sancho Pansa� (1999). Na-
grody i wyró¿nienia: nagroda im. Heimito von
Doderera � Förderpreis przyznana przez prywat-
nego mecenasa Hennera Löfflera (za nowelê
�Walkers Gleichung�, 1997).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Nauczycieli Niemiec-
kich (od lat 70.), Zwi¹zek Pracowników Instytutu
Goethego (od 1985), cz³onek. Udzia³ w przedsta-
wicielskich organach w³adzy: brak Sympatie poli-
tyczne: g³ównie do �zielonych� i socjaldemokra-
tów w Niemczech. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: wolny najem, �ródmie�cie, od 1999.
Samochód: brak. Poziom dochodów: powy¿ej po-
ziomu klasy �redniej w Niemczech.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: jazda na rowerze, jogging, spacery na wsi.
Urlop: z synem w Monachium. Ulubione dzie³a:
ksi¹¿ki � �Szko³a uczuæ� G. Flauberta, �Czaro-
dziejska góra� T. Manna, �Franny i Zooey� I. D.
Salingera; muzyka � �Giulio Cesare� Hendla,
�Exile on Main St.� Rolling Stones, �Live at Le-
eds� The Who. Maksyma ¿yciowa: brak odp.

aktual.: 12.V.2000

WALICZEK Kazimierz
duchowny rzymskokat., prawnik
Ur. 12 stycznia 1928 w Szczyrku, woj. bielskie;
wykszt. wy¿sze; magister teologii, doktor prawa
kanonicznego. Ojciec: Rudolf, wykszt. zawodo-
we, mistrz �lusarski. Matka: Aniela (z d. Kicz-
mer), wykszt. podstawowe, rolnik. Rodzeñstwo:
Jadwiga (ur. 1929), Józef (ur. 1932), Zofia (ur.
1934), Tadeusz (ur. 1936), Bronis³awa (ur. 1938).
Tradycje rodzinne: rolnicy od XVI wieku w Ko-
morowicach Krakowskich � dzi� czê�æ Bielska-
Bia³ej.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Komorowicach Krakow-
skich, woj. bielskie l Pañstwowe Gimnazjum i
Liceum Mêskie w Bielsku (matura 1949) l Uni-

W
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wersytet Jagielloñski, Wydzia³ Teologiczny, fakul-
tet teologiczny (dyplom 1953) l studia doktoranc-
kie: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydzia³ Pra-
wa Kanoniczego (dyplom 1960).

  �WIÊCENIA  I  GODNO�CI KO�CIELNE
Diakonat (Kraków 1954) l prezbiterat (Kraków
1954) l pra³at (1979).

  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Kolegiata �w. Anny w Krakowie (od 1963), ka-
techeta, wikariusz, duszpasterz akademicki, pre-
pozyt kolegiaty (od 1995) l Papieski Wydzia³
Teologiczny w Krakowie (1968-75), wyk³adow-
ca prawa kanoniczego l S¹d Metropolitalny w
Krakowie (od 1975), sêdzia audytor (1975-76),
wiceoficja³ (1976-91), wikariusz s¹dowy (od
1991). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: praktyka na uniwersytecie w Strasburgu
(1966-67). Wa¿niejsze dzie³a: �Podmiot chrztu
�wiêtego (studium historyczno-prawne)� (dokto-
rat 1960).

  DZIA£ALNO�Æ SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ do organizacji spo³ecznych: Polskie
Towarzystwo Teologiczne (od 1953), cz³onek Ko-
misji Rewizyjnej (1986-99). Inne fakty z ¿yciory-
su: w latach 1954-56 bez przydzia³u pracy dusz-
pasterskiej na skutek sprzeciwu w³adz PRL. Od-
znaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 50 m kw., samodzielne, budynki ko-
�cielne, �ródmie�cie, od 1990. Samochód: fiat 126p,
rok prod. 1976. Podatek dochodowy: 1994 � I próg,
1995 � I próg, 1997 � I próg, 1998 � brak.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: brak. Urlop: w wiejskiej parafii. Ulubione
dzie³a: muzyka klasyczna, zw³aszcza Giuseppe
Verdi. Maksyma ¿yciowa: brak odp.

aktual.: X.1999

WALTO� Stanis³aw
prawnik, profesor UJ
Ur. 9 lutego 1932 w Stanis³awowie, woj. lwow-
skie; ¿onaty (od 1958); wykszt. wy¿sze; profe-
sor zwyczajny, doktor habilitowany; wyznanie �
sprawa osobista. Ojciec: Tadeusz, wykszt. wy-
¿sze handlowe, nauczyciel w szkole zawodowej,
kupiec, akwizytor. Matka: Cecylia Elma (z d. Bu-
szyñska), wykszt. �rednie, przy mê¿u. Rodzeñ-
stwo: Jacek (ur. 1938). ¯ona: Anna Maria Raj-
chel-Walto�, wykszt. wy¿sze, muzyk. Dzieci: Ja-
kub (ur. 1962). Tradycje rodzinne: rodzina od
pokoleñ nauczycielska, dziadek Stanis³aw Wal-
to� by³ profesorem gimnazjalnym we Lwowie,
ojciec nauczycielem, brat Jacek Walto� jest pro-
fesorem wy¿szej uczelni, a ¿ona nauczycielk¹
muzyki.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Ja�le l Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce im. Króla W³adys³awa Jagie³³y w Dê-
bicy (matura 1950) l Uniwersytet Jagielloñski,
prawo (dyplom 1954).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Prokuratura Wojewódzka w Krakowie (1954-62),
asesor i prokurator Prokuratury Miasta Krakowa
(1954-58), podprokurator Prokuratury Wojewódz-
kiej (1958-62) l Uniwersytet Jagielloñski (od
1956), asystent, adiunkt, docent (1956-1979), kie-
rownik Katedry Postêpowania Karnego (od 1974),
profesor nadzwyczajny (1979), profesor zwyczaj-
ny (1987) l Muzeum Uniwersytetu Jagielloñskie-
go (od 1977), dyrektor. Ponadto: wiceprzewodni-
cz¹cy Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akade-
mii Nauk w Warszawie (od 1992), cz³onek kore-
spondent Polskiej Akademii Umiejêtno�ci (od
1995), cz³onek Rady Muzeum Narodowego w
Warszawie (od 1998), cz³onek Rady Muzeum
Zamku Królewskiego w Warszawie (od 1998),
cz³onek Rady Muzeum ¯up Solnych w Wieliczce
(od 1998), cz³onek Rady Muzeum Sztuki w £odzi
(od 1998). Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: w latach 1975-76, 1983, 1990 wyjaz-
dy studialne na uniwersytety w USA (m.in. Ber-
keley, Harvard), a w 1975 do Francji (Pary¿, Tu-
luza); visiting professor Uniwersytetu Stanu Con-
necticut w Hartford w USA (1990); w latach 1981,
1984, 1985, 1987, 1990 i pó�niej wyjazdy studial-
ne oraz z wyk³adami do Niemiec (m.in. Bonn, Fre-
iburg, Kolonia, Erlangen, Berlin). Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: �Funkcje i forma aktu oskar¿enia w pro-
cesie karnym� (doktorat 1962); �Model postêpo-
wania przygotowawczego na tle prawnoporów-
nawczym� (habilitacja 1968); blisko 250 publika-
cji, m.in. �Proces karny; zarys systemu� (wyd.
1985, 1995, 1996, 1998), �Postêpowania szcze-
gólne w procesie karnym� (1973), �Owoce zatru-
tego drzewa� (1978); wspó³udzia³ w tworzeniu
Muzeum M³odej Polski �Rydlówka� w Bronowi-
cach Ma³ych (1969); wspó³autor projektu Kodek-
su postêpowania karnego z 1997 roku, wspó³au-
tor innych projektów ustaw, np. o �wiadku koron-
nym, o �wiadku anonimowym, o muzeach; restruk-
turyzacja i unowocze�nienie Muzeum Uniwersy-
tetu Jagielloñskiego, przyczynienie siê do grun-
townej konserwacji Collegium Maius w Krako-
wie; wypromowanie 11 doktorów.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Kra-
joznawcze (od 1952), cz³onek Zarz¹du G³ównego
(1973-75) l Fundacja dla Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego (od 1988), przewodnicz¹cy Rady Fundacji
(1994-97). Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: brak. Odznaczenia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
(1976), Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski (1980), Krzy¿ Komandorski Orderu Odro-
dzenia Polski (1998).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 70 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, �ródmie�cie, od 1970. Samochód: renault
mégane, rok prod. 1997. Podatek dochodowy:
1997 � II próg.
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  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: muzyka klasyczna, ogrodnictwo na wsi,
turystyka. Urlop: z rodzin¹ nad morzem. Ulubione
dzie³a: ca³a twórczo�æ M. Kundery i B. Hrabala;
film �Amadeusz�; o³tarz z Isselheim Martina Grüne-
walda. Maksyma ¿yciowa: ¯ycie jest zbyt krótkie i
tylko jedno; spróbujmy go nie zmarnowaæ.

aktual.: 10.XII.1998

WARCHA£ Andrzej
architekt wnêtrz, re¿yser
Ur. 16 marca 1943 w Krakowie; rozwiedziony (od
1970); wykszt. wy¿sze; magister sztuki; wyzna-
nie rzymskokat. Ojciec: Adam, wykszt. zawodo-
we, drukarz. Matka: Aleksandra (z d. Wiliñska),
wykszt. �rednie, przy ojcu. Rodzeñstwo: Janusz (ur.
1948). Dzieci: Hubert (ur. 1964).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 4 w Krakowie l I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. B. Nowodworskiego w Kra-
kowie (matura 1961) l Akademia Sztuk Piêknych,
architektura wnêtrz, scenografia, tkanina artystycz-
na (dyplom 1970).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
�Piwnica Pod Baranami� w Krakowie (1963-95),
aktor, autor tekstów l Redakcja tygodnika �Prze-
krój� w Krakowie (1970-74), felietonista l Stu-
dio Filmów Animowanych w Krakowie (1974-89),
redaktor naczelny, re¿yser l Rencista (od 1989).
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
wyjazdy z kabaretem �Piwnica pod Baranami� do
Arezzo, Pary¿a i Londynu (lata 80.). Wa¿niejsze
osi¹gniêcia: po P. Skrzyneckim i Z. Koniecznym
najstarszy sta¿em cz³onek kabaretu �Piwnica pod
Baranami�; ksi¹¿ka �Zagêszczenie, czyli opowie-
�ci futurologiczne� (1983). Nagrody i wyró¿nie-
nia: nagrody na festiwalach filmów krótkometra-
¿owych � dyplom honorowy w Linzu (1979),
Grand Prix na festiwalu w Lille (1979), Nagroda
�Gazety Festiwalowej� na Festiwalu Filmów Krót-
kometra¿owych w Krakowie (1980), Br¹zowy
Lajkonik FFK w Krakowie (1983 i 1987), Syren-
ka Warszawska (1986), nagroda specjalna na fe-
stiwalu w Oberhausen (1986), II nagroda na Fe-
stiwalu Filmów Animowanych w Zamo�ciu
(1987).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Polskich Artystów Plastyków
(od 1970), cz³onek l Stowarzyszenie Filmowców
Polskich (od 1978), cz³onek. Udzia³ w przedsta-
wicielskich organach w³adzy: brak. Inne fakty z
¿yciorysu polit.: jako jedyny z �Piwnicy pod Ba-
ranami� internowany po wprowadzeniu stanu wo-
jennego 13 grudnia 1981 roku, zwolniony w stycz-
niu 1982. Sympatie polityczne: Akcja Wyborcza
�Solidarno�æ�; antypatia do Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 50 m kw., w³asno�ciowe, �ródmie�cie,

od 1948. Podatek dochodowy: 1994 � I próg, 1995
� I próg, 1996 � I próg, 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: brak. Urlop: w Krakowie. Ulubione dzie-
³a: �Bracia Karamazow� F. Dostojewskiego; film
�Kabaret� B. Fosse´a; teatr T. Kantora. Maksyma
¿yciowa: brak.                                       aktual.: 25.VI.1999

WARZECHA Andrzej
polonista, literat, krytyk sztuki
Ur. 1 pa�dziernika 1946 w Nowym S¹czu; ¿onaty
(od 1973); wykszt. wy¿sze; magister filologii pol-
skiej; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Jan, wykszt.
�rednie, urzêdnik pocztowy. Matka: Anna (z d. Su³-
kowska), wykszt. zawodowe, przy mê¿u. Rodzeñ-
stwo: brak. ¯ona: Hanna (z d. Jêdrzejczyk), wy-
kszt. wy¿sze, logopeda, specjalista od kszta³cenia
g³osu dziennikarzy radiowo-telewizyjnych. Dzie-
ci: Piotr (ur. 1973). Tradycje rodzinne: rodzina
Warzechów wymieniana jest w ksi¹¿ce prof. Jó-
zefa Bubaka �Nazwiska i przezwiska s¹deckie�.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 9 w Nowym S¹czu l Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce dla Pracuj¹cych w No-
wym S¹czu (matura 1969) l Uniwersytet Jagiel-
loñski, filologia polska (dyplom 1974).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Zespó³ Szkó³ Budownictwa w Nowej Hucie (1974-
75), nauczyciel l Redakcja �Dziennika Polskie-
go� w Krakowie (od 1975), publicysta l Cz³onek
grupy literackiej �Tylicz� (1969-77). Wyjazdy za-
graniczne o charakterze zawodowym: pó³roczny
sta¿ dziennikarski w Polskim O�rodku Informacji
i Kultury w Sofii (1976). Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
autor kilkunastu zbiorów wierszy wymieniany w
kilku uniwersyteckich podrêcznikach polskiej li-
teratury wspó³czesnej; seria �Poeci Krakowa� �
wybór wierszy z lat 1968-98 (1999). Nagrody i
wyró¿nienia: Nagroda im. Stanis³awa Piêtaka
(1984), Nagroda Funduszu Literatury za tomik
poezji �Pieni¹dze dla umar³ych� (1988).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Literatów Polskich (od 1978),
przewodnicz¹cy Ko³a M³odych (1976-78), cz³o-
nek zarz¹du Oddzia³u Krakowskiego l Stowarzy-
szenie Dziennikarzy Polskich (1976-82), cz³onek
l Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL (1982-89),
po zmianie nazwy w 1989 Stowarzyszenie Dzien-
nikarzy RP, cz³onek l Stowarzyszenie Dzienni-
karzy Polskich (od 1989), cz³onek. Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: brak. Odznacze-
nia: Z³ota Odznaka �Zas³u¿ony dla Ziemi S¹dec-
kiej� (1988), Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1989), Z³ota
Odznaka �Zas³u¿ony dla Ziemi Krakowskiej�
(1989).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 52 m kw., kwaterunkowe, Podgórze,
od 1976. Samochód: brak. Podatek dochodowy:
1996 � I próg, 1998 � I próg.



362 KTO jest KIM w Krakowie 1999

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka � w³óczêgostwo. Urlop: z rodzi-
n¹. Ulubione dzie³a: �Podró¿e z moj¹ ciotk¹� G.
Greena. Maksyma ¿yciowa: Uczynione dobro wra-
ca, uczynione z³o zostaje.                aktual.: 6.VII.1999

WERNICHOWSKA-KASINA Bogna
prawnik, dziennikarka
Ur. w Bochni; zamê¿na (od 1974); wykszt. wy-
¿sze; magister prawa, magister dziennikarstwa;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Longin, wykszt.
wy¿sze, profesor Akademii Rolniczej w Szczeci-
nie. Matka: Zofia (z d. Janik), wykszt. wy¿sze,
ekonomista. Rodzeñstwo: Krzysztof (ur. 1954).
M¹¿: Stanis³aw Kasina, wykszt. wy¿sze, doktor
chemii, ekolog. Dzieci: brak. Tradycje rodzinne:
wszyscy przodkowie ze strony matki posiadali
wykszta³cenie humanistyczne b¹d� medyczne (do
szóstego pokolenia wstecz). ¯yciowe autorytety:
dziadek W³adys³aw Janik � filolog klasyczny i ger-
manista, studiowa³ na uniwersytecie w Wiedniu i
w Krakowie, profesor gimnazjum i liceum w Boch-
ni oraz babka Helena Janik � nauczycielka.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 28 w Krakowie l Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Kazimierza Wielkiego w
Bochni (matura 1965) l Uniwersytet Jagielloñski,
prawo (dyplom 1969) l studia podypl.: Uniwersy-
tet Warszawski, dziennikarstwo (dyplom 1971).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Redakcja �Gazety Krakowskiej� (1971-72), sta¿
dziennikarski l �Przekrój� (od 1972), od m³od-
szego redaktora do starszego publicysty. Wyjazdy
zagraniczne o charakterze zawodowym: korespon-
dent �Przekroju� w Indiach i Nepalu � 6 tygodni
w 1979 roku; ponadto Ameryka Po³udniowa od
Panamy do Peru (1986). Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
ksi¹¿ki �Duchy polskie, czyli przewodnik po na-
wiedzonych dworach, zamkach i pa³acach�
(wspó³autor Maciej Koz³owski, 1984, 1986), �Los
u�miecha siê ka¿dego dnia, czyli kalendarz opty-
misty� (1985), �Almanach piêkno�ci� (wspó³au-
tor Maciej Koz³owski, 1988), �Historie z obr¹cz-
k¹, czyli pamiêtne �luby� (1991), �Zodiak dale-
kich l¹dów� (wspó³autor B. Wo³oszyn, 1992,
1998), �Têcza 36 barwna� (1993, 1999), �Opo-
wie�ci metafizyczne z ¿ycia s³awnych ludzi�
(1999).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Autorów Polskich,
cz³onek l Stowarzyszenie Wspólnota Polska (od
1989), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.:
w latach 80. w czasie stanu wojennego dzia³alno�æ
w Komisji Pomocy �rodowiskom Twórczym Nij-
megen � Kraków. Sympatie polityczne: Unia Wol-
no�ci; antypatia do ugrupowañ skrajnych z ZChN
na czele. Odznaczenia: Srebrny Krzy¿ Zas³ugi
(1979).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 56 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1971. Samochód: cinquecen-
to, rok prod. 1995. Podatek dochodowy: 1998 � II
próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: czytanie ksi¹¿ek, chodzenie po górach,
spotkania z przyjació³mi, koncerty muzyki kla-
sycznej, spacery z psem (owczarek szetlandzki
Daisy). Urlop: pla¿a na Istrii lub objazdowe wy-
cieczki zagraniczne. Ulubione dzie³a: powie�ci hi-
storyczne, pamiêtniki, autobiografie, przede
wszystkim artystów, a tak¿e ludzi prowadz¹cych
bujne ¿ycie towarzyskie; malarstwo symbolistów;
filmy Davida Loseya i Jamesa Ivory. Maksyma
¿yciowa: Wszystko dzieje siê tak, jak dziaæ siê ma,
i na ogó³ obraca siê na dobre.          aktual.: 19.VIII.1999

WERTZ Jerzy Jan
in¿ynier le�nik, urzêdnik pañstwowy
Ur. 12 lipca 1948 w Dêbicy, woj. rzeszowskie;
¿onaty (od 1977); wykszt. wy¿sze; magister in¿y-
nier le�nik; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Boh-
dan, wykszt. wy¿sze, in¿ynier le�nik. Matka: Ire-
na (z d. Karna�), wykszt. � seminarium nauczy-
cielskie, nauczycielka. Rodzeñstwo: Maria (ur.
1946). ¯ona: Joanna (z d. Tomek), wykszt. wy-
¿sze, in¿ynier budownictwa. Dzieci: Bogdan (ur.
1979), Krzysztof (ur. 1982).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 31 w Krakowie l II Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana III Sobieskiego
w Krakowie (matura 1966) l Akademia Rolnicza
w Krakowie, Wydzia³ Le�ny (dyplom 1975) l stu-
dia podypl.: Akademia Ekonomiczna w Krakowie,
organizacja i zarz¹dzanie (dyplom 1986).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Urz¹d Miasta Krakowa (1975-90), starszy refe-
rent, inspektor, starszy inspektor, dyrektor Wy-
dzia³u Ochrony �rodowiska (1989-90) l Urz¹d
Wojewódzki w Krakowie (od 1990), dyrektor
Wydzia³u Ochrony �rodowiska, wojewódzki kon-
serwator przyrody l Ma³opolski Urz¹d Woje-
wódzki (od 1.I.1999), dyrektor Wydzia³u Ochro-
ny �rodowiska. Ponadto: cz³onek Rady Ojcow-
skiego Parku Narodowego (od 1976), cz³onek
Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody (1976-
93), sekretarz Wojewódzkiej Rady Ochrony �ro-
dowiska, cz³onek Rady Instytutu In¿ynierii i Go-
spodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej, rze-
czoznawca ministra ochrony �rodowiska, zaso-
bów naturalnych i le�nictwa ds. ochrony przyro-
dy, cz³onek zespo³u legislacyjnego przy ministrze
ochrony �rodowiska i zasobów naturalnych
(1990-93). Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: udzia³ w licznych sympozjach i kon-
ferencjach miêdzynarodowych po�wiêconych
problematyce ochrony �rodowiska, m.in. w se-
minarium dotycz¹cym systemu zarz¹dzania go-
spodark¹ wodno-�ciekow¹ (Sztokholm, 1992), w
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szkoleniu na temat rozwi¹zywania konfliktów
spo³ecznych i wspó³pracy z mediami (USA,
1993), w szkoleniu na temat zasad udzia³u spo-
³eczeñstwa w procesie podejmowania decyzji
(USA, 1994), w szkoleniu dotycz¹cym metody-
ki prowadzenia programów edukacyjnych w za-
kresie ochrony �rodowiska (USA, 1996), w
warsztatach na temat zasad opracowywania i re-
alizacji programów ograniczania uci¹¿liwo�ci ko-
munikacji (USA, 1998). Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
przyczynienie siê jako urzêdnik od ochrony �ro-
dowiska do zdecydowanej poprawy jako�ci po-
wietrza w Krakowie, modernizacji Huty im. T.
Sendzimira, rekultywacji terenów po zak³adach
sodowych �Solvay�, doprowadzenie do objêcia
ochron¹ prawn¹ cennych obiektów i obszarów,
w tym utworzenia Zespo³u Jurajskich Parków
Krajobrazowych, oraz zlikwidowania w Krako-
wie ponad 1200 kot³owni stanowi¹cych �ród³o
tzw. niskiej emisji.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Air and Waste Management Associa-
tion, cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich orga-
nach w³adzy: brak. Odznaczenia: Srebrny Krzy¿
Zas³ugi (1985), Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1989), inne
odznaczenia przyznane za osi¹gniêcia zwi¹zane z
ochron¹ �rodowiska w czasach PRL i po 1989
roku.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 75 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1949. Samochód: polonez, rok
prod. 1993. Podatek dochodowy: 1994 � II próg,
1995 � II próg, 1996 � II próg, 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka, zbieranie grzybów. Urlop: wy-
jazdy z dzieæmi w góry. Ulubione dzie³a: Trylogia
H. Sienkiewicza, �Przygody dobrego wojaka
Szwejka� J. Haszka. Maksyma ¿yciowa: ¯yj tak,
aby� niczego w ¿yciu nie musia³ siê wstydziæ.

aktual.: 25.X.1999

WEYSSENHOFF Antoni
pedagog, nauczyciel
Ur. 23 marca 1947 w Krakowie; ¿onaty (od 1972);
wykszt. wy¿sze; doktor nauk humanistycznych;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Jan, wykszt. wy-
¿sze, profesor fizyki. Matka: Helena (z d. Talko),
wykszt. wy¿sze, polonistka. Rodzeñstwo: Krysty-
na (ur. 1935), Agnieszka (ur. 1937). ¯ona: Anna
(z d. Hyla), wykszt. wy¿sze, pedagog. Dzieci: Ewa
(ur. 1973), Maria (ur. 1978). Tradycje rodzinne:
przodkowie to szlachta inflancka herbu £abêd�,
przybyli do Polski w XVI wieku.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 7 w Krakowie l III Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce w Krakowie (matura
1964) l Uniwersytet Jagielloñski, pedagogika (dy-
plom 1970) l studia doktoranckie: Uniwersytet
Jagielloñski (dyplom 1975).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Szko³a Podstawowa nr 94 w Krakowie (1970-71),
nauczyciel l X Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Kra-
kowie (1971-75), nauczyciel l Akademia Górni-
czo-Hutnicza w Krakowie (1975-91), adiunkt l
Centrum M³odzie¿y im. H. Jordana w Krakowie
(od 1982), dyrektor l XXVII Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce (od 1992), dyrektor. Wyjazdy zagranicz-
ne o charakterze zawodowym: liczne w zwi¹zku z
pe³nieniem funkcji wiceprzewodnicz¹cego Euro-
pejskiego Stowarzyszenia Instytucji Czasu Wol-
nego Dzieci i M³odzie¿y przy Radzie Europy.
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Funkcja samorz¹dno�ci
w wychowaniu m³odzie¿y� (doktorat 1975).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Unia Wolno�ci (od
1994), cz³onek Rady Regionu Krakowskiego
(1994-97). Inne organizacje spo³eczne: Zwi¹zek
Harcerstwa Polskiego (1956-85), cz³onek Ko-
mendy Chor¹gwi Krakowskiej (1978-85). Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: radny
Rady Miasta Krakowa, kaden. 1994-98, lista
wyborcza Koalicji Krakowskiej �Twoje Miasto�,
klub radnych �Twoje Miasto�, zastêpca przewod-
nicz¹cego klubu (1994-95), zastêpca przewodni-
cz¹cego Komisji Edukacji i Kultury Fizycznej
(1996-98); kaden. 1998-2002, cz³onek Komisji
Kultury i Ochrony Zabytków spoza RMK, klub
radnych Unii Wolno�ci � Unii Polityki Realnej.
Sympatie polityczne: do wywa¿onego �rodka, ale
bez kompromisu za wszelk¹ cenê; antypatia do
skrajno�ci. Odznaczenia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
(1981), Honorowy Obywatel Gminy Bukowina
Tatrzañska (1995).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 89 m kw., kwaterunkowe, �ródmie-
�cie, od 1947. Samochód: skoda, rok prod. 1982.
Podatek dochodowy: 1994 � I próg, 1995 � I próg,
1996 � II próg, 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: dobre jedzenie (gotowanie). Urlop: obo-
zy m³odzie¿owe. Ulubione dzie³a: Trylogia H.
Sienkiewicza. Maksyma ¿yciowa: brak.

aktual.: 31.III.1999

WIDACKI Jan Stefan
prawnik, adwokat
Ur. 6 stycznia 1948 w Krakowie; ¿onaty (od 1971);
wykszt. wy¿sze; doktor habilitowany, profesor
prawa; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Emil, wy-
kszt. wy¿sze, prawnik. Matka: Zofia (z d. Falkow-
ska), wykszt. �rednie, przy mê¿u. Rodzeñstwo:
Jadwiga (ur. 1943). ¯ona: Krystyna (z d. Godyñ),
wykszt. wy¿sze, prawnik, adwokat, na UJ. Dzie-
ci: Agnieszka (ur. 1972), Karolina (ur. 1977), Mi-
cha³ (ur. 1988). Tradycje rodzinne: rodzina z kre-
sów, tradycje powstañcze i wojskowe �  pradziad
Jan Widacki powstaniec z 1863 roku, ponadto w
rodzinie by³o dwóch genera³ów, kilku pu³kowni-
ków, profesorowie. Miejsca zamieszkiwania: od
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urodzenia w Krakowie oprócz lat 1985-86 w To-
kio, 1988-89 w USA, w latach 1992-96 na pla-
cówce jako ambasador w Wilnie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 4 w Krakowie l I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. B. Nowodworskiego w Kra-
kowie (matura 1965) l Uniwersytet Jagielloñski,
prawo (dyplom 1969).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski (1969-77), asystent, ad-
iunkt l Uniwersytet �l¹ski w Katowicach (1977-
84), docent, kierownik Katedry Kryminalistyki l
Katolicki Uniwersytet Lubelski (od 1984), profe-
sor (1988), kierownik Katedry Kryminalistyki i
Nauki o Policji l Ministerstwo Spraw Wewnêtrz-
nych RP (1990-92), wiceminister l Ministerstwo
Spraw Zagranicznych RP (1992-96), ambasador
RP na Litwie l Uniwersytet Jagielloñski, Instytut
Spraw Publicznych (od 1996), profesor l Adwo-
kat. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodo-
wym: stypendium w Tokio (1985-86); visiting pro-
fessor � Indiana University, Bloomington, USA
(1988-89). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: doktorat
(1972); habilitacja (1977); kilkana�cie ksi¹¿ek z
kryminalistyki, kryminologii, historii, oko³o 300
innych publikacji naukowych, og³oszonych w Pol-
sce, USA, Japonii, Niemczech, Czechos³owacji.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Organizacje spo³eczne: Polskie Towarzystwo
Medycyny S¹dowej i Kryminologii (od 1972),
cz³onek l Izba Adwokacka (od 1981), cz³onek l
Fundacja �Semper Polonia� (od 1998), cz³onek
Rady Fundacji l Fundacja �Itaka� (od  1999), prze-
wodnicz¹cy Rady Fundacji. Udzia³ w przedstawi-
cielskich organach w³adzy: brak. Sympatie poli-
tyczne: do partii, które s¹ wolne od fanatyzmu,
doktrynerstwa itp.; antypatia do ich zaprzeczenia.
Odznaczenia: litewski Order Wielkiego Ksiêcia
Gedymina II klasy z Gwiazd¹ (1996).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 100 m kw., lokatorskie, kamienica
czynszowa, Podgórze, od 1996. Samochód: nexia,
rok prod. 1996.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: historia, filozofia, turystyka, narty. Urlop:
góry, kresy. Ulubione dzie³a: utwory H. Sienkie-
wicza, Witkacego, W. Gombrowicza. Maksyma
¿yciowa: B¹d� sob¹.
*Na ¿yczenie odpowiadaj¹cego pominiêto rubry-
ki:  przynale¿no�æ partyjna i podatek dochodowy.

aktual.: 6.I.2000

WIECZORKOWSKI Jan Andrzej
in¿ynier górnik,
cz³onek zarz¹du województwa ma³opolskiego
Ur. 6 marca 1946 w Rabce; ¿onaty (od 1971);
wykszt. wy¿sze; magister in¿ynier górnik; wyzna-
nie rzymskokat. Ojciec: Jan, wykszt. wy¿sze,
prawnik. Matka: Maria Magdalena (z d. Bolew-
ska), wykszt. wy¿sze, farmaceutka. Rodzeñstwo:

Maciej (ur. 1947). ̄ona: Maria (z d. Romanow-
ska), wykszt. �rednie, przy mê¿u. Dzieci: Jan (ur.
1972), Alicja (ur. 1982). Tradycje rodzinne: pra-
dziadek dr Kazimierz Kaden tworzy³ uzdrowisko
Rabka na prze³omie wieków, dziadek dr Jan Wie-
czorkowski za³o¿y³ w 1922 roku pierwsze gimna-
zjum i liceum w Rabce (od 1950 roku im. Euge-
niusza Romera, w ubieg³ym roku obchodzono 75-
lecie szko³y), które ukoñczyli m.in. prof. Jacek
Wo�niakowski i Aleksander Ma³achowski; syn
aktor � odtwórca m.in. roli Micha³a w serialu
�Klan� i Witka w filmie J. Bromskiego �U Pana
Boga za piecem�. Miejsca zamieszkiwania: do
1996 roku w Rabce, potem w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 1 w Rabce l Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce im. Eugeniusza Romera w Rabce
(matura 1964) l Akademia Górniczo-Hutnicza w
Krakowie, Wydzia³ Wiertniczo-Naftowy (dyplom
1973).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Przedsiêbiorstwo Geologiczne w Warszawie, pra-
ca na terenie ca³ej Polski � wiercenia (1973-76),
asystent (1973-74), specjalista wiertniczy (1974-
76) l Prywatny zak³ad samochodowy � lakier-
nictwo w Rabce (1977-91), wspó³w³a�ciciel
(1977-83), w³a�ciciel (1983-91) l Gmina Rabka
(1991-95), burmistrz miasta l Stowarzyszenie
Gmin Ma³opolski � obecnie Stowarzyszenie
Gmin i Powiatów Ma³opolski w Krakowie (1995-
98), dyrektor stowarzyszenia l Województwo
ma³opolskie (od 1.I.1999), cz³onek zarz¹du wo-
jewództwa. Wyjazdy zagraniczne o charakterze
zawodowym: wyjazd szkoleniowy do Szwajcarii
(1994) i Waszyngtonu (1997). Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: w latach 1991-95  kompleksowa gazyfi-
kacja Rabki i zmniejszenie zanieczyszczenia po-
wietrza o substancje bêd¹ce wynikiem spalania
ok. 20 tys. ton wêgla rocznie, wypo¿yczenie dla
Rabki za pieni¹dze z grantu Komitetu Badañ Na-
ukowych stacji do monitorowania czysto�ci po-
wietrza, plany budowy wysypiska �mieci dla
Rabki i okolicznych gmin, dziêki czemu nie by-
³oby konieczne wywo¿enie odpadów komunal-
nych do odleg³ego o 130 km Jastrzêbia.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Ruch Spo³eczny Akcji
Wyborczej �Solidarno�æ� (od 1997), wiceprze-
wodnicz¹cy zarz¹du RS AWS w Krakowie (od
1999). Inne organizacje spo³eczne: Podhalañski
Zwi¹zek Gmin (1992-95), wiceprzewodnicz¹cy
zgromadzenia ogólnego l Stowarzyszenie Gmin
Ma³opolski (od 1992), wiceprzewodnicz¹cy (od
1995) l Zwi¹zek Gmin Dorzecza Górnej Raby i
Krakowa (1993-95), wiceprzewodnicz¹cy (1994-
95) l Federacja Zwi¹zków i Stowarzyszeñ Gmin
Polskich � obecnie Federacja Zwi¹zków i Sto-
warzyszeñ Gmin i Powiatów RP (od 1997), wi-
ceprzewodnicz¹cy. Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: radny Rady Gminy Rabka, ka-
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den. 1994-98, lista wyborcza Komitetu Obywa-
telskiego w Rabce. Inne fakty z ¿yciorysu polit.:
udzia³ w kampanii wyborczej w 1990 roku po
stronie sztabu wyborczego Partii Chrze�cijañ-
skich Demokratów w Nowym S¹czu; kandydat
na radnego do Sejmiku Województwa Ma³opol-
skiego z podhalañskiej listy AWS w wyborach
samorz¹dowych w 1998 roku. Odznaczenia: Z³o-
ty Krzy¿ Zas³ugi (1994).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 40 m kw., w domu rodzinnym ¿ony,
�ródmie�cie, od 1995; dom jednorodzinny w Rab-
ce. Samochód: opel astra, rok prod. 1998. Poda-
tek dochodowy: 1998 – II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: muzyka (jazz), ksi¹¿ka. Urlop: w zimie
narty zjazdowe, w lecie podró¿e. Ulubione dzie³a:
ksi¹¿ka „D³ugie po¿egnanie” Raymonda Chandle-
ra. Maksyma ¿yciowa: brak odp.  aktual.: 12.IV.2000

WILKANOWICZ Stefan Mieczys³aw
in¿ynier mechanik,
historyk filozofii, dziennikarz
Ur. 30 stycznia 1924 w Warszawie; ¿onaty (od
1964); wykszt. wy¿sze; in¿ynier mechanik, ma-
gister filozofii; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Ka-
zimierz, wykszt. �rednie, ogrodnik, administra-
tor budynków. Matka: Apolonia (z d. Jêdrzej-
czyk), wykszt. �rednie, nauczycielka. Rodzeñ-
stwo: Stefan, W³odzimierz, Kazimierz, Zofia.
¯ona: Maria Teresa Tran-thi-Lai-Wilkanowicz,
wykszt. wy¿sze, t³umacz z jêzyka polskiego na
wietnamski i francuski oraz z wietnamskiego na
francuski. Dzieci: Marzena (ur. 1965), Katarzy-
na (ur. 1968). Tradycje rodzinne: rodzina ze stro-
ny matki bardzo silnie zwi¹zana z Jasn¹ Gór¹ �
dziadek Franciszek Jêdrzejczyk i wuj byli mala-
rzami religijnymi, specjalistami od kopii Matki
Boskiej Jasnogórskiej, brat dziadka o. Augustyn
Jêdrzejczyk by³ paulinem i malarzem, przeorem
na Jasnej Górze, jego obraz znajduje siê w pa-
pieskiej kaplicy w Castel Gandolfo; przodkowie
¿ony � katolicy, dwoje mêczenników Than-tu-Ca
i jego ¿ona Le-thi-Hoa zamordowani w czasie
prze�ladowañ katolików w koñcu XIX wieku.
¯yciowe autorytety: jezuici, marianie, benedyk-
tyni; Stefan Swie¿awski, Emmanuel Mounier,
Karol Wojty³a. Miejsca zamieszkiwania: do 1950
w Warszawie, od 1957 w Krakowie (przeprowa-
dza³ siê w sumie 19 razy).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa ksiê¿y Marianów w Warsza-
wie l matura na tajnych kompletach l Politech-
nika Warszawska, Wydzia³ Mechaniczny (dyplom
1946); Katolicki Uniwersytet Lubelski, filozofia
(dyplom 1955 lub 1956).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Zak³ady Mechaniczne �Ursus� w Warszawie
(1946-47), in¿ynier l budowa Ministerstwa Prze-
mys³u w Warszawie (1948-49), in¿ynier l Biblio-

teka filozoficzna KUL (1950) l Wy¿sze Semina-
rium Duchowne Ksiê¿y Marianów, licea sióstr
Zmartwychwstanek oraz sióstr Felicjanek w War-
szawie (w latach 50.), nauczyciel matematyki i fi-
zyki l Centralny Zarz¹d Transportu Ministerstwa
Budownictwa Przemys³owego (1955-56), in¿ynier
l Miesiêcznik �Znak� w Krakowie (od 1957), re-
daktor, redaktor naczelny (1978-94) l �Tygodnik
Powszechny� (1959-78), redaktor. Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: od 1957 roku
g³ównie dziennikarskie i spo³eczne do Szwajca-
rii, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, W³och, Au-
strii, Niemiec, Wietnamu, Rosji, Bia³orusi, na
Ukrainê, Litwê, Wêgry, do Jugos³awii, Izraela,
Hiszpanii, Kanady, Brazylii, Estonii, Portugalii.
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: ksi¹¿ka �Dlaczego i jak
wierzê�; redakcja serwisów internetowych
www.eurodialog.org.pl � serwis po�wiêcony dia-
logowi europejskiemu oraz www.forum-
znak.org.pl � serwis po�wiêcony dialogowi pol-
sko-¿ydowsko-chrze�cijañskiemu.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Sodalicja Mariañska Akademików w
Warszawie (1946-48), prezes (przez rok) l Sto-
warzyszenie Dziennikarzy Polskich (1958-89),
cz³onek l Klub Inteligencji Katolickiej w War-
szawie (od 1957), cz³onek-za³o¿yciel, cz³onek za-
rz¹du l Klub Inteligencji Katolickiej w Krako-
wie (od 1957), cz³onek-za³o¿yciel, cz³onek za-
rz¹du, prezes (1964-69 i 1974-77) l Komisja
Apostolstwa �wieckich Duszpasterskiego Syno-
du Archidiecezji Krakowskiej, przewodnicz¹cy
(1972-79) l Papieska Rada ds. �wieckich (1977-
88), cz³onek l Fundacja Kultury Chrze�cijañskiej
�Znak� (od 1993), przewodnicz¹cy zarz¹du l
Krajowa Rada Katolików �wieckich, wiceprze-
wodnicz¹cy (od 1993) l Miêdzynarodowa Rada
Pañstwowego Muzeum O�wiêcim-Brzezinka, wi-
ceprzewodnicz¹cy (od 1990) l Polski Komitet
ds. UNESCO, wiceprzewodnicz¹cy (od 1999).
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: w okresie
X.1950-V.1951 uwiêziony przez w³adze PRL za
dzia³alno�æ w organizacji katolickiej (wysiedlo-
ny z Lublina, a potem z Warszawy). Sympatie
polityczne: umiarkowany ekstremista centrowy.
Odznaczenia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (lata 70.),
Kawaler Orderu �w. Sylwestra przyznanego przez
Jana Paw³a II (1979).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 57 m kw., w³asne, �ródmie�cie, od
1957. Samochód: brak. Podatek dochodowy: brak
odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: brak odp. Urlop: dawniej nad jeziorami,
od wielu lat w górach. Ulubione dzie³a: bardzo ró¿-
ne, m.in. folklor góralski, wietnamska poezja li-
ryczna, muzyka latynoamerykañska. Maksyma
¿yciowa: brak odp.                            aktual.: 2.VI.2000
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WIROÑSKI Piotr Karol
student UJ
Ur. 18 lutego 1977 w Krakowie; kawaler; wykszt.
�rednie � student filologii polskiej; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Jerzy, wykszt. wy¿sze, doktor in¿y-
nier elektryk. Matka: Ewa (z d. Jurczuk), wykszt.
wy¿sze, germanistka. Rodzeñstwo: brak. Dzieci:
brak. Tradycje rodzinne: pradziadek ze strony ojca
Piotr Skwara by³ uczestnikiem wszystkich powstañ
�l¹skich, odznaczony Krzy¿em Powstañczym, Me-
dalem Dziesiêciolecia Odzyskania Niepodleg³o�ci
(1929), �l¹skim Krzy¿em Powstañczym (1964);
dziadek Czes³aw Wiroñski g³ówny in¿ynier Zarz¹-
du Robót In¿ynierskich Przedsiêbiorstwa Budow-
lanego Huty im. Lenina, wieloletni bezpartyjny
dyrektor Miejskiego Przedsiêbiorstwa Robót Dro-
gowych, odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski (1971); wujek ze strony ojca
Stanis³aw Zwolski dowodzi³ oddzia³em partyzanc-
kim na kresach po wej�ciu wojsk sowieckich 17
wrze�nia 1939 roku, by³ wiêzieniem NKWD (kara
�mierci zamieniona na zes³anie na Kamczatkê) oraz
¿o³nierzem II Armii Wojska Polskiego genera³a
W³adys³awa Andersa; ojciec by³ wspó³za³o¿ycie-
lem i przewodnicz¹cym �Solidarno�ci� w du¿ej
krakowskiej firmie w latach 1980-81, delegat na
zjazd �Solidarno�ci� Regionu Ma³opolska (1981);
pradziadek ze strony matki Karol Kotra by³ ¿o³nie-
rzem Armii Krajowej, zamordowany przez Niem-
ców; wujek ze strony matki Jerzy Jurczuk, ¿o³nierz
I Armii WP, zgin¹³ w bitwie pod Lenino.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 12 im. Janusza Korczaka
w Krakowie l I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. B.
Nowodworskiego w Krakowie (matura 1996) l
Uniwersytet Jagielloñski, filologia polska (III rok)
l Szko³a Muzyczna I stopnia im. S. Wiechowicza
w Krakowie (ukoñczona w 1991 roku).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Student. Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: Konferencja Prezydentów Miast w
Budapeszcie dotycz¹ca samorz¹dów m³odzie¿o-
wych (X.1997); I �wiatowa Konferencja Mini-
strów ds. M³odzie¿y w Lizbonie (VIII.1998); zjazd
europejskich m³odzie¿owych organizacji samorz¹-
dowych w Villach w Austrii (V.1999). Wa¿niejsze
osi¹gniêcia: dzia³alno�æ spo³eczno-polityczna oraz
literacka i dziennikarska; publikacje ksi¹¿kowe �
bajka dla dzieci �Psie sprawy ma³e i du¿e� (1993),
dwa tomiki wierszy � �Droga krzy¿owa� (1995),
�Boska ruletka� (1998); publikacje utworów w
kilku antologiach zbiorowych oraz w prasie kra-
jowej i zagranicznej, m.in. teksty dziennikarskie
w �Echu Krakowa� (1993-94), �Dzienniku Pol-
skim� (1993-94); trzykrotne stypendium nauko-
we Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci (1994,
1995, 1996); dwuletnia praca w Telewizji �Wis³a�
(1996-97), w tym prowadzenie programu autor-
skiego �Szkolnik� w bloku �Dzieciowisko�. Na-

grody i wyró¿nienia: liczne nagrody w ogólnopol-
skich konkursach literackich i dziennikarskich,
m.in. wyró¿nienie w konkursie dramaturgii m³o-
dych (Teatr Polski we Wroc³awiu pod przewod-
nictwem Macieja Wojtyszki, 1992), laureat kon-
kursu �M³odzi innym� w dziennikarstwie (Polska
Fundacja Dzieci i M³odzie¿y, 1994), wyró¿nienie
w VII Ogólnopolskim Przegl¹dzie Twórczo�ci Li-
terackiej �Kacze pióro� (Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Wydzia³ Filologiczny Uniwersytetu
�l¹skiego, 1997).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Chrze�cijañska Demokra-
cja III RP (1997-98), cz³onek zarz¹du wojewódz-
kiego w Krakowie (1998) l Ruch Spo³eczny Akcji
Wyborczej �Solidarno�æ� (od 1998), cz³onek zarz¹-
du wojewódzkiego w Krakowie. Inne organizacje
spo³eczne: Klub M³odych Twórców �Gejzer� (od
1992), prezes (1995-97) l Stowarzyszenie Mensa
Polska (od 1994), cz³onek l M³odzie¿owa Rada
Miasta Krakowa (od 1995), przewodnicz¹cy (od
1997) l Stowarzyszenie Katolickiej M³odzie¿y
Akademickiej (od 1996), prezes (1997-99) l Nie-
zale¿ne Zrzeszenie Studentów (od 1997), cz³onek
l Young Europe 2028 � miêdzynarodowa organi-
zacja zrzeszaj¹ca m³odzie¿ dzia³aj¹c¹ i wspó³pra-
cuj¹c¹ z samorz¹dami lokalnymi (od 1998), cz³o-
nek za³o¿yciel. Udzia³ w przedstawicielskich orga-
nach w³adzy: cz³onek Komisji Promocji, Wspó³pra-
cy i Informacji Rady Miasta Krakowa (z g³osem
doradczym) spoza RMK, kaden. 1998-2002. Po-
nadto: cz³onek obserwator sejmowej Komisji ds.
Samorz¹du Terytorialnego i Polityki Regionalnej
(od 1998), pe³nomocnik RS AWS w dzielnicy VI
miasta Krakowa (od 1999). Inne fakty z ¿yciorysu
polit.: kandydat na radnego miasta Krakowa w
wyborach samorz¹dowych z I miejsca na li�cie
Chrze�cijañskiej Demokracji III RP w 1998 roku.
Sympatie polityczne: prawicowe; antypatia do or-
ganizacji komunistycznych i anarchistycznych.
Odznaczenia: Honorowa Odznaka Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej (1994), Br¹zowa
Odznaka Rekreacyjna TKKF (1995).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., z rodzicami, Krowodrza,
od 1977. Samochód: brak. Podatek dochodowy:
1997 � I próg (z tytu³u dzia³alno�ci literackiej i
dziennikarskiej).

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: twórczo�æ literacka; tenis sto³owy. Urlop:
najchêtniej forma objazdowa, zwiedzanie Polski i
zagranicy. Ulubione dzie³a: polskie malarstwo po-
wojenne. Maksyma ¿yciowa: Wymagaj od siebie i
od innych.                                                 aktual.: 1.VI.1999

WI�NIAK Kazimierz Leszek
scenograf, rysownik, malarz
Ur. 11 grudnia 1931 w £odzi; wolny; wykszt. wy-
¿sze; scenograf; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Adam, wykszt. podstawowe, tkacz. Matka: Fran-
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ciszka (z d. Wieczorek), wykszt. podstawowe,
tkaczka. Rodzeñstwo: Irena (ur. 1916), Jerzy (ur.
1921), Janina (ur. 1923). Dzieci: brak odp. Trady-
cje rodzinne: wychowany w patriotycznym i ro-
botniczym ³ódzkim �rodowisku, jako jedyny z ro-
dzeñstwa osiad³ w Krakowie, o którym w rodzi-
nie wiele opowiadano i co nie uda³o siê ¿adnemu
z jej cz³onków. ¯yciowe autorytety: profesor kra-
kowskiej ASP Karol Frycz, re¿yserzy Konrad
Swinarski i Jerzy Jarocki, Henryk Tomaszewski �
dyrektor wroc³awskiego Teatru Pantomimy. Miej-
sca zamieszkiwania: od urodzenia do 1952 roku
w £odzi, w latach 1952-53 w Gubinie nad Nys¹
£u¿yck¹, od 1953 roku w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 32 w £odzi l Liceum Bu-
dowlane w £odzi (dyplom technika budowlanego
1952) l Akademia Sztuk Piêknych w Krakowie,
architektura wnêtrz (1953-57, bez dyplomu); stu-
dium scenografii (dyplom 1959).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Zjednoczenie Budownictwa Wojskowego w Gu-
binie (1952-53), technik budowlany l Teatr im.
S. Wyspiañskiego w Katowicach (1959-63), sce-
nograf l Teatr im. J. S³owackiego w Krakowie
(1963-71 i 1986-89), scenograf l Stary Teatr w
Krakowie (1972-82 i 1989-96), scenograf l Teatr
Bagatela w Krakowie (1981-86), dyrektor arty-
styczny l emeryt (od 1996). Ponadto: wspó³za³o-
¿yciel �Piwnicy pod Baranami� (1956), wspó³re-
daktor lokalnego pisma �Salwator i �wiat� (1992-
99), redaktor kwartalnika �Kurier Lanckoroñski�
(od 1994), w ostatnich latach jako rysownik i gra-
fik wspó³praca z teatrami w ca³ej Polsce i za gra-
nic¹, m.in. Oslo, Kopenhaga, Zurych, Düsseldorf,
Darmstadt, Moskwa, Kijów; dzia³alno�æ i insce-
nizacje dla �Piwnicy pod Baranami�. Wyjazdy za-
graniczne o charakterze zawodowym: stypendium
rz¹du francuskiego w Pary¿u (1964) i rz¹du w³o-
skiego w Rzymie (1966). Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
250 opracowañ scenograficznych dla teatrów w
kraju i za granic¹; ksi¹¿ka �Z ¿ycia scenografa�
(1974), najwa¿niejsze scenografie � �Marat -
Sade� (Teatr Polski w Poznaniu, 1967), �Kl¹twa�
S. Wyspiañskiego (Det Norske Teatret w Oslo,
1969), �Paternoster� H. Kajsara (Teatr Wspó³cze-
sny we Wroc³awiu, 1970), �Wszystko dobre, co
siê dobrze koñczy� W. Szekspira (Stary Teatr w
Krakowie, 1971), �Na czworakach� S. Ró¿ewi-
cza (Teatr Dramatyczny w Warszawie, 1972), �Gra
w zabijanego� E. Ionesco (Teatr Polski we Wro-
c³awiu, 1973), �Trzy siostry� A. Czechowa (Schau-
spielhause Zürich w Zurychu, 1973), �Wyzwole-
nie� S. Wyspiañskiego (Stary Teatr w Krakowie,
1974), �Rze�nia� S. Mro¿ka (Teatr Dramatyczny
w Warszawie, 1975), �Wijuny� T. £ubkiewicz-
Urbanowicz (Teatr Nowy w Poznaniu, 1976),
�Król Lear� W. Szekspira (Teatr Dramatyczny w
Warszawie, 1977), �Spór� P. Marivaux (Teatr Pan-
tomimy we Wroc³awiu, 1978), �Hamlet, ironia i

¿a³oba� wed³ug W. Szekspira (Teatr Pantomimy
we Wroc³awiu (1979), �Venezia, Venezia� C. Gol-
doniego (Stary Teatr w Krakowie, 1993), �Traktat
o marionetkach� H. von Kleista (Tear Narodowy
w Warszawie, 1999); ilustracje do ksi¹¿ek � �Ksiê-
¿ycowy pier�cieñ� J. Afanasjewa (1959), �Na Ryn-
ku w Krakowie� (1978), �Poczta Afanasjewa� J.
Afanasjewa (1979), �Biurowiec� J. Afanasjewa
(1982), �Piosenki, które �piewali dziadkowie, gdy
byli mali� (1991, 1996), �Piwnica pod Baranami�
J. Olczak-Ronikier (1994, 1995), �Strapienia Zosi�
Contesse de Ségura (1995), �Wspomnienia z nie-
pamiêci� G. Holoubka (1999); ilustracje w �Prze-
kroju�, �Rzeczpospolitej�; prace w zbiorach �
muzeum i archiwum Starego Teatru, archiwum
Teatru im. J. S³owackiego, Muzeum Teatalnego w
Krakowie, Centrum Scenografii przy Muzeum �l¹-
skim w Katowicach, Galerii Wspó³czesnej w Ka-
towicach. Nagrody i wyró¿nienia: kilkana�cie na-
gród na festiwalach teatralnych w Polsce, m.in. na
Festiwalu Sztuk Rosyjskich i Radzieckich w Ka-
towicach (1961, 1964), Kaliskich Spotkaniach Te-
atralnych (1968, 1976, 1974), Festiwalu Polskich
Sztuk Wspó³czesnych we Wroc³awiu (1971, 1975,
1976), Opolskich Konfrontacjach Teatralnych
(1976), Festiwalu Teatrów Polski Pó³nocnej w
Toruniu, Nagroda Miasta Krakowa (1975), Z³oty
Ikar przyznany przez Zwi¹zek Dramatopisarzy
(1975), Nagroda Ministra Kultury i Sztuki w dzie-
dzinie teatru (1975).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Polskich Artystów Plastyków
ZPAP (1959-81), cz³onek. Udzia³ w przedstawi-
cielskich organach w³adzy: brak. Sympatie poli-
tyczne: Unia Wolno�ci; antypatia do ZChN. Od-
znaczenia: Z³ota Odznaka Polskich Artystów Pla-
styków (1975), Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1977).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 70 m kw., w³asne, Krowodrza, od
1995. Samochód: brak. Podatek dochodowy: 1999
� II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: wyjazdy do Lanckorony, prace w ogród-
ku. Urlop: wyjazdy na plenery malarskie do S³on-
nego nad Sanem k. Dubiecka i w Bieszczady. Ulu-
bione dzie³a: �Dzienniki� Samuela Pepysa; filmy
Viscontiego, m.in. �Lampart�. Maksyma ¿yciowa:
¿yæ uczciwie.                                     aktual.: 28.IV.2000

WITEK Marta
anglistka, bankowiec
(z domu: Rachtan). Ur. w Krakowie, kiedy � brak
odp.; mê¿atka (od kiedy � brak odp.); wykszt.
wy¿sze; magister filologii angielskiej; wyznanie
� brak odp. Rodzina: brak odp.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Krakowie l Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce w Krakowie (matura � brak odp.) l
Uniwersytet Jagielloñski, filologia angielska (dy-
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plom � brak odp.) l studia podypl.: Akademia
Ekonomiczna w Krakowie, handel miêdzynarodo-
wy (dyplom � brak odp.).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Dotychczas: Akademia Górniczo-Hutnicza w Kra-
kowie, Polska Akademia Nauk, Akademia Eko-
nomiczna w Krakowie, Telewizja Polska, Bank
Przemys³owo-Handlowy SA w Krakowie l Obec-
nie: Deutsche Bank Polska SA Oddzia³ w Krako-
wie, dyrektor oddzia³u. Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: czêste.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
� brak odp.

  STATUS MATERIALNY
� brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: muzyka, literatura, sport, turystyka. Urlop:
brak odp. Ulubione dzie³a: brak odp. Maksyma
¿yciowa: brak odp.                              aktual.: 28.IX.1998

WITEK Zbigniew Kazimierz
in¿ynier elektronik, mened¿er
Ur. 4 marca 1948 w Wieluniu, woj. ³ódzkie; ¿onaty
(od 1972); wykszt. wy¿sze; in¿ynier; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: Antoni, wykszt. � brak odp.,
rzemie�lnik. Matka: Janina (z d. Nowakowska),
wykszt. � brak odp., rzemie�lnik. Rodzeñstwo: An-
drzej (ur. 1953). ¯ona: Ma³gorzata (z d. Jabczyñ-
ska), wykszt. wy¿sze, prawnik. Dzieci: Agnieszka
(ur. 1972), ukoñczy³a automatykê i robotykê na
AGH oraz równolegle bankowo�æ i finanse na Aka-
demii Ekonomicznej z bardzo dobrymi wynikami;
Przemys³aw (ur. 1978), student automatyki i robo-
tyki na AGH. Tradycje rodzinne: dom patriotycz-
ny, umi³owanie ojczyzny, antysowiecki; ojciec by³
w strukturach Armii Krajowej; rodzicami ¿ony byli
znani aktorzy, matka � Zofia Wiêc³aw-Jabczyñska
nie ¿yj¹ca od 1994 roku, pedagog w krakowskiej
Pañstwowej Wy¿szej Szkole Teatralnej; ojciec �
Julian Jabczyñski, aktor krakowskich teatrów oraz
kabaretu �Jama Michalika�.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 3 w Wieluniu l Techni-
kum Energetyczne w Krakowie (matura 1967) l
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, elek-
trotechnika przemys³owa (dyplom 1971).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (od
1972), dyrektor O�rodka Badañ Naukowych i Eks-
portu (1988-90), zastêpca kierownika Zak³adu Me-
trologii ds. A-T (1992-97) l Firma Konsultacje z
Przedmiotów �cis³ych i Jêzyka Angielskiego w
Krakowie (od 1989), w³a�ciciel l Firma Road Tra-
fic Monitoring and Control w Krakowie (od 1995),
dyrektor, wspó³w³a�ciciel. Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: brak. Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: publikacje na temat silników liniowych, prze-
znaczonych do rejestratorów nowej generacji; pa-
tenty � g³owice rejestratorów, urz¹dzenia do moni-
torowania i sterowania ruchem drogowym.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: od zawsze bezpartyjny.
Inne organizacje spo³eczne: Zwi¹zek Harcerstwa
Polskiego (1963-64), komendant szczepu �¯bicza
Gromada� (1964-65) l Towarzystwo Przyjació³
Sztuk Piêknych (od 1994), prezes (od 1996) l
Rotary Club Kraków (od 1995), wiceprezydent
(1996-97), szef komisji ds. mecenatu nad sztuk¹
krakowskich Klubów Rotary (od 1998) l Funda-
cja �Cor Aegrum� (od 1997), szef sztabu dorad-
ców i Rady Artystycznej (od 1997). Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Sym-
patie polityczne: uwa¿na obserwacja sceny poli-
tycznej po demokratycznych przemianach w 1989
roku i przekonanie, ¿e polityk¹ powinni zajmo-
waæ siê ludzie, których na to staæ, odporni na po-
kusy tego �wiata, najlepiej po 49. roku ¿ycia; an-
typatia do skrajno�ci. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 380 m kw., dom jednorodzinny, Kro-
wodrza, od 1990. Samochód: mazda, rok prod.
1986; toyota corolla, rok prod. 1992. Podatek do-
chodowy: 1997 �  II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: sztuka � malarstwo, rze�ba, grafika (me-
cenasowanie), tenis, si³ownia, filmy przyrodni-
cze i muzyczne, bajki Disneya, kabaret Olgi Li-
piñskiej, teatr, opera, D³ugie Polaków Rozmowy
o Sztuce, szybkie, skuteczne nauczanie przedmio-
tów �cis³ych. Urlop: czynny, je¿eli czas na to po-
zwala. Ulubione dzie³a: �Stra¿ nocna� Rembrand-
ta, E. Delacroix, polskie malarstwo postmoder-
nistyczne Jana Szancenbacha i Juliana Joniaka;
ksi¹¿ki historyczne (kultura helleñska i romañ-
ska), biografie, filmy K. Zanussiego, �Ziemia
obiecana� A. Wajdy. Maksyma ¿yciowa: trzeba
broniæ autorytetów wywodz¹cych siê z tradycji
judeochrze�cijañskiej i hellenistycznej, w obro-
nie warto�ci nie ma ugody za wszelk¹ cenê!

aktual.: 3.VIII.1998

WNUK-KRZY¯ANOWSKA Ewa
plastyk, artystka �Piwnicy pod Baranami�
(z domu: Bereszko). Ur. 20 lipca 1951 w Cieszy-
nie; zamê¿na po raz drugi (od 1997); wykszt. �red-
nie, plastyk; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Miko-
³aj Je¿ewski, wykszt. wy¿sze, muzykolog, muzyk.
Matka: Jadwiga (z d. Bereszko), wykszt. wy¿sze,
pedagog. M¹¿: Jan Krzy¿anowski, wykszt. wy¿sze,
aktor. Dzieci: Karolina (ur. 1973). Tradycje rodzin-
ne: muzyczno-artystyczno-pedagogiczne; babka ze
strony matki Józefa Bereszko gra³a na fortepia-
nie, haftowa³a i tka³a, ojciec gra³ na fortepianie i
skrzypcach, matka �piewa³a, wszystkie cztery ciot-
ki, siostry matki, by³y pedagogami, a jedna malar-
k¹; m¹¿ aktor Starego Teatru w Krakowie, wed³ug
¿ony cz³owiek o wielkim sercu i prawo�ci. ¯ycio-
we autorytety: Jerzy Turowicz, Konrad Swinarski,
Piotr Skrzynecki, Wis³awa Szymborska, pisarz
Edward Stachura i psychiatra Antoni Kêpiñski.
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Miejsca zamieszkiwania: do 12 roku ¿ycia w Cie-
szynie, a od 1963 roku w Krakowie, po przenie-
sieniu siê matki do Krakowa.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. A. Osuchowskiego w Cie-
szynie l Podstawowa Szko³a ̄ eñska nr 10 w Kra-
kowie l Pañstwowe Liceum Sztuk Plastycznych
w Krakowie (matura 1971) l Szko³a Muzyczna II
stopnia w Krakowie (dyplom 1970) l Akademia
Sztuk Piêknych w Warszawie (1971-72, bez dy-
plomu).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wolny zawód (od 1971), piosenkarka „Piwnicy
pod Baranami” w Krakowie l Spó³dzielnia �Spo-
³em� w Warszawie (1972-74), dekorator l Domy
Towarowe �Centrum� w Warszawie (1972-73),
dekorator, oddzia³ w Krakowie (1973-77), deko-
rator l Studio Filmów Animowanych w Krako-
wie (1977-79), plastyk l Krakowski Dom Kultu-
ry � Pa³ac pod Baranami (1973-79), instruktor l
Szko³a Podstawowa nr 57 w Krakowie (1989-92),
nauczyciel l Uniwersytet Jagielloñski, Collegium
Medicum, Katedra Psychiatrii, oddzia³ dzieciêco-
m³odzie¿owy w Krakowie (od 1992), psychotera-
peuta. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: Galeria La Fayette w Pary¿u � dzia³ re-
klamy (1975-76); wyjazdy z �Piwnic¹ pod Bara-
nami� do Arezzo (W³ochy 1981, 1983), USA i
Kanady (1987, 1988, 1997), Pary¿a (1985), Lon-
dynu (1986), Niemiec (1986) i Szwecji (1997,
1999); wyjazdy indywidualne z w³asnymi recita-
lami do Austrii (1989, 1993), Czech (1991, 1999),
Niemiec (1991, 1992), USA i Kanady (1992,
1997). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: realizacja progra-
mu autorskiego w dziedzinie nauczania pocz¹tko-
wego w Szkole Podstawowej nr 57 w Krakowie
(1989-92), skutkiem czego jest etatowa praca w
klinice dzieciêcej; wydanie w³asnej p³yty d³ugo-
graj¹cej �Ewa Wnuk Cherry Brandy� (1997), w
przygotowaniu p³yta nastêpna.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Artystów Scen Polskich ZASP
(od 1993), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich
organach w³adzy: brak. Sympatie polityczne: Unia
Wolno�ci; antypatia do SLD i innych oszo³omów.
Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 100 m kw., wieczysta dzier¿awa,
�ródmie�cie, od 1993. Podatek dochodowy: 1994
– I próg, 1995 – I próg, 1996 – I próg, 1999 – I
próg

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: muzyka i ró¿ne dziwne rzeczy, których nie
jest w stanie poj¹æ. Urlop: jak pozwoli rodzina.
Ulubione dzie³a: �Pie�ni Maldorara� Loutremon-
ta; filmy �La Strada� i �Amarcord�. Maksyma ¿y-
ciowa: Byæ mo¿e nie jest wa¿ne, by to lub tamto
czyniæ, ale na pewno jest wa¿ne, by czyniæ to do-
brze (Goethe).                                    aktual.: 13.IV.2000

WODA Wies³aw
in¿ynier rolnik, pose³
Ur. 17 sierpnia 1946 w Pale�nicy, woj. tarnowskie;
¿onaty (od 1977); wykszt. wy¿sze; magister in¿y-
nier rolnik; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Fran-
ciszek, wykszt. podstawowe, rolnik. Matka: Ma-
ria (z d. Kosiba), wykszt. podstawowe, rolnik.
Rodzeñstwo: Jacek (ur. 1942), Andrzej (ur. 1947),
Halina (ur. 1949), Stanis³aw (ur. 1951), Jan (ur.
1953), Józef (ur. 1955). ¯ona: Wiktoria (z d. Ja-
kubiak), wykszt. wy¿sze, magister ekonomii. Dzie-
ci: Izabela (ur. 1978), Ewa (ur. 1979). Tradycje
rodzinne: ojciec by³ dzia³aczem ruchu ludowego i
¿o³nierzem Armii Krajowej.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Pale�nicy i Mokrzyskach
l Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Brzesku (matura
1964) l Wy¿sza Szko³a Rolnicza w Krakowie,
rolnictwo (dyplom 1969) l studia podypl.: Aka-
demia Ekonomiczna w Krakowie, organizacja i
zarz¹dzanie (dyplom 1988); 2-letnie Studium Pe-
dagogiczne przy kuratorium krakowskim (dyplom
1974) l kurs dla cz³onków rad nadzorczych spó³-
ek Skarbu Pañstwa (dyplom 1990).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Rolnicza w Krakowie (1969-70), asy-
stent l Technikum Rolnicze w Czernichowie, woj.
krakowskie (1970-73), nauczyciel l Urz¹d Woje-
wódzki w Krakowie, Wydzia³ Rolnictwa (1973-
74), wizytator l Wojewódzki Zwi¹zek Kó³ek i
Organizacji Rolniczych w Krakowie (1975-86),
prezes zarz¹du l Urz¹d Miasta Krakowa (1987-
90), wiceprezydent Krakowa l Urz¹d Wojewódzki
w Krakowie (1990-91), wicewojewoda krakow-
ski l Agencja W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañstwa
w Krakowie (1992-93), kierownik biura l Urz¹d
Wojewódzki w Tarnowie (1994-97), wojewoda
tarnowski l Sejm RP (od 1997), pose³ zawodo-
wy. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodo-
wym: brak odp.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Zjednoczone Stronnictwo
Ludowe (1969-90), cz³onek prezydium zarz¹du
wojewódzkiego w Krakowie (1975-86) l Polskie
Stronnictwo Ludowe (od 1990), cz³onek. Inne or-
ganizacje spo³eczne: Ochotnicza Stra¿ Po¿arna (od
1970), prezes zarz¹du wojewódzkiego OSP w Tar-
nowie (1997-98), wiceprezes Ma³opolskiego
Zwi¹zku OSP (od 1999). Udzia³ w przedstawiciel-
skich organach w³adzy: pose³ na Sejm, kaden.
1989-91, lista wyborcza Zjednoczone Stronnictwo
Ludowe, klub parlamentarny ZSL, cz³onek Komi-
sji Samorz¹du Terytorialnego; pose³ na Sejm RP,
kaden. 1997-2001, lista wyborcza Polskiego Stron-
nictwa Ludowego, klub parlamentarny PSL,
wiceprzewodnicz¹cy Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Polityki Regionalnej, cz³onek Komisji
Administracji i Spraw Wewnêtrznych l radny
Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie, kaden.
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1976-80, lista wyborcza ZSL, klub radnych ZSL;
kaden. 1980-84, lista wyborcza ZSL, klub radnych
ZSL; kaden. 1984-88, lista wyborcza ZSL, klub
radnych ZSL. Ponadto: wiceprzewodnicz¹cy Ma-
³opolskiej Rady Regionalnej � 9 wojewodów
(1995-97). Osi¹gniêcia w dzia³alno�ci publicznej:
opracowanie ma³opolskiego programu rozwoju
wsi i rolnictwa w czê�ci dotycz¹cej Tarnowa
(1997). Sympatie polityczne: do organizacji ludo-
wych. Odznaczenia: Krzy¿ Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski (1989), Z³oty Znak Zwi¹zku OSP
(1999).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., dom jednorodzinny, Kro-
wodrza, od 1977; dom jednorodzinny, Krowodrza,
od 1996. Samochód: fiat marea, rok prod. 1997.
Podatek dochodowy: 1997 � III próg, 1998 � III
próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: hodowla pszczó³, ogród. Urlop: podró¿e
samochodem po kraju. Ulubione dzie³a: ksi¹¿ki
historyczne. Maksyma ¿yciowa: Wymagaj¹c od
innych, wymagaj od siebie.              aktual.: 19.XII.1999

WODECKI Zbigniew Stanis³aw
muzyk, kompozytor, aran¿er
Ur. 6 maja 1950 w Krakowie; ¿onaty (od 1971);
wykszt. �rednie, artysta muzyk; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Józef, wykszt. � brak odp., pierw-
szy trêbacz w orkiestrze symfonicznej Polskiego
Radia i Telewizji w Krakowie. Matka: Irena (z d.
Bylica), wykszt. � brak odp., �piewaczka, przy
mê¿u. Rodzeñstwo: El¿bieta Wodecka-Smosarska
(ur. 1942), �piewaczka, solistka operetki krakow-
skiej i �l¹skiej. ̄ ona: Krystyna (z d. Horzemska),
wykszt. wy¿sze, geolog, przy mê¿u. Dzieci: Ka-
tarzyna (1973), Joanna (1973), Pawe³ (1975). Tra-
dycje rodzinne: ojciec �l¹zak, matka góralka;
dziadek ze strony ojca Leopold Wodetzki praco-
wa³ przed I wojn¹ �wiatow¹ jako górnik w West-
falii w Niemczech, ojciec by³ w okresie miêdzy-
wojennym muzykiem wojskowym w VIII Pu³ku
U³anów w Krakowie, w czasie wojny �cigany
przez gestapo z powodu uchylania siê od s³u¿by
wojskowej w Wehrmachcie; po wojnie ojciec
osiedli³ siê w Krakowie, gdzie zatrudni³ siê ra-
zem ze swoim przyjacielem Maksymilianem Gro-
boszem w Orkiestrze Polskiego Radia i Telewi-
zji w pod dyrekcj¹ Jerzego Gerta; w rodzinie ojca
i matki tradycje muzyczne, ojciec mia³ piêæ sióstr
i brata, których dzieci s¹ muzykami, m.in. Jerzy
Klocek, wiolonczelista, koncertmistrz w orkie-
strze PRiTV w Krakowie, a potem Sinfonia Var-
sovia Jerzego Maksymiuka, ojciec matki by³ or-
ganist¹ w Krzêcinie pod Krakowem, matka �pie-
waczk¹ � sopran koloraturowy, siostra El¿bieta
by³a w wieku 16 lat najm³odsz¹ solistk¹ w
przedstawieniu Operetki Krakowskiej �Wiktoria
i jej huzar�. ¯yciowe autorytety: Leonardo da
Vinci, bo umia³ wszystko.

  EDUKACJA
Podstawowa Szko³a Muzyczna w Krakowie l Li-
ceum Muzyczne w Krakowie (1964-65), wydalo-
ny za �niesubordynacjê� l �rednia Szko³a Mu-
zyczna w Krakowie (1966-70), dyplom z wyró¿-
nieniem l II Liceum dla Pracuj¹cych w Krako-
wie (matura eksternistyczna 1970) l po wygraniu
przes³uchañ na stypendium do Leningradu w 1968
roku niepodjêcie studiów muzycznych z powodów
rodzinnych oraz czêstych wyjazdów na Zachód.

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wolny zawód � muzyk, kompozytor, piosenkarz
(od 1965) l Zespó³ �Czarne Per³y� w Krakowie
(1965-67), skrzypek, trêbacz l Zespó³ �Anawa�
Marka Grechuty w Krakowie (druga po³. lat 60.),
skrzypek l Zespó³ Ewy Demarczyk w Krakowie
(druga po³. lat 60.), skrzypek l Orkiestra Symfo-
niczna Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie
(1970-76), skrzypek l Krakowska Orkiestra Ka-
meralna w Krakowie pod dyrekcj¹ Kazimierza
Korda (1970-76), skrzypek l Poznañska Orkiestra
PRiTV Zbigniewa Górnego (1979-81), skrzypek,
solista. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: w 1968 roku wystêpy z zespo³em Ewy
Demarczyk m.in. w Pary¿u, Brukseli, Wiedniu,
Madrycie, RFN i na Kubie (1971); miêdzynarodo-
we festiwale piosenki w Rostocku (1974) i Pradze,
koncerty wraz z 12 skrzypkami towarzysz¹cymi
duetowi fortepianowemu Kisielewski-Tomaszew-
ski (RFN, 1981-82), liczne wystêpy w USA dla
Polonii amerykañskiej w latach 80. i 90. Wa¿niej-
sze osi¹gniêcia: w latach 60. jeszcze jako uczeñ
�redniej szko³y muzycznej wystêpy z zespo³em
�Anawa� Marka Grechuty i 6-letnia wspó³praca z
Ew¹ Demarczyk; dostanie siê od razu po szkole na
etat do orkiestry PRiTV w Krakowie; skompono-
wanie muzyki do tekstów takich autorów, jak Woj-
ciech M³ynarski, Janusz Terakowski, Leszek D³u-
gosz, Janusz Kondratowicz, Maria Czubaszek, Jo-
nasz Kofta, Jacek Korczakowski i Jan Wo³ek, któ-
re sta³y siê potem przebojami, m.in. �Znajdziesz
mnie znowu� (1972), �Izolda� (1974), �Zacznij od
Bacha� (1974), �Lubiê wracaæ tam, gdzie by³em�
(1974), �Cha³upy welcome to� (1985), �Z tob¹ chcê
ogl¹daæ �wiat�; wykonanie w polskiej wersji jêzy-
kowej piosenki �Pszczó³ka Maja�, �piewanej w
wersji niemieckiej przez Karela Gotta dla telewi-
zyjnej Dobranocki pod tym samym tytu³em (1980);
p³yty i albumy � �Zbigniew Wodecki�, �Zbigniew
Wodecki� (z orkiestr¹ Aleksandra Maliszewskie-
go)�, �Zbigniew Wodecki� (piosenki z tekstami
Jana Wo³ka), �Z³ota kolekcja� (1999); skompono-
wanie muzyki oraz udzia³ w spektaklach teatral-
nych �¯o³nierz królowej Madagaskaru� (Opera i
Operetka Szczeciñska 1995), �O krasnoludkach i
sierotce Marysi� (Teatr Komedia w Warszawie
1994), �Mi³o�æ i gniew� w re¿yserii Krzysztofa
Kolbergera, przedstawienie dyplomowe ³ódzkiej
szko³y teatralnej (Teatr Komedia w Warszawie,
1995) oraz �Królewna �nie¿ka� (Teatr Komedia
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w Warszawie, 1997); udzia³ jako jeden z solistów
w �Nieszporach Lud�mierskich� Jana Kantego
Pawlu�kiewicza; liczne wystêpy telewizyjne. Na-
grody i wyró¿nienia: zdobycie 10 g³ównych nagród
na sze�ciu krajowych i zagranicznych festiwalach
piosenki, m.in. na festiwalu piosenki w Rostocku
� nagroda za kompozycjê i nagroda jury za pio-
senkê �Strach na wróble� (1974), na miêdzynaro-
dowym festiwalu organizacji radiowo-telewizyj-
nych w Pradze � nagroda za piosenkê �Lubiê wra-
caæ tam, gdzie by³em�, na Miêdzynarodowym Fe-
stiwalu Piosenki w Sopocie � nagroda dziennika-
rzy za piosenki �Izolda� i �Zacznij od Bacha�
(1979) i na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki
w Opolu � w koncercie �Debiuty� nagroda za wy-
konanie piosenki �Tak, to ty� (1974), w koncercie
�Premier� nagroda za piosenkê �Mamy ju¿ praw-
dziwy swój dom� (z Krystyn¹ Proñko, 1988) oraz
nagroda jury, nagroda ZAKR, nagroda prezydenta
miasta Opola i nagroda Polskich Nagrañ za pio-
senkê �Sob¹ byæ�.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego (1965),
wyrzucony po tygodniu za brak subordynacji l
Zwi¹zek Artystów i Kompozytorów Rozrywko-
wych (od 1970), cz³onek l Stowarzyszenie Wy-
konawców (1997-98), przewodnicz¹cy s¹du ko-
le¿eñskiego. Udzia³ w przedstawicielskich orga-
nach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.:
po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce w
1981 roku przy³¹czenie siê do bojkotu telewizji
przez aktorów i odmowa wystêpowania w TVP,
co wi¹za³o siê równie¿ z rezygnacj¹ z etatu w
Komitecie ds. Radia i Telewizji, któremu podle-
ga³a poznañska orkiestra PRiTV Zbigniewa Gór-
nego; przy³¹czenie siê do bojkotu nie by³o jednak
aktem wielkiej odwagi, bo ci, którzy nie bojkoto-
wali, wykazywali jej tyle samo albo wiêcej. Sym-
patie polityczne: do o�wieconego absolutyzmu i
opiekuñczego pañstwa �socjalnego�, które bêdzie
na przyk³ad budowaæ drogi, a nie stawiaæ znaki
ostrzegawcze, ¿e s¹ dziury; antypatia do polskich
polityków nie przejawiaj¹cych obecnie zbytniej
troski o przysz³o�æ kraju, pozbawionych charak-
teru, pos³uguj¹cych siê k³amstwem i nie stroni¹-
cych od chamstwa i hucpy. Odznaczenia: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: muzyka oraz zagadki kosmosu. Urlop:
notoryczny brak urlopu. Ulubione dzie³a: ksi¹¿ki
popularnonaukowe i krymina³y, m.in. Mc Leana i
Archera. Maksyma ¿yciowa: Byæ sob¹ i dostrze-
gaæ brak fartu u innych, ¿eby im pomóc.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: du¿e, nieustawne, w³asne, �ródmie-
�cie, od 1974. Samochód: opel astra, rok prod. 1999
(traktowany jako niezbêdne narzêdzie pracy i
zmieniany co pó³ roku po przejechaniu ok. 80 tys.
km). Podatek dochodowy: 1998 � III próg.

aktual.: 24.XII.1999

WOJCIECHOWSKI Maciej Józef
anglista, nauczyciel
Ur. 21 wrze�nia 1952 w Wa³brzychu; ¿onaty (od
1979); wykszt. wy¿sze; magister filologii angiel-
skiej; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Zdzis³aw,
wykszt. �rednie, urzêdnik. Matka: Euzebia (z d.
Rybak), wykszt. �rednie, handlowiec. Rodzeñstwo:
Zdzis³aw (ur. 1947), Wojciech (ur. 1949). ¯ona:
Gra¿yna (z d. Czechon), wykszt. wy¿sze, filolog
angielski. Dzieci: Sara (ur. 1981), Sonia (ur. 1988).
Tradycje rodzinne: ojciec ¿o³nierz Armii Krajo-
wej w Starachowicach, pseudonim �Wojtek�, wiê-
zieñ O�wiêcimia (1943-44) i Buchenwaldu (1944-
45). ¯yciowe autorytety: Jan Pawe³ II. Miejsca za-
mieszkiwania: od urodzenia do 1973 w Wa³brzy-
chu, potem w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Wa³brzychu l  Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Wa³brzychu (matura 1972) l
Uniwersytet Jagielloñski, filologia angielska (dy-
plom 1977) l studia podypl.: Instytut Doskonale-
nia Nauczycieli w Warszawie, nauczanie jêzyka
angielskiego (dyplom 1984).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
X Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Krakowie (1977-
89), nauczyciel jêzyka angielskiego l Intensive
English Project � niezale¿na Szko³a Jêzyka An-
gielskiego w Krakowie (1984-90), inicjator i pro-
wadz¹cy l Liceum oo. Pijarów (1989-90), nauczy-
ciel jêzyka angielskiego l Szko³a Jêzyka Angiel-
skiego w Krakowie afiliowana przy International
House London � stowarzyszenie ponad 100 pry-
watnych szkó³ jêzykowych na wszystkich konty-
nentach (od 1990), w³a�ciciel l Ksiêgarnia anglo-
jêzycznych wydawnictw edukacyjnych (od 1990),
w³a�ciciel. Ponadto: cz³onek Rady Nadzorczej
Polskiego Radia Kraków (1993-95). Wyjazdy za-
graniczne o charakterze zawodowym: stypendium
ESU � English Speaking Union � International
Summer Conference �The State of The U.K. To-
day�, Oreil College w Oxfordzie (1991), stypen-
dium 21st Century Trust �Urban Regeneration and
the Management of Inner Cities, Lady Margaret
Hall w Oxfordzie (1992) oraz stypendium �Euro-
pean Union: The Politics of Enlargement� Klin-
genthal Castle, Alzacja, Francja (1995). Wa¿niej-
sze osi¹gniêcia: wprowadzenie w³asnych, orygi-
nalnych metod nauczania jêzyka angielskiego w
X LO w Krakowie na prze³omie lat 70. i 80., w
wyniku czego wielu uczniów corocznie kwalifi-
kowa³o siê do olimpiady jêzyka angielskiego, m.in.
w 1986 roku na 22 uczniów zakwalifikowa³o siê
7, a 2 dosz³o do fina³u; utworzenie polskiej ga³êzi
English-Speaking Union (1990); inicjator i autor
programu nawi¹zania kontaktów krakowskich biz-
nesmenów z krajami anglojêzycznymi za po�red-
nictwem Know-How Fund (1991); organizacja
sesji �Angielski w Krakowie� podczas konferen-
cji KBWE w 1991 roku w Krakowie z udzia³em
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przedstawicieli wydawnictw edukacyjnych Wiel-
kiej Brytanii oraz ludzi kultury i nauki; autor pla-
nu szkolenia zawodowego dla cz³onków English
Speaking Union oraz Project GAP dla absolwen-
tów szkó³ �rednich w Europie i Stanach Zjedno-
czonych (1992); organizacja pierwszej w Polsce
konferencji dyrektorów International House
(1992), opracowanie programu nauczania i orga-
nizacja profesjonalnych kursów �Business En-
glish� (1993). Nagrody i wyró¿nienia: �Srebrny
Chocho³� za inscenizacê angielskiej sztuki na II
Festiwalu Artystycznym Szkó³ Ponadpodstawo-
wych (1983), Krakowski Dukat przyznany przez
�Czas Krakowski� za �inicjatywê i umiejêtno�ci
wykazane w przedsiêwziêciach gospodarczych
oraz zas³ugi po³o¿one w dzia³alno�ci publicznej�
(1992).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Koalicja Republikañska
(1992-93), cz³onek. Inne organizacje spo³eczne:
Stowarzyszenie Samorz¹dny Kraków (od 1996),
wspó³za³o¿yciel, cz³onek Rady Politycznej (1996-
99). Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: cz³onek Komisji Edukacji Rady Miasta Kra-
kowa spoza RMK (1993-94), kaden. 1990-94, klub
radnych �Samorz¹dny Kraków�. Inne fakty z ¿y-
ciorysu polit.: mimo osi¹gniêæ w nauczaniu an-
gielskiego potwierdzanych udzia³em uczniów w
olimpiadach jêzyka angielskiego uznany w latach
80. przez dyrekcjê X LO oraz krakowskie kurato-
rium o�wiaty za nauczyciela �nie gwarantuj¹cego
prawid³owej realizacji procesu wychowawczego
w pañstwowej szkole �wieckiej� m.in. z powodu
zaistnienia sytuacji, w których �demonstrowa³
swoj¹ antypañstwow¹ postawê� (wed³ug opinii z
16.VI.1986 podpisanej przez wicekuratora Stani-
s³awa Tobo³ê). Sympatie polityczne: konserwatyw-
ne � Margaret Thather, Ronald Reagan; antypatia
do lewicy. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: w³asne, Krowodrza, od 1973. Samo-
chód: renault espace, rok prod. 1998. Podatek do-
chodowy: 1998 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: podró¿e, fotografia, sztuka, jazz. Urlop:
zwiedzanie, podró¿owanie. Ulubione dzie³a: w
muzyce �Cztery pory roku� Vivaldiego; Al Di
Meola, Pat Matheny, Ruben Gonzales; w malar-
stwie Picasso, Mehoffer. Maksyma ¿yciowa: Pri-
mum vivere, deinde philosophari.

aktual.: 14.III.2000

WOJTOWICZ Wojciech
in¿ynier budownictwa, radny miejski
Ur. 20 lipca 1958 w Krakowie; ¿onaty (od 1981);
wykszt. wy¿sze; magister in¿ynier budownictwa
l¹dowego; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Zdzi-
s³aw, wykszt. wy¿sze, profesor Politechniki Kra-
kowskiej, wieloletni prodziekan Wydzia³u Budow-
nictwa Wodnego. Matka: Czes³awa (z d. Czechow-

ska), wykszt. wy¿sze, adiunkt na Wydziale Me-
chanicznym PK. Rodzeñstwo: Janusz (ur. 1963,
zm. 1981). ̄ ona: Barbara (z d. Bieda), wykszt.
wy¿sze, doktor in¿ynier architekt, adiunkt na Wy-
dziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
Dzieci: Agnieszka (ur. 1981). Tradycje rodzinne:
rodzeñstwo babki ze strony ojca � Tadeusz Pie-
ni¹¿ek i Maryna Pieni¹¿ek-Ogiñska � ³¹czniczka
sztabu generalnego AK, oboje w Armii Krajowej,
brali udzia³ w ruchu oporu oraz walczyli w Po-
wstaniu Warszawskim, za co zostali uwiêzieni
przez w³adze PRL po wojnie. ¯yciowe autorytety:
Ojciec �wiêty, papie¿ Jan Pawe³ II.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 128 w Krakowie l XIII
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Bohaterów Wester-
platte w Krakowie (matura 1977) l Politechnika
Krakowska, budownictwo l¹dowe � konstrukcje
budowlane (dyplom 1982) l Vysoká Dopravná
Škola w �ilinie na S³owacji, stavba a rekonštruk-
cia trati – budowa, rekonstrukcja dróg (1977-78).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
�Energoprzem � Kraków�, rozbudowa Elektrocie-
p³owni £êg w Krakowie, budowa Zak³adu Cera-
micznego w £êgu (1982-85), kierownik obiektu,
zastêpca kierownika budowy l �Chemobudowa �
Kraków� (1985-91), kierownik budowy, zastêpca
kierownika ds. produkcji zespo³u budów (500 pod-
leg³ych pracowników) l W³asna dzia³alno�æ gospo-
darcza w Krakowie � in¿ynier budowlany z upraw-
nieniami projektowo-budowlanymi (od 1990),
wspó³w³a�ciciel l Krakowska Agencja Rozwoju
Turystyki (od 1996), cz³onek Rady Nadzorczej
(funkcja sprawowana nieodp³atnie). Ponadto: cz³o-
nek rady konsultacyjnej ogólnopolskiego miesiêcz-
nika zajmuj¹cego siê ochron¹ i bezpieczeñstwem
pracy �Atest� (od 1999). Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: studia w Czechos³owacji
(1977-78); kierownik kontraktu z �Chemobudowy
� Kraków� w Pary¿u, równocze�nie praca w biurze
radcy handlowego w Ambasadzie Polskiej oraz w
Polskiej Akademii Nauk (1988-90). Wa¿niejsze
osi¹gniêcia: wnioski racjonalizatorskie dotycz¹ce
prac projektowo-wykonawczych w budownictwie,
patenty racjonalizatorskie.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Unia Wolno�ci (od 1995),
cz³onek wojewódzkiej Rady Regionalnej w Kra-
kowie (1997-99), delegat na zjazd krajowy (od
1997), przewodnicz¹cy ko³a kupieckiego UW w
Krakowie (1995-99), cz³onek s¹du kole¿eñskiego
w województwie krakowskim (1995-97) l Ma³o-
polska Rada Regionalna (od 1999), cz³onek. Inne
organizacje spo³eczne: Krakowska Kongregacja
Kupiecka (od 1994), prezes bran¿y us³ug (1994-
98) l Wojewódzka Komisja Ochrony Pracy przy
Pañstwowej Inspekcji Pracy (od 1997), wiceprze-
wodnicz¹cy l Bractwo Kurkowe (od 1999), cz³o-
nek. Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: radny Rady Miasta Krakowa, kaden. 1998-



373KTO jest KIM w Krakowie 1999

2002, lista wyborcza koalicji Unii Wolno�ci, Unii
Polityki Realnej i Ruchu Inicjatyw Osiedlowych,
klub radnych UW-UPR, przewodnicz¹cy klubu
(od 1999). Sympatie polityczne: Unia Wolno�ci �
Tadeusz Mazowiecki, Bronis³aw Geremek, An-
drzej Olechowski. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 59 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Podgórze, od 1992. Samochód: opel vectra,
rok prod. 1996. Podatek dochodowy: 1998 – I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: w wieku m³odzieñczym czynne uprawia-
nie sportu � pi³ka no¿na w TS �Wis³a� (1972), w
latach 1975-78 karate w stylu kyokushinkai (udzia³
w mistrzostwach Polski w 1976 roku); obecnie tu-
rystyka górska, podró¿e, sport. Urlop: z rodzin¹,
co roku od 23 lat w Orawce w gminie Jab³onka.
Ulubione dzie³a: Trylogia H. Sienkiewicza; malar-
stwo impresjonistów. Maksyma ¿yciowa: Na pró¿-
no ¿yje ten, kto nikomu nie przynosi po¿ytku.

aktual.: 22.III.2000

WOLNY W³odzimierz
prawnik, prokurator
Ur. 12 lipca 1952 w My�lenicach, woj. krakow-
skie; ¿onaty (od 1975); wykszt. wy¿sze; magister
prawa; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Zbigniew,
wykszt. �rednie, urzêdnik. Matka: Janina (z d.
Knowa), wykszt. �rednie, urzêdnik. Rodzeñstwo:
Ryszard (ur. 1957). ¯ona: El¿bieta (z d. �wierk),
wykszt. wy¿sze, chemik. Dzieci: Krzysztof (ur.
1981), Marta (ur. 1982), Jakub (ur. 1989).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 3 w Chrzanowie l Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. T. Ko�ciuszki w Miechowie
(matura 1969) l Uniwersytet im. A. Mickiewicza
w Poznaniu, prawo (dyplom 1973).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Prokuratura Wojewódzka w Katowicach (1973-
82), aplikant (1973-74), asesor (1974-78), proku-
rator (1978-82) l Kopalnia Wêgla Kamiennego
w Jaworznie (1982-89), radca prawny l Zespó³
Adwokacki w Olkuszu (1990-91), adwokat l Pro-
kuratura Apelacyjna w Krakowie (od 1993), pro-
kurator apelacyjny. Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: brak.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Katowice, od 1975. Samochód: polonez, rok
prod. 1996. Podatek dochodowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: kolekcjonowanie stempli pocztowych, gra
w scrabble. Urlop: wêdrówki po Tatrach. Ulubio-
ne dzie³a: literatura faktu. Maksyma ¿yciowa: Nie
czyñ drugiemu, co tobie niemi³o.

aktual.: 24.XI.1998

WOLSKI Józef W³adys³aw
historyk, profesor UJ
Ur. 19 marca 1910 w Tarnowie; wdowiec; wykszt.
wy¿sze; profesor; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Jan, wykszt. �rednie, urzêdnik. Matka: Anna (z d.
Wi¹czek), wykszt. �rednie, historyk. Rodzeñstwo:
Maria (ur. 1906). ¯ona: Anna Piotrowicz, wykszt.
wy¿sze, farmaceutka. Dzieci: Teresa (ur. 1952),
El¿bieta (ur. 1957). Tradycje rodzinne: te�æ dr Ka-
rol Piotrowicz zg³adzony w Katyniu w 1940 roku.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. �w. Floriana w Krakowie
l III Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego w
Krakowie (matura 1928) l Uniwersytet Jagielloñ-
ski, historia (dyplom 1932) l studia doktoranc-
kie: UJ (dyplom 1936).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski (1932-46 i 1958-80), asy-
stent (1932-46), profesor (1958), dziekan Wydzia³u
Filozoficzno-Historycznego (1965-68) l Uniwer-
sytet w £odzi (1946-52), profesor l Uniwersytet
we Wroc³awiu (1952-58), profesor. Ponadto: dok-
tor honoris causa Uniwersytetu Wroc³awskiego,
cz³onek czynny i wicedyrektor drugiego wydzia-
³u Polskiej Akademii Umiejêtno�ci, cz³onek ³ódz-
kiego i wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego,
cz³onek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej
Polskiej Akademii Nauk. Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: stypendysta Fundacji
Forda (1960), wyk³ady w Szkole Praktycznej
Wy¿szych Studiów (1965),  czo³owych uniwersy-
tetach Europy � Sorbona, Padwa, Bolonia, Madryt,
Bruksela, Wiedeñ, Budapeszt, udzia³ w licznych
kongresach i konferencjach w kraju i za granic¹,
w tym równie¿ organizowanych osobi�cie. Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: �Arsaces I, za³o¿yciel pañstwa
partyjskiego� (doktorat 1936); �L�effondrement de
la domination d. Seleucides en Iran� (habilitacja
1946); oko³o 200 publikacji, g³ównie w jêzykach
obcych (francuski, niemiecki, angielski, w³oski)
w czo³owych czasopismach naukowych w kraju i
za granic¹, publikacje ksi¹¿kowe �Staro¿ytno�æ�
(ostatnie siódme wydanie 1997), redaktor i autor
�Atlasu historycznego �wiata� (ostatnie pi¹te wy-
danie 1998), �L�empire des Arsacides� (Louvain,
1993), �Imperium Arsacydów� (Poznañ, 1996),
�The Arsacid Parthians� w �History of Humani-
ty� (UNESCO, Paris, 1996). Nagrody i wyró¿nie-
nia: laureat Nagrody Pañstwowej II stopnia (1984)

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Klub By³ych Wiê�niów Politycznych
Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych Sach-
senhausen-Dachau (od 1980), cz³onek l Towarzy-
stwo Miêdzynarodowe Studiów Neroñskich, pre-
zydent honorowy l Towarzystwo Wêgierskie Stu-
diów Klasycznych, cz³onek l Polskie Towarzy-
stwo Historyczne, cz³onek honorowy. Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Inne
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fakty z ¿yciorysu polit.: wiêzieñ obozów koncen-
tracyjnych Sachsenhausen, Dachau (Sonderaktion
gegen die Krakauer Professoren, 1939-41). Odzna-
czenia: Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1984), Krzy¿ O�wiêcimski (1991).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 78 m kw., kamienica czynszowa,
�ródmie�cie, od 1961. Samochód: brak. Podatek
dochodowy: 1997 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: opera i muzyka powa¿na. Urlop: wyciecz-
ki piesze, powa¿na lektura. Ulubione dzie³a: wiel-
kie kolekcje � Luwr, Watykan, Brera, Prado, Uffi-
zii. Maksyma ¿yciowa: Festina lente.

aktual.: 3.XI.1998

WO�NIAKOWSKI Henryk
polonista, wydawca, publicysta,
mened¿er, dzia³acz spo³eczny i polityczny
Ur. 22 czerwca 1949 w Krakowie; ¿onaty (od
1974); wykszt. wy¿sze; magister filologii polskiej;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: Jacek, wykszt. wy-
¿sze, historyk sztuki. Matka: Maria (z d. Plater-
Zyberk), wykszt. wy¿sze, biolog, przy mê¿u. Ro-
dzeñstwo: Ró¿a (ur. 1954), Anna (ur. 1956), Jan
(ur. 1959). ¯ona: Barbara (z d. Król), wykszt.
wy¿sze, doktor matematyki, starszy wyk³adowca
w Zak³adzie Logiki Instytutu Filozofii UJ. Dzieci:
Justyna (ur. 1976), Urszula (ur. 1984). Tradycje
rodzinne: inteligenckie, katolickie, (by³o) ziemiañ-
skie. ¯yciowe autorytety: rodzice, Józef Czapski �
pisarz, malarz, oficer (brat babki); Hanna Malew-
ska � pisarka, w latach 1946-53 i 1960-73 redak-
tor naczelny miesiêcznika �Znak�, Miros³aw
Dzielski (1941-89), folozof, pisarz, libera³ chrze-
�cijañski, za³o¿yciel Krakowskiego Towarzystwa
Przemys³owego. Miejsca zamieszkiwania: od uro-
dzenia w Krakowie .

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 2 w Krakowie l II Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Króla Jana III Sobieskiego
w Krakowie (matura 1967) l Uniwersytet Jagiel-
loñski, filologia polska (dyplom 1972), filozofia
(1970-75, bez dyplomu) l Universidad Complu-
tense w Madrycie, studium jêzyka i kultury hisz-
pañskiej (1972-73) l Stanford Professional Publi-
shing Course, Stanford USA (1991) l kursy dla
wyk³adowców oraz cz³onków zarz¹dów i rad nad-
zorczych spó³ek z o.o. lub spó³ek akcyjnych orga-
nizowane przez CEFIC, Izbê Ksi¹¿ki, Minister-
stwo Finansów (1994).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wydawnictwo Literackie w Krakowie, redakcja
przek³adów (1973-76), redaktor, starszy redaktor l
Miesiêcznik �Znak� w Krakowie (1976-89), redak-
tor, zastêpca redaktora naczelnego l Urz¹d Rady
Ministrów (1989-90), jako dyrektor generalny URM
kolejno - dyrektor biura prasowego rz¹du, zastêpca
rzecznika rz¹du, doradca premiera Tadeusza Ma-
zowieckiego l  Spo³eczny Instytut Wydawniczy

�Znak� sp. z o.o. w Krakowie (od 1991), prezes
zarz¹du l  �Tygodnik Powszechny� sp. z o.o., cz³o-
nek Zarz¹du (od 1993), prezes (1993-96) l Radio
Kraków SA, cz³onek Rady Nadzorczej (1993-94),
przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej (od 1995) l
�Danuta� SA � produkty spo¿ywcze, m.in. maka-
rony �Malma� (od 1994), cz³onek Rady Nadzor-
czej. Ponadto: cz³onek Rady Programowej Polskiej
Agencji Informacyjnej w Warszawie (od 1998).
Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
stypendium naukowe w Madrycie (1972-73), pod-
ró¿ studyjna do USA (1985) na zaproszenie Ame-
rykañskiej Agencji Informacyjnej USIA, stypen-
dium w Stanford (1991); wyk³adowca w szkole let-
niej Uniwersytetu Complutense, El Escorial (Hisz-
pania, 1990), wyk³adowca w Alma College (Mi-
chigan) i Whitman College (Washington) w ramach
German Marshall Fund Program (1993). Wa¿niej-
sze osi¹gniêcia: przek³ady - Miguel de Unamuno
�Ciotka Tula� (1978) oraz � O poczuciu tragiczno-
�ci ¿ycia� (1984), �Ameryka £aciñska w swojej li-
teraturze� (t³um. z innymi 1978), Jose Ortega y Gas-
set �Bunt mas i inne pisma socjologiczne� (z P. Ni-
klewiczem 1982), Vincente Lenero �£amig³ówka�
(1988), Peter Berger �Etyka kapitalizmu� (1994);
liczne przek³ady esejów autorów francuskich, laty-
noamerykañskich, hiszpañskich i amerykañskich
drukowane m.in. w miesiêczniku �Znak� i �Litera-
turze na �wiecie�; autor licznych recenzji, reporta-
¿y, artyku³ów i esejów g³ównie na tematy filozo-
ficzno-spo³eczne, polityczne i religijne, publikowa-
nych w wydawnictwach zbiorowych , m.in. Quelqu-
es reflektions sur la forme du catholicisme polona-
is, w L,heritage chretien de la culture europeenne...
(Rzym 1987), Religijno�æ polska - �wiadomo�æ jed-
nostek i zbiorowa wyobra�nia, w Religijno�æ spo-
³eczeñstwa polskiego lat 80. - od pytañ filozoficz-
nych do problemów empirycznych (Warszawa
1989), Die Intellektuellen un die Kirche, w Der
Polnische Katolizismus vor und nach 1989 (Hrsg.
von Nikolaus Lobkowicz und Leonid luks, Koln,
Weimar, Wien 1999) oraz w prasie krajowej i za-
granicznej, m.in.  �Tygodniku Powszechnym�  -
Wokó³ teologii wyzwolenia (1984), Pochwa³a au-
torytetu (1991), Przemienieni ko³odzieje: patrioci
czy obywatele (1993), Spêkany glob: konflikt cy-
wilizacji (1994), Wolno�æ, która jednoczy (1997),
Wiara, teologia i kryzys rozumu (1998); �Znaku� -
Hiszpañskie przyspieszenie historii (1980), Teolo-
gia wyzwolenia i jej krytyka (1993), Polityka mo-
ralna czy polityczne moralizatorstwo (1997); �Lo-
gosie� - Potêga metafory w metafizyce, fizyce i
polityce (1993); �13� - Polityka pozytywna Stani-
s³awa Stommy (1984), Ko�ció³, ideologia i wolne
spo³eczeñstwo (1984); �Polityce Polskiej� - Czy i
jaka prawica jest Polsce potrzebna (1984); �Cad-
mos�  - Valeurs communes, philosophies differen-
tes (1986), �Il Regno� -  Rifflesioni sul volto del
cattolicesimo polacco (1986); �La Revue Tocqu-
eville - Anomie polonaise - entre droit et symbole,
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entre civisme et patriotisme (1997), a tak¿e w �Wiê-
zi�, �Res Publice�, �Res Publice Nowej�, �Pulsie�,
�Spotkanich�, �Misjonarzu�, �¯yciu�, El Sabato�,
�I,Atra Europa� i innych; uczestnictwo w wielu
sympozjach i konferencjach krajowych i zagranicz-
nych organizowanych m.in. przez Uniwersytet Ja-
gielloñski, Uniwersytet we Fryburgu, Katolicki Uni-
wersytet Lubelski, Fondation Europeenne de la
Culture, Instytut Kultury Polskiej w Pary¿u, Fun-
dacjê Roberta Schumanna, O�rodek My�li Politycz-
nej; liczne odczyty w kraju i za granic¹.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Forum Prawicy Demokra-
tycznej (od 1990), wspó³za³o¿yciel, cz³onek pre-
zydium (1990-91) l Unia Demokratyczna (1991-
94), wspó³za³o¿yciel, cz³onek Rady Krajowej l
Unia Wolno�ci (od 1994), cz³onek Rady Regio-
nalnej w Krakowie, cz³onek Krajowego S¹du Ko-
le¿eñskiego. Inne organizacje spo³eczne: Miêdzy-
narodowa Katolicka Unia Prasy z siedzib¹ w Ge-
newie (od 1980), cz³onek, cz³onek rady (1980-90)
l Krakowskie Towarzystwo Przemys³owe (od
1986), wspó³za³o¿yciel l  Instytut Przemys³owo-
Handlowy im. M. Dzielskiego w Krakowie (od
1991), cz³onek rady l Forum Democratique Eu-
ropeen z siedzib¹ w Strasburgu (od 1991), wspó³-
za³o¿yciel, cz³onek biura l Fundacja Kultury
Chrze�cijañskiej �Znak� (od 1992), wspó³za³o¿y-
ciel, wiceprezes l O�rodek My�li Politycznej w
Krakowie (od 1993), wspó³za³o¿yciel, cz³onek Za-
rz¹du l Towarzystwo Przyjació³ Muzeum im.
Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie (od
1996), wspó³za³o¿yciel, przewodnicz¹cy l Fun-
dacja Centrum Rozwoju Demokracji w Krakowie
(od 1997), cz³onek zarz¹du l Polska Fundacja
im. Roberta Schumana (od 1998), cz³onek Rady
Programowej. Udzia³ w przedstawicielskich orga-
nach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: w
latach 70. i po 1981 roku publikacje w pismach
�drugiego obiegu� i pismach podziemnych, m.in.
�13�, �Polityka Polska�, �Res Publica�, �Puls�,
�Merkuryusz Krakowski i �wiatowy�  (pseud.
Wojciech Pazdur, Paz, WP, Sam, S); w latach 1989-
90 zastêpca rzecznika rz¹du i doradca premiera
Tadeusza Mazowieckiego, a po dymisji tego rz¹-
du pe³nomocnik T. Mazowieckiego w kampanii
prezydenckiej w 1990 roku. Sympatie polityczne:
ugrupowania liberalno-konserwatywne; antypatia
do ugrupowañ populistycznych. Odznaczenia:
brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 70 m kw., wspó³udzia³ w kamienicy,
�ródmie�cie, od lat 50. Samochód: citroen zx, rok
prod. 1996. Podatek dochodowy: 1999 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: lektura, tenis, narty, podró¿e. Urlop: nad
Ba³tykiem. Ulubione dzie³a: Tycjana, Vermeera,
Bacha, Szopena, Tocqueville�a, Norwida, Elzen-
berga. Maksyma ¿yciowa: �niebo gwia�dziste nade
mn¹ ...�.                                                  aktual.: 26.V.2000

WO�NIAKOWSKI Jacek Wojciech
historyk sztuki, redaktor, profesor KUL
Ur. 23 kwietnia 1920 w Biórkowie, woj. krakow-
skie;  ¿onaty (od 1948); wykszt. wy¿sze; profesor
doktor habilitowany nauk humanistycznych; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Henryk, ziemianin.
Matka: Wanda (z d. Pawlikowska). Rodzeñstwo:
Katarzyna £opuska (ur. 1921), Karol Tarnowski
(ur. 1937 � brat przyrodni). ¯ona: Maria (z d. Pla-
ter-Zyberk), wykszt. wy¿sze, biolog, przy mê¿u.
Dzieci: Henryk. (ur. 1949 ), Ró¿a (ur. 1954), Anna
(ur. 1956), Jan (ur. 1959). Tradycje rodzinne: ro-
dzina ziemiañska, pradziadek ze strony ojca Hen-
ryk Rodakowski � wybitny polski malarz; Pawli-
kowscy z Medyki, rodzina matki, to kolekcjone-
rzy i uczeni, twórcy Biblioteki Pawlikowskich
znajduj¹cej siê obecnie we Lwowie i wroc³awskim
Ossolineum; ojciec by³ znanym i cenionym przed
wojn¹ w kraju hodowc¹ koni pe³nej krwi, a wu-
jem ¿ony wybitny malarz Józef Czapski. Miejsca
zamieszkiwania: od po³owy lat 30. do matury g³ów-
nie w internacie szkolnym w Rabce, podczas oku-
pacji kolejno w Warszawie, Zakopanem, Widzo-
wie k. Radomska i Chorzelowie k. Mielca, od 1945
roku w Krakowie.

  EDUKACJA
Wykszta³cenie domowe, szko³a ksiê¿y mariani-
stów we Fryburgu l Gimnazjum doktora Jana Wie-
czorkowskiego w Rabce (matura 1938) l Szko³a
Podchor¹¿ych Rezerwy Kawalerii w Grudzi¹dzu
(1938-39), podchor¹¿y, kampania wrze�niowa w
8. Pu³ku U³anów l Uniwersytet Jagielloñski, po-
lonistyka (dyplom 1951).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
�G³os Anglii� w Krakowie (1946-47), kierownik
biura t³umaczeñ l �Tygodnik Powszechny� w Kra-
kowie (od 1945), wspó³pracownik (1945-48), cz³o-
nek kolegium, sekretarz redakcji i zastêpca redak-
tora naczelnego (1948-53), pseud. m.in. Kor l Ka-
tolicki Uniwersytet Lubelski (1953-91), wyk³adow-
ca, profesor nadzwyczajny (1980), profesor zwy-
czajny (1990) l Miesiêcznik �Znak� w Krakowie
(1957-59), redaktor naczelny l Spo³eczny Instytut
Wydawniczy �Znak� (1959-91), dyrektor, redaktor
naczelny l Gmina Kraków, prezydent Krakowa
(20.VI.1990-11.I.1991) l emeryt (od 1991). Ponad-
to: wspó³pracownik tygodnika �Dzi� i Jutro� w
Warszawie � pseud. Kornik (1945); cz³onek Komi-
tetu Nauk o Sztuce PAN (1975-90), cz³onek redak-
cji miesiêcznika �Wierchy� (od 1976), wyk³adow-
ca na Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie (1967-
68), jeden z inicjatorów i cz³onek Rady Programo-
wej Miêdzynarodowego Centrum Kultury w Kra-
kowie (od 1991), przewodnicz¹cy Rady Muzealnej
Muzeum Tatrzañskiego (1992-98), doktor honoris
causa Katolickiego Uniwersytetu Leuven w Belgii
(1981). Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawo-
dowym: profesor associé (Tuluza 1981-82), liczne
wyk³ady o kulturze polskiej na 25 uniwersytetach
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Kanady i 11 w USA (Harvard, Yale Columbia, Ber-
keley i inne) oraz dwukrotnie w Luwrze, wspó³or-
ganizator Colloquium w Bad Homburg na temat
wzajemnych stereotypów miêdzynarodowych oraz
seminarium �L′image, l′imaginare et la foi� w Sion
w Szwajcarii, uczestnik trzech seminariów w Ca-
stelgandolfo z udzia³em papie¿a Jana Paw³a II (ko-
niec lat 80.), kwartalny cykl wyk³adów rozpoczy-
naj¹cy dzia³alno�æ katedry historii kultury polskiej
na uniwersytecie w Jerozolimie (III-IX.1999). Wa¿-
niejsze osi¹gniêcia: �Dziennik podró¿y Jana Osso-
liñskiego�, Sztuka i Krytyka 1956, nr 1-2, (dokto-
rat na UJ, 1960 � promotor Stanis³aw Pigoñ, recen-
zenci W³adys³aw Tatarkiewicz i Kazimierz Wyka);
�Góry niewzruszone: o ró¿nych wyobra¿eniach
przyrody w dziejach nowo¿ytnej kultury europej-
skiej� (habilitacja w Polskiej Akademii Nauk 1973
� przek³ad niemiecki �Die Wildnis�, profesor uni-
wersytetu Harwarda i Columbii Simon Schama
uzna³ za najwybitniejsze dzie³o o roli gór w kultu-
rze, w tego¿ �Landscape and Memory�, s. 618); wy-
promowanie wielu magistrów i kilku doktorów;
wspó³organizacja kilku wiêkszych i mniejszych wy-
staw malarskich, m.in. Romantyzm i romantycz-
no�æ w sztuce polskiej (Warszawa 1975), Kolor w
malarstwie polskim (wspólnie z Janem Szancenba-
chem, Muzeum Narodowe w Poznaniu 1978); au-
tor licznych wstêpów do katalogów innych wystaw,
m.in. III wystawy 9 grafików (1951), wystawy Cze-
s³awa Rzepiñskiego (1966), wystawy Stanis³awa
Rodziñskiego (1967); organizator kongresów miê-
dzynarodowych � Sacrum i sztuka (1985), Mental-
no�æ posttotalitarna (1991), Stereotypy i narody
(1995); inicjator festiwalu �Miêdzy Wawelm a Gie-
wontem� (1997); autor ok. 600 artyku³ów w ró¿-
nych jêzykach oraz ksi¹¿ek �Laik w Rzymie i Bom-
baju� (1965), �Zapiski kanadyjskie� (1973 � nagro-
da Pen Clubu im. M.B. Lepeckiego), �Góry nie-
wzruszone� (1974 � nagroda rektora KUL), �Co
siê dzieje ze sztuk¹ (1974 � nagroda Pen Clubu),
�Czy arty�cie wolno siê ¿eniæ� (1978), ��wieccy�
(1987), �Czy kultura jest do zbawienia koniecznie
potrzebna� (1988); przek³ady z literatury angiel-
skiej, m.in. Grahama Greene′a �Sedno sprawy�
(1950, siedem wydañ) i �Spokojny Amerykanin�
(1956, dwa wydania) oraz Arnolda Bennetta �Opo-
wie�æ o dwóch siostrach� (1956, dwa wydania). Po-
zosta³e nagrody i wyró¿nienia: nagroda Fundacji im.
Jurzykowskiego za ca³okszta³t twórczo�ci (1976).
Prezentacja osoby i dzie³a: ksiêga pami¹tkowa �Fer-
mentum masseae mundi, Jackowi Wo�niakowskie-
mu w siedemdziesi¹t¹ rocznicê urodzin�,  z listem
gratulacyjnym od Jana Paw³a II i tekstami Józefa
Czapskiego, Stefana Kisielewskiego, Artura Miê-
dzyrzeckiego, Timothy Gartona Asha, Normana Da-
viesa, Karla Dedeciusa, Czes³awa Mi³osza, Jeana
Starobiñskiego, Adama Michnika, Stanis³awa Ba-
rañczaka, Bronis³awa Geremka, Piotra Wandycza,
Jana Bia³ostockiego, Emanuela Rostworowskiego,
Jerzego Turowicza, Jana Józefa Szczepañskiego,

Leszka Ko³akowskiego, ks. Józefa Tischnera, Sta-
nis³awa Stommy, Tadeusza Chrzanowskiego i in-
nych wraz ze szczegó³ow¹ bibliografi¹ jubilata
(Warszawa 1990).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA I SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Klub Logofagów, w Krakowie (1947-
49), cz³onek-za³o¿yciel  l Klub Inteligencji Ka-
tolickiej w Warszawie (od 1956), cz³onek-za³o¿y-
ciel l Klub Inteligencji Katolickiej w Krakowie
(1956), cz³onek-za³o¿yciel l  Stowarzyszenie
Dziennikarzy Polskich (1957-82), cz³onek l As-
sociation Internationale des Critiques d′Art AICA
(od 1960), cz³onek l Towarzystwo Kursów Na-
ukowych (od 1978), wspó³za³o¿yciel � jeden z 54
l Zwi¹zek Literatów Polskich (1956-83), cz³onek
prezydium Zarz¹du G³ównego (1980-83) l Papie-
ska Rada ds. Kultury � Pontificium Consilium pro
Cultura (1982-92), cz³onek l Lubelskie Towarzy-
stwo Naukowe (od 1987), cz³onek rzeczywisty  l
Komitet Obywatelski przy przewodnicz¹cym
NSZZ �Solidarno�æ� (1988), cz³onek  l Krakow-
ski Komitet Obywatelski �Solidarno�æ� (1989-90),
cz³onek l seminarium �Do�wiadczenie i Przy-
sz³o�æ�, cz³onek l Stowarzyszenie Pisarzy Pol-
skich (od 1989), cz³onek l Spo³eczny Komitet
Odnowy Zabytków Krakowa (od 1990), cz³onek
l Fundacja Ko�cielskich w Genewie, cz³onek
Rady Fundacji i jury nagrody Ko�cielskich (od
1966), przewodnicz¹cy Rady Fundacji i jury na-
grody (od 1993) l Fundacja Miêdzynarodowe
Centrum Kultury w Krakowie (od 1991), przewod-
nicz¹cy Rady Fundatorów l Stowarzyszenie Wil-
la Decjusza (od 1995), przewodnicz¹cy Zarz¹du i
Stowarzyszenia l Rada Programowa Festiwalu
�Kraków 2000� (od 1995), cz³onek. Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Inne
fakty z ¿yciorysu polit.: ¿o³nierz kampanii wrze-
�niowej, 27 wrze�nia 1939 roku ciê¿ko ranny, po-
tem w Armii Krajowej, odznaczony dwukrotnie
Krzy¿em Walecznych nigdy nie zapisa³ siê do
ZBoWiD, organizacji kombatanckiej w PRL; po
wojnie wspó³za³o¿yciel i cz³onek Klubu Logofa-
gów (po¿eraczy s³ów), dzia³aj¹cego w latach 1947-
49 w krakowskiej YMCA pod przewodnictwem
Andrzeja Ciechanowieckiego dyskusyjnego klu-
bu, na którym czê�ciowo wzorowa³ siê pó�niej-
szy warszawski Klub Krzywego Ko³a; pierwszy i
przez kilkana�cie lat jedyny z Polski cz³onek Rady
Fundacji Ko�cielskich w Genewie i jury nagrody
Ko�cielskich; mimo posiadania od 1973 roku ty-
tu³u doktora habilitowanego nie uzyska³ do roku
1980 z przyczyn politycznych stanowiska docen-
ta, o co do odpowiednich w³adz PRL wnioskowa³
KUL, dopiero w 1980 roku mianowany przez mi-
nistra szkolnictwa wy¿szego od razu z adiunkta
na profesora nadzwyczajnego, w latach 70. wy-
k³adowca i wspó³za³o¿yciel Towarzystwa Kursów
Naukowych, nielegalnego �lataj¹cego uniwersy-
tetu�; w 1989 roku uczestnik �okr¹g³ego sto³u� po
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stronie solidarno�ciowej � �podstolik� �rodków
masowego przekazu, prezydent Krakowa wybra-
ny w pierwszych w Polsce powojennej wolnych
wyborach samorz¹dowych, desygnowany na to
stanowisko przez Krakowski Komitet Obywatel-
ski �Solidarno�æ�, odwo³any przez Radê Miasta
Krakowa 11.I.1991. Sympatie polityczne: g³osuje
na Uniê Wolno�ci, antypatia do ruchów skrajnych
albo totalitarnych, w tym tak¿e do komunizmu.
Odznaczenia: Krzy¿ Walecznych (dwukrotnie),
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (lata 70.), Komandoria Palm
Akademickich (Francja 1994), Krzy¿ Oficerski Po-
lonia Restituta (1990), Srebrny Medal Cracoviae
Merenti (1997).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 80 m kw., kwaterunkowe , �ródmie-
�cie, od 1980; rodzinny dom „Pod Jedlami” w Za-
kopanem zaprojektowany przez Stanis³awa Wit-
kiewicza dla dziadka Jana Gwalberta Pawlikow-
skiego. Samochód: seat , rok prod. 1990. Poda-
tek dochodowy: 1999 – I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: zmienia³o siê z wiekiem, kiedy� narty.
Urlop: turystyka, narciarstwo, kajaki. Ulubione
dzie³a: �Pan Tadeusz� Adama Mickiewicza. Mak-
syma ¿yciowa: Wedle stawu grobla.

aktual.: 3.VI.2000

WÓJCICKI Jacek
aktor, pie�niarz
Ur. 21 stycznia 1960 w Krakowie; kawaler; wy-
kszt. wy¿sze; magister sztuki; wyznanie � brak
odp. Ojciec: Marian, wykszt. � brak odp., zawód
� brak odp. Matka: Eugenia (z d. Piek³o), wykszt.
� brak odp., zawód � brak odp. Rodzeñstwo: Ma³-
gorzata (trochê starsza).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 32 im. Karola Chodkiewi-
cza w Krakowie l V Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. S. Witkowskiego w Krakowie (matura 1978)
l Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Teatralna w Krako-
wie, Wydzia³ Aktorski (dyplom 1982).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wolny zawód (od 1982), aktor, pie�niarz, artysta
kabaretu �Piwnica pod Baranami� l Teatr im. J.
S³owackiego w Krakowie (1982-86), aktor. Wy-
jazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: kon-
certy i recitale m.in. w Australii, Kanadzie, USA,
we Francji, w Szwecji i Austrii. Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: gwiazda �Piwnicy pod Baranami�; udzia³
w licznych programach telewizyjnych, m.in. w be-
nefisach Teatru STU, Kabarecie Olgii Lipiñskiej;
jeden z solistów �Nieszporów Lud�mierskich� J.
K. Pawlu�kiewicza; role filmowe, m.in. �Lista
Schindlera� (re¿. S. Spielberg), �Ostatni dzwonek�
(re¿. M. £azarkiewicz), �Korczak� (re¿. A. Waj-
da). Nagrody i wyró¿nienia: nagrody na Przegl¹-
dzie Piosenki Aktorskiej we Wroc³awiu (1986) i
Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
(1987)

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Artystów Scen Polskich (od
1986), cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Sympatie polityczne: prawi-
cowe. Odznaczenia: Odznaka Wzorowy Uczeñ.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 65 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1993. Samochód: renault, rok
prod. 1998. Podatek dochodowy: 1997 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: narty, p³ywanie, zdjêcia i widokówki sa-
molotów pasa¿erskich, jazda samochodem. Urlop:
nad ciep³ymi morzami. Ulubione dzie³a: film
�Amadeusz�; dzie³o sztuki � miasto Wenecja.
Maksyma ¿yciowa: tekst �Dezyderaty�.

aktual.: 30.XI.1998

WÓJCIK Sylwester
prawnik, profesor UJ
Ur. 14 marca 1931 w Babicy, woj. rzeszowskie;
wdowiec; wykszt. wy¿sze, profesor zwyczajny
prawa UJ; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Igna-
cy, wykszt. podstawowe, rolnik. Matka: Ludwi-
ka (z d. Mac), wykszt. podstawowe, rolnik. Ro-
dzeñstwo: Jan (ur. 1924), W³adys³aw (ur. 1927),
Zdzis³aw (ur. 1938). ¯ona: Marta (z d. Ga³usz-
ka), wykszt. �rednie, laborant medycyny. Dzieci:
El¿bieta (ur. 1963). Tradycje rodzinne: rodzina
zawsze zwi¹zana ze wsi¹, z ludno�ci¹ wiejsk¹ i
ruchem ludowym, panowa³ w niej kult solidnej
pracy, poszanowanie drugiego cz³owieka, samo-
dzielno�æ my�lenia.

  EDUKACJA
Szko³a powszechna w Babicy, woj. rzeszowskie
l I Pañstwowe Gimnazjum i Liceum im. ks. S.
Konarskiego w Rzeszowie (matura 1950) l Uni-
wersytet Jagielloñski, Wydzia³ Prawa, prawo cy-
wilne (dyplom 1954).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wy¿sza Szko³a Rolnicza w Krakowie (1953-1954),
asystent w Katedrze Ekonomii Politycznej l Uni-
wersytet Jagielloñski, Wydzia³ Prawa i Admini-
stracji (od 1954), asystent, adiunkt (1954-1966),
docent (1966-1975), profesor nadzwyczajny, pro-
fesor zwyczajny (1975), dziekan Wydzia³u Prawa
i Administracji l Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Krakowie (1956-1961), radca praw-
ny l Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w
Lublinie, filia w Rzeszowie (od 1984), profesor
zwyczajny (1980). Ponadto: zastêpca przewodni-
cz¹cego Komisji Nauk Prawnych Polskiej Aka-
demii Nauk Oddzia³ w Krakowie (od 1996). Wy-
jazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: sty-
pendium DAAD w RFN (1983); wyjazdy studial-
ne do RFN (1989) i Austrii (1992). Wa¿niejsze
osi¹gniêcia: �Pojêcie umowy o dzie³o i jej odgra-
niczenie od umowy o pracê i od zlecenia� (dokto-
rat 1959); �Windykacyjna ochrona w³asno�ci w
polskim prawie cywilnym� (habilitacja 1965); 135
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publikacji naukowych � artyku³y, rozprawy, stu-
dia, opracowania monograficzne, podrêczniki,
udzia³ autorski w dziele �System prawa cywilne-
go� t. II i t. IV.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: nigdy nie nale¿a³ do ¿ad-
nej partii. Inne organizacje spo³eczne: brak.
Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
brak. Sympatie polityczne: ugrupowania centro-
we lub umiarkowanie lewicowe. Odznaczenia:
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
(1975), Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1994).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 78 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, odrêbna w³asno�æ lokalu, Krowodrza, od 1963.
Samochód: renault, rok prod. 1997. Podatek do-
chodowy: 1997 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: wêdkarstwo. Urlop: najchêtniej w miej-
scowo�ci rodzinnej � wie� Babica, woj. rzeszow-
skie. Ulubione dzie³a: literatura faktu, pamiêtniki.
Maksyma ¿yciowa: Zawsze b¹d� sob¹ i pozwól
innym byæ sob¹.                                 aktual.: 30.VII.1998

WÓJTOWICZ Leszek
prawnik, poeta, pie�niarz
Ur. 27 kwietnia 1954 w Poznaniu; ¿onaty (od
1977); wykszt. wy¿sze, magister prawa; wyzna-
nie rzymskokat. Ojciec: Adam, wykszt. wy¿sze,
architekt. Matka: Halina (z d. Przybylska), wykszt.
wy¿sze, architekt. Rodzeñstwo: Wojciech (ur.
1957), architekt; Maria (ur. 1965). ¯ona: Halina
(z d. Sajdak), wykszt. wy¿sze, psycholog. Dzieci:
brak. Tradycje rodzinne: dziadek ze strony matki
in¿. Tadeusz Przybylski by³ przed wojn¹ wicedy-
rektorem Zak³adów Cegielskiego w Poznaniu i
wspó³za³o¿ycielem klubu sportowego przy zak³a-
dach; dziadek ze strony ojca Karol Ludwik Wój-
towicz, legionista Pi³sudskiego, nauczyciel w No-
wym S¹czu; brat ojca Jerzy Wójtowicz, ¿o³nierz
AK, zgin¹³ podczas wojny. ¯yciowe autorytety:
profesor prawa Franciszek Studnicki, Piotr Skrzy-
necki, Wojciech M³ynarski, Zygmunt Konieczny,
dr Janina Garycka i mec. Ruth Buczyñska, oraz
profesorowie Andrzej Gaberle i Andrzej Zoll.
Miejsca zamieszkiwania: do 1958 roku w Pozna-
niu, potem w Nowym S¹czu, gdzie przenie�li siê
rodzice, a nastêpnie w Krakowie, od rozpoczêcia
studiów w 1973 roku.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 5 i nr 8 w Nowym S¹czu l
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana D³ugosza w
Nowym S¹czu (matura 1973) l Uniwersytet Ja-
gielloñski, Wydzia³ Prawa i Administracji (dyplom
1978).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wolny zawód (od 1980), poeta, pie�niarz, cz³o-
nek zespo³u kabaretu �Piwnica pod Baranami�
w Krakowie l Towarzystwo Ubezpieczeniowe

�Warta� (1980-81), prawnik l Przedsiêbiorstwo
�Estrada� w Krakowie (1981-85), koordynator
pracy artystycznej (1981-82) l Polskie Stowa-
rzyszenie Jazzowe w Bydgoszczy (1985-87), ar-
tysta, go�cinne wystêpy z kabaretem �Elita�
(1982-87). Wyjazdy zagraniczne o charakterze
zawodowym: wyjazdy z �Piwnic¹ pod Baranami�
do Arezzo (W³ochy 1981, 1983), USA i Kanady
(1987, 1988, 1997), Pary¿a (1985), Londynu
(1986), Niemiec (1986) i Szwecji (1997); wyjaz-
dy indywidualne z w³asnymi recitalami do Ma-
gnitogorska (1990), Pary¿a (1991), Wiednia
(1993), Kuwejtu, Dubaju i Abudhabi (2000).
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: dwie wydane kasety
d�wiêkowe; w latach 80. i 90. liczne nagrania
telewizyjne i radiowe, m.in. program autorski (z
M. Zembatym) �Jest czwarta nad ranem� (1981),
recital �Jeszcze wszystko mo¿e siê zdarzyæ�
(1989), recital w telewizyjnym cyklu �Powrót
bardów� (1992), recital �Rozmowa z kim�� pro-
wadzony razem z Piotrem Skrzyneckim (1992);
liczne recitale indywidualne i wystêpy z �Piwni-
c¹ pod Baranami�; w latach 1995-97 wspó³redak-
tor (z P. Skrzyneckim), a od maja 1998 do lutego
1999 redaktor �Dziennika Piwnicy pod Barana-
mi�, samodzielnej kolumny w �Dzienniku Pol-
skim� ukazuj¹cej siê co dwa tygodnie. Nagrody i
wyró¿nienia: III g³ówna nagroda na Festiwalu
Polskiej Piosenki w Opolu w 1981 roku.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Autorów i Kompozytorów
Rozrywkowych ZAKR (od 1980), wiceprzewod-
nicz¹cy Komisji Kwalifikacyjnej (lata 90.) l Zwi¹-
zek Autorów i Kompozytorów Scenicznych ZA-
IKS (od 1980), cz³onek. Inne fakty z ¿yciorysu
polit.: po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981
roku nagrania piosenek w tzw. drugim obiegu �
kasety �Moja Litania�, wydana przez Niezale¿n¹
Oficynê Wydawnicz¹ �Nowa� (1984) i �Mówi¹
mi, ¿e tam w Moskwie� wydana przez Oficynê
Fonograficzn¹ CDN (1988); uczestnictwo w kul-
turze alternatywnej wobec PRL � przez kilka lat
od 1984 recitale w Muzeum Archidiecezjalnym w
Warszawie, recital w czasie strajku w Stoczni
Gdañskiej 31 sierpnia 1988 roku, udzia³ w kon-
certach jubileuszowych z okazji 10. i 15. rocznicy
powstania �Solidarno�ci�. Sympatie polityczne:
ugrupowania o rodowodzie solidarno�ciowym.
Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 38 m kw., w³asno�ciowe, Nowa Huta,
od 1989. Samochód: wartburg, rok prod. 1991.
Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: jazz, muzyka klasyczna, ballady (klasycz-
na piosenka francuska), literatura piêkna. Urlop:
pobyt nad polskim morzem � p³ywanie i spacery.
Ulubione dzie³a: �Sto lat samotno�ci� G. G. Ma-
rqueza; film �Piknik pod wisz¹c¹ ska³¹� P. Weira;
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�Requiem� W. A. Mozarta. Maksyma ¿yciowa: Nie
posiadaæ tzw. masek ¿yciowych.

aktual.: 18.IV.2000

WROÑSKI Artur Dominik
historyk, restaurator
Ur. 20 pa�dziernika 1959 w Krakowie; ¿onaty (od
1984); wykszt. wy¿sze; magister historii; wyzna-
nie rzymskokat. Ojciec: Jan, wykszt. �rednie, pry-
watna firma. Matka: Iza (z d. Wróblewska), wy-
kszt. wy¿sze, nauczyciel. Rodzeñstwo: brak. ¯ona:
Kaja (z d. Wierzbowska), wykszt. wy¿sze, artysta
malarz. Dzieci: Zofia (ur. 1986), Antoni (ur. 1991),
Maria (ur. 1995). Tradycje rodzinne: w rodzinie ze
strony ojca sto lat prywatnej inicjatywy (rzemios³o
krakowskie), dziadek majster stolarski z w³asn¹ fa-
bryczk¹, znacjonalizowany przez komunistów za-
cz¹³ ponownie z powodzeniem po sze�ædziesi¹tce;
w rodzinie ze strony matki nauczycielstwo z powo-
³ania, praca spo³eczna w�ród ludu (Kongresówka).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 9 w O�wiêcimiu l I Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce w O�wiêcimiu, (matura
1977) l Uniwersytet Jagielloñski, historia (dyplom
1987) l studia podypl.: Pañstwowa Wy¿sza Szko³a
Teatralna w Krakowie, re¿yseria (2 lata).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Niezale¿na Oficyna Studentów w Krakowie
(1981), wspó³w³a�ciciel l Szko³a Podstawowa nr
9 im. W. Wasilewskiej w Krakowie (1987-89), na-
uczyciel historii l Bar Sa³atkowy, Restauracja
�Chimera� przy ul. �w. Anny w Krakowie (od
1991), w³a�ciciel. Wyjazdy zagraniczne o charak-
terze zawodowym: brak. Wa¿niejsze osi¹gniêcia:
stworzenie w Krakowie pierwszego i zarazem naj-
wiêkszego baru sa³atkowego oraz otwarcie pierw-
szej restauracji podwórkowo-ogrodowej; stali go-
�cie restauracji �Chimera� to A. Wajda, K. Za-
chwatowicz, A. Dymna, G. Turnau, J. Wo�niakow-
ski, J. Rokita, by³ to ostatni lokal P. Skrzyneckie-
go, a jej go�æmi tak¿e byli L. Wa³êsa, C. Mi³osz,
W. Szymborska, Kissinger, Brzeziñski, Heaney;
po przerwie w czasach PRL prowadzenie w³asne-
go niedzielnego teatrzyku dla dzieci, uruchomie-
nie pierwszych kulturalnych tañców przy ¿ywej
muzyce. Nagrody i wyró¿nienia: nagroda Krakow-
ski Dukat za inicjatywê i umiejêtno�ci okazane w
przedsiêwziêciach gospodarczych oraz zas³ugi
po³o¿one w dzia³alno�ci publicznej (1997).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje spo-
³eczne: Niezale¿ne Zrzeszenie Studentów (1980-
84), konwent studentów UJ (1980-81). Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Inne
fakty z ¿yciorysu polit.: od stycznia do lipca 1982
roku internowany (Za³ê¿e), w latach 1981-84 za³o-
¿yciel i redaktor niezale¿nego wydawnictwa pod-
ziemnego. Sympatie polityczne: w krêgu Stronnic-
twa Konserwatywno-Ludowego, Unii Demokra-
tycznej, konserwatysta. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: w³asny dom jednorodzinny, Rz¹ska,
od 1988. Samochód: brak. Podatek dochodowy:
1997 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: re¿yseria, produkcja teatralna i muzycz-
na, publicystyka. Urlop: gruntowna turystyka kul-
turalna, zwiedzanie z biblioteczk¹ w plecaku. Ulu-
bione dzie³a: pamiêtniki z historii Polski (W. Dzie-
duszycki, M. Zdziechowski, W. Studnicki, A. No-
waczyñski, S. Kisielewski); �Fanny i Aleksander�
I. Bergmana. Maksyma ¿yciowa: brak odp.

aktual.: IX.1998

WRZE�NIOWSKI Andrzej
elektronik, mened¿er
Ur. 25 listopada 1958 w Krakowie; stan cywilny �
brak odp.; wykszt. wy¿sze; magister in¿ynier elek-
tronik; wyznanie � brak odp. Ojciec: Stanis³aw,
wykszt. i zawód � brak odp. Matka: Wanda, wy-
kszt. i zawód � brak odp. Rodzeñstwo: Marta, Bar-
bara. ¯ona: Jolanta, wykszt. i zawód � brak odp.
Dzieci: Mateusz, Karolina. Tradycje rodzinne: ro-
dzice mieli po wojnie ma³¹ restauracjê �Pod Tê-
cz¹� przy ul. Czarnowiejskiej, zlikwidowan¹ w
latach 50. w wyniku tzw. bitwy o handel prowa-
dzonej przez ówczesnego ministra finansów Hila-
rego Minca, potem pracowali na pañstwowej po-
sadzie w gastronomii. Miejsca zamieszkiwania: od
urodzenia w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 5 w Krakowie l Techni-
kum £¹czno�ci im. Obroñców Poczty Polskiej w
Krakowie (matura 1978) l Akademia Górniczo-
Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, elektronika
(dyplom 1983).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Zak³ad Elektrotechniczny w Liszkach k. Krako-
wa, przedsiêbiorstwo prywatne (1981-85), kon-
struktor elektronik l Zak³ady Elektroniki Medycz-
nej �Aspel� w Krakowie Zabierzowie (od 1986),
w³a�ciciel l Bank Spó³dzielczy Rzemios³a w Kra-
kowie (od 1996), wiceprzewodnicz¹cy Rady Nad-
zorczej. Ponadto: radca i cz³onek Rady Nadzor-
czej Izby Przemys³owo-Handlowej w Krakowie
(od 1993). Wyjazdy zagraniczne o charakterze za-
wodowym: brak. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: od po-
cz¹tku kariery zawodowej w okresie PRL praca w
tzw. sektorze prywatnym, od 1981 roku jako za-
trudniony na umowê o pracê, a od 1986 jako w³a-
�ciciel firmy; stworzenie w³asnej prywatnej firmy
projektowo-produkcyjno-handlowej �Aspel�, wy-
twarzaj¹cej elektroniczn¹ aparaturê medyczn¹ dla
kardiologii, i kierowanie ni¹ w okresie transfor-
macji ustrojowej w latach 80. i 90., utrzymanie
pozycji firmy jako znacz¹cego polskiego produ-
centa i eksportera. Nagrody i wyró¿nienia: cztery
z³ote medale dla produktów firmy �Aspel� na Tar-
gach Poznañskich (1993, 1995, 1997, 2000), Kra-
kowski Dukat przyznany przez IPH w Krakowie
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(1993), �Teraz Polska� wyró¿nienie (1997) i go-
d³o (1999), tytu³ �Najwy¿sza Jako�æ Ma³opolska�
przyznany przez Izby Przemys³owo-Handlowe
Polski po³udniowej w kategorii �produktu� (1998,
1999), tytu³ �Manager � Propagator Najwy¿szej
Jako�ci� (1999), �Ma³opolska Nagroda Jako�ci�
(1999), tytu³ �Przedsiêbiorstwo Fair Play� przy-
znany przez Krajow¹ Izbê Gospodarcz¹ (1998,
1999).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Przedsiêbiorców Mia-
sta Krakowa (od 1991), cz³onek. Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: brak. Sympatie
polityczne: prawicowe, czyli do kilku polityków
w ró¿nych partiach przyczyniaj¹cych siê do upo-
rz¹dkowania polskiego prawa, poparcie dla takich
przedsiêwziêæ, jak reforma podatkowa Balcerowi-
cza � podatek liniowy, likwidacja ulg, zrównanie
praw przedsiêbiorców polskich i zagranicznych �
o czym wielu polityków mówi, ale czego ci¹gle
siê w Polsce nie realizuje; antypatia do partii, któ-
re wysuwaj¹ sprzeczne postulaty, np. posuniêcia
prosocjalne z obietnicami obni¿enia podatków.
Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
� brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: elektronika, muzyka, przyroda. Urlop: w
pracy. Ulubione dzie³a: ksi¹¿ki Stanis³awa Lema
� idea³ marzyciel technokrata. Maksyma ¿yciowa:
B¹d� dzielny, piêknie mo¿e byæ i w deszczu, i pod
górê.                                                       aktual.: 20.IV.2000

WYKA W³adys³aw
technik automatyk, prywatny przedsiêbiorca
Ur. 30 sierpnia 1955 w Krakowie; ¿onaty (od
1979); wykszt. �rednie; technik automatyk; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: W³adys³aw, wykszt.
�rednie, mechanik. Matka: Zofia (z d. Pszczo³a),
wykszt. � brak odp., zawód � brak odp. Rodzeñ-
stwo: Stanis³awa (ur. 1953), lekarz ordynator,
Wojciech (ur. 1958), prezes firmy finansowej.
¯ona: Halina Anna (z d. Karlewska), wykszt. �red-
nie, chemik, przedsiêbiorca, wspó³w³a�ciciel fir-
my. Dzieci: Karolina (ur. 1980), Paulina (ur. 1984),
Pawe³ (ur. 1985), Mateusz (ur. 1990), Szymon (ur.
1997).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 98 w Krakowie l Techni-
kum Hutniczo-Mechaniczne w Krakowie (matura
1973) l Akademia Ekonomiczna i Izba Przemy-
s³owo-Handlowa w Krakowie, Studium Biznesu
(dyplom 1992).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Przedsiêbiorstwo Geofizyki w Krakowie (1973-
75), technik elektronik l Huta im. Lenina (1975-
84), technik automatyki i aparatury kontrolno-po-
miarowej l Bezrobotny (1984-87) l Samodziel-
na dzia³alno�æ rolnicza (1984-87) l Wumax-Pol

spó³ka z o.o., w³a�ciciel (od 1989), prezes (1987-
91) l Stowarzyszenie Gmin Ma³opolski (1992-96),
wspó³za³o¿yciel, pierwszy prezes zarz¹du l Fir-
ma Lotos (od 1992), w³a�ciciel l KTM spó³ka z
o.o. (1994-95), wydawca �Naprzeciw�, wspó³w³a-
�ciciel.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Porozumienie Centrum
(1989-92), cz³onek Zarz¹du Wojewódzkiego w
Krakowie l Partia Chrze�cijañskich Demokratów
(1997), cz³onek l Unia Wolno�ci (od 1998), prze-
wodnicz¹cy ko³a Nowa Huta Wschód. Inne orga-
nizacje spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980),
Komisja Robotnicza Hutników w Hucie im. Leni-
na (1980-84), cz³onek, przewodnicz¹cy Komisji
Zak³adowej Domu Kultury HiL (1980-82), wice-
przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej Dyrekcji ds.
Pracowniczych HiL l Krakowski Komitet Oby-
watelski �Solidarno�æ� (1989-91), cz³onek zarz¹-
du l Komitet Obywatelski �Solidarno�æ� Nowa
Huta (1989-91), wiceprzewodnicz¹cy l Miêdzy-
narodowe Stowarzyszenie Rozwoju Miast INTA
(1990-96), przedstawiciel Polski l Bezpartyjny
Ruch Prawicowy (1993-97), przewodnicz¹cy l
Stowarzyszenie Sportowe �Dukat� (od 1992),
wspó³za³o¿yciel i cz³onek honorowy l Parafialny
Klub Sportowy �Faustyna� (od 1997), wspó³za³o-
¿yciel l Akcja Katolicka w Krakowie (od 1997),
cz³onek l �Cracovia�, autonomicza sekcja pi³ki
rêcznej (od 1999), prezes zarz¹du. Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: radny Rady Mia-
sta Krakowa, kaden. 1990-94, lista wyborcza Kra-
kowskiego Komitetu Obywatelskiego �Solidar-
no�æ�, Klub Radnych Samorz¹dnej Rzeczpospo-
litej, przewodnicz¹cy Komisji Gospodarki, Bu-
downictwa, Przemys³u i Rolnictwa RMK (1990-
92), przewodnicz¹cy Komisji Budownictwa RMK
(1992-94); kaden. 1994-98, lista wyborcza Poro-
zumienie Miejskie dla Krakowa, bezpartyjny, klub
radnych �Prawica Razem� (1994-95), klub rad-
nych �Twoje Miasto� (1995-98); kaden. 1998-
2002, cz³onek Komisji Inwentaryzacyjnej RMK
spoza Rady, klub radnych Unii Wolno�ci i Unii
Polityki Realnej. Inne fakty z ¿yciorysu polit.:
wspó³za³o¿yciel i lider �Solidarno�ci� w Hucie im.
Lenina w 1980 roku; dzia³alno�æ podziemna i inna
w okresie stanu wojennego; wyrzucony z pracy i
bezrobotny w latach 1984-87; udzia³ w organizo-
waniu kampanii wyborczej do Sejmu w 1989 roku,
wyborów prezydenckich w 1991 i 1995 � udzia³
w komitecie wyborczym Lecha Wa³êsy. Sympatie
polityczne: Lech Wa³êsa, Leszek Balcerowicz,
Andrzej Olechowski. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: ponad 400 m kw., w³asny dom jedno-
rodzinny, Nowa Huta, od urodzenia. Samochód:
dwa mercedesy, rok prod. � brak odp.; cinquecento,
rok prod. � brak odp. Podatek dochodowy: 1994 �
II próg, 1995 � II próg, 1996 � II próg, 1998 � III
próg, 1999 � III próg.
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  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: wêdkarstwo, muzyka, turystyka, sport �
by³y pi³karz rêczny KS �Krakus� i KS �Hutnik�.
Urlop: nad morzem. Ulubione dzie³a: film i ksi¹¿-
ka �Nie zawsze musi byæ kawior�. Maksyma ¿y-
ciowa: Nigdy nie jest tak �le, by nie mog³o byæ
gorzej � mo¿e byæ lepiej.                  aktual.: 10.II.2000

WYRODEK Janina Halina
aktorka
Ur. 4 czerwca 1946 w Olkuszu; rozwiedziona; wy-
kszt. wy¿sze; magister sztuki; wyznanie rzymsko-
kat. Ojciec: Roman, wykszt. podstawowe, milicjant.
Matka: Aniela (z d. Dr¹g), wykszt. podstawowe,
handlowiec. Rodzeñstwo: Arkadiusz (nie ¿yje),
Miros³awa (nie ¿yje), Zbigniew. By³y m¹¿: Marian
Dziêdziel, wykszt. wy¿sze, aktor. Dzieci: brak. Tra-
dycje rodzinne: przyjêcie córki do szko³y teatralnej
rodzice uwa¿ali za swój wielki sukces i z tej okazji
przyjechali z Olkusza do Krakowa taksówk¹. ¯y-
ciowe autorytety: Eugeniusz Fulde � rektor PWST
(na prze³omie lat 60. i 70.), Józef Kucharski � dy-
rektor Liceum Pedagogicznego w Zawierciu, polo-
nista Józef Nied�wiedzki. Miejsca zamieszkiwania:
w Krakowie od 1965 roku, tj. od podjêcia studiów.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Olkuszu l Liceum Peda-
gogiczne w Zawierciu (matura 1965) l Pañstwo-
wa Wy¿sza Szko³a Teatralna w Krakowie, Wydzia³
Aktorski (dyplom z wyró¿nieniem, 1969).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Teatr im. J. S³owackiego (1969-92), aktorka l �Piw-
nica pod Baranami� (od 1972), piosenkarka, aktor-
ka l Teatr STU (od 1992), aktorka. Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: wyjazdy z �Piw-
nic¹ pod Baranami� do Arezzo (W³ochy 1981,
1983), USA i Kanady (1987, 1988, 1997), Pary¿a
(1985), Londynu (1986), Niemiec (1986) i Szwecji
(1997). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: piosenki wykony-
wane do s³ów m.in. Dymnego, Baczyñskiego, Wit-
kacego, Po�wiatowskiej, Gombrowicza, Le�miana
z muzyk¹ Koniecznego, Pawlu�kiewicza, Radwa-
na, Zieliñskiego; kilka g³ównych  i kilkadziesi¹t
drugoplanowych ról teatralnych, m.in. Marianna
Splendorek w �Onych� Witkacego (Teatr im. J. S³o-
wackiego, 1985), Sasza w �P³atonowie� (Teatr im.
J. S³owackiego), �Wariacie i zakonnicy� Witkace-
go (Teatr STU), g³ówna rola w �Na szkle malowa-
ne� E. Brylla, Erna w �Prezydentkach� (Teatr STU,
re¿. Grzegorz Wi�niewski); role w teatrze telewizji
� Ruda Ma³go�ka w �Wielkim testamencie� F. Vil-
lona w re¿ I. Wollen (1972), Katarzyna w �P³ato-
nowie� A. Czechowa w re¿. B. Hussakowskiego
(1976), Lirenka w �Zawiszy Czarnym� J. S³owac-
kiego (1977), epizod w �Samobójcy� N. Erdmana
w re¿. K. Kutza (1989), Tamarka w �Nocy Walpur-
gii albo kroki...� W. Jerofiejewa w re¿. K. Kutza
(1991), Pielêgniarka z VI piêtra w �Siedmiu piê-
trach� D. Buzzattiego w re¿. autora (1994), Kobie-
ta w �Zwierzocz³eku� T. Konwickiego w re¿. M.

Grabowskiego (1995), Kobieta w �Balu b³aznów�
L. i A. Szarogorodskich w re¿. W. Krzystka (1996),
Agda w �Dzieciach z Bullerbyn� A. Lindgren w
re¿. M. Grabowskiego (1996), Wo�na �Diabelskim
patrolu� J. Olech w re¿. U. Urbaniak (1998); dwie
g³ówne i kilkana�cie drugoplanowych ról filmo-
wych, m.in. Aniela w �Opowie�ci w czerwieni� w
re¿. H. Kluby (1974), Matka Igorka w �Opowie�ci
Harleya� w re¿. W. Helaka (1987), S¹siadka Ela w
�Marcowych migda³ach� (1989) i Ciotka w �Auto-
portrecie z kochank¹� R. Piwowarskiego (1996),
g³ówna rola w �Party przy �wiecach� re¿. A. Krau-
ze, ponadto role w �Zmorach� W. Marczewskiego,
�Kochankach mojej mamy�, �Kobiecie z prowin-
cji� i �Dwóch ksiê¿ycach� A. Barañskiego (1993),
�Przewodniku� T. Zygad³y � o P. Skrzyneckim i z
jego udzia³em (koniec lat 80.), w odcinku serialu J.
Kidawy �Bia³e tango�, w serialu telewizyjnym �Na
k³opoty Bednarski� (pocz. lat 80.), film krótkome-
tra¿owy A. Warcha³a �Ta nasza m³odo�æ� (nagro-
dzony w Obernhausen 1986); p³yta �Ta nasza m³o-
do�æ� zawieraj¹ca oprócz piosenki tytu³owej 12 in-
nych utworów z wystêpów w �Piwnicy pod Bara-
nami�, scenkê aktorsk¹ �Sza³� wed³ug obrazu W.
Podkowiñskiego oraz archiwaln¹ zapowied� Pio-
tra Skrzyneckiego (1998).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego (w szko-
le podstawowej i liceum), harcerz. Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: brak. Odznacze-
nia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 47 m kw., spó³dzielcze, Krowodrza,
od 1965. Samochód: skoda, rok prod. 1975. Po-
datek dochodowy: 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ksi¹¿ki. Urlop: jeziora 4-6 tygodni na
Warmii i Mazurach, w³a�cicielka barakowozu sto-
j¹cego ko³o Mor¹ga. Ulubione dzie³a: ksi¹¿ka �Za-
klinacz koni�. Maksyma ¿yciowa: Mieæ pieni¹dze
i po¿yæ.                                                 aktual.: 14.IV.2000

WYSOCKI Andrzej Krzysztof
prywatny przedsiêbiorca, radny miejski
Ur. 7 czerwca 1956 w Krakowie; ¿onaty (od 1981);
wykszt. �rednie ogólnokszta³c¹ce; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Stanis³aw, wykszt. wy¿sze, in¿y-
nier. Matka: Izabella (z d. Starczewska), wykszt.
wy¿sze, prawnik. Rodzeñstwo: Wojciech (ur.
1961). ¯ona: Bo¿ena (z d. Pawlik), wykszt. �red-
nie, dekorator. Dzieci: Agnieszka (ur. 1985), Alek-
sandra (ur. 1988). Tradycje rodzinne: porz¹dna
rodzina (Wysoccy i Starczewscy) ze szlachty kre-
sowej; pradziadek Massalski by³ genera³em rosyj-
skim.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 4, nr 12 i nr 119 w Krako-
wie l II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Króla Jana
III Sobieskiego w Krakowie (matura 1975) l Uni-
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wersytet Jagielloñski, filozofia (1975-80, bez dy-
plomu) l studia podypl.: Papieska Akademia Teo-
logiczna, filozofia (1980-82 bez dyplomu).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Dom Korkowy sp. z o.o. w Krakowie (od 1993),
wspó³w³a�ciciel, wicedyrektor (1993-97) l Dom
Wina SC w Krakowie (od 1995), w³a�ciciel l
Wspó³w³a�ciciel kilku innych firm (od 1989). Wy-
jazdy zagraniczne o charakterze zawodowym: w
latach 1992-99 liczne wyjazdy w interesach do
Rosji, na Ukrainê, do Hiszpanii, Portugalii, W³och
i na Litwê. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: artyku³y i pod-
rêczniki do pracy metodycznej harcerskiej; stwo-
rzenie do dzi� dzia³aj¹cych firm.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Ruch Stu (od 1997), se-
kretarz generalny. Inne organizacje spo³eczne:
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego (1971-85), cz³o-
nek Rady Chor¹gwi, Rady Hufca i in. (1975-85)
l Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczpospolitej (1989-94),
wspó³za³o¿yciel, cz³onek naczelnictwa (1989-95)
l Fundacja Kraków-Wilno (od 1999), prezes.

Udzia³ w przedstawicielskich organach w³adzy:
radny Rady Miasta Krakowa, kaden. 1998-2002,
lista wyborcza Akcji Wyborczej �Solidarno�æ�,
klub AWS, przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etowej.
Inne fakty z ¿yciorysu polit.: utworzenie Krêgu
Ma³kowskiego w ZHP (1980), Ruchu Harcerskie-
go (1983-89), Polskiej Organizacji Skautowej
(1989), ZHR (1989). Sympatie polityczne: konser-
waty�ci, libera³owie i rozs¹dni ludzie. Odznacze-
nia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 260 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Krowodrza, od 1985. Samochód: cadillac, rok
prod. 1984; ford, rok prod. 1994. Podatek docho-
dowy: 1997 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: film, ksi¹¿ka, wino z przyjació³mi, przez
10 lat trenowa³ szpadê, lubi ruch, towarzystwo i
przygody. Urlop: pla¿a lub wêdrówka. Ulubione
dzie³a: wiele. Maksyma ¿yciowa: O jutrze wiem
tyle, ¿e opatrzno�æ wita je wcze�niej ni¿ ja.

aktual.: 28.IV.1999
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ZAJ¥C Jan
duchowny rzymskokat., pracownik kurii
Ur. 20 czerwca 1939 w Libi¹¿u, woj. katowickie;
wykszt. wy¿sze. Ojciec: Piotr, wykszt. podstawo-
we, kolejarz. Matka: Jadwiga (z d. Klamka), wy-
kszt. podstawowe, przy mê¿u. Rodzeñstwo: W³a-
dys³aw (ur. 1927), Zofia (ur. 1929), Józef (ur.
1931), Alojzy (ur. 1934), Maria (ur. 1936).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Libi¹¿u, woj. krakowskie
l Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Chrzanowie, woj.
krakowskie (matura 1957) l Wy¿sze Seminarium
Duchowne w Krakowie (dyplom 1963).

  �WIÊCENIA  I  GODNO�CI KO�CIELNE
Diakonat (Kraków 1963) l prezbiterat (Kraków
1963) l pra³at (1990) l infu³at,wikariusz biskupi
(2000).

  PRACA DUSZPASTERSKA I POZADUSZPASTERSKA
Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustaj¹-
cej Pomocy w Miêdzybrodziu ¯ywieckim, woj.
bielskie (1963-67), wikariusz l Parafia pod we-
zwaniem Matki Boskiej Królowej Polski w Che³m-
ku, woj. bielskie (1967-70), wikariusz l Parafia
pod wezwaniem Ofiarowania Naj�wiêtszej Marii
Panny w Wadowicach (1970-71), wikariusz l
Wy¿sze Seminarium Duchowne w Krakowie
(1971-77), ojciec duchowy l Parafia pod wezwa-
niem Matki Boskiej Królowej Polski w Krakowie
Bieñczycach (1977-80), proboszcz l Parafia pod
wezwaniem �w. Szczepana w Krakowie (1980-84),
proboszcz l Wy¿sze Seminarium Duchowne w
Krakowie (1984-93), rektor l Kuria Metropoli-
talna w Krakowie (od 1993), dyrektor wydzia³u
koordynacji duszpasterstwa. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: budynki ko�cielne, �ródmie�cie, od
1984. Samochód: brak. Podatek dochodowy: 1994
� I próg, 1995 � I próg, 1997 � brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka. Urlop: wycieczki górskie lub
d³ugie spacery nad morzem. Ulubione dzie³a: Try-
logia H. Sienkiewicza, literatura faktograficzna.
Maksyma ¿yciowa: S³u¿yæ w rado�ci.

aktual.: 13.IV.1999

ZAMORSKI Krzysztof
historyk, dyrektor Biblioteki Jagielloñskiej
Ur. 20 pa�dziernika 1952 w Wañkowej, woj. rze-
szowskie; ¿onaty (od 1982); wykszt. wy¿sze; dok-

tor habiliowany historii; wyznanie rzymskokat.
Ojciec: Ludwik, wykszt. �rednie, rolnik. Matka:
Krystyna (z d. Barancewicz), wykszt. �rednie, pra-
cownik umys³owy. Rodzeñstwo: Tomasz (ur.
1946). ¯ona: Urszula (z d. Szewczuk), wykszt.
wy¿sze, historyk i bibliotekarz. Dzieci: Jakub (ur.
1983). Tradycje rodzinne: ze strony matki rodzina
o tradycjach wojskowych, dziadek Antoni Baran-
cewicz, major wojsk polskich, mianowany przez
polski rz¹d powstañczy w 1864 roku, dzia³a³ w
Stanis³awowie, ojciec matki Kazimierz Barance-
wicz by³ pu³kownikiem armii austro-wêgierskiej;
dziadek ze strony ojca by³ organist¹, natomiast
ojciec to typowy Kolumb rocznik 20., by³ w Ar-
mii Krajowej, potem wst¹pi³ do II Armii Wojska
Polskiego, uwiêziony za przynale¿no�æ do AK, po
powrocie i �mierci ¿ony samotnie wychowa³
dwóch synów.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Jasionowie, woj. rzeszow-
skie l Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Brzozowie,
woj. rzeszowskie (matura 1971) l Uniwersytet Ja-
gielloñski, historia (dyplom 1976), socjologia
(1976-79 bez dyplomu).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski, Instytut Historii, Zak³ad
Historii Spo³eczno-Gospodarczej (od 1977), m³od-
szy asystent (1977-79), starszy asystent (1979-85),
sekretarz rektora Józefa Gierowskiego (1984-86),
adiunkt (1985-92) l Biblioteka Jagielloñska (od
1993), dyrektor. Wyjazdy zagraniczne o charakte-
rze zawodowym: sta¿ naukowy na Uniwersytecie
w Genewie (1977-78), w Paryskiej Wy¿szej Szkole
Nauk Spo³ecznych (1983) i na Columbia Univer-
sity w Nowym Jorku (1987). Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: �Folwark i wie�. Gospodarka dworska i spo-
³eczno�æ ch³opska Tenczynka w latach 1705-1845�
(doktorat 1985); �Transformacja demograficzna w
Galicji na tle przemian ludno�ciowych Europy
�rodkowej w drugiej po³owie XIX i na pocz¹tku
XX wieku� (habilitacja 1992); ponad 50 publika-
cji naukowych na temat historii gospodarczej i
demografii historycznej, m.in. �Informator staty-
styczny do dziejów spo³eczno-gospodarczych
Galicji. Ludno�æ Galicji w latach 1857-1910�
(1989) oraz artyku³ �Odmiany czasu historyczne-
go�; kierowanie procesem komputeryzacji Biblio-

Z
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teki Jagielloñskiej, zaanga¿owanie w jej rozbudo-
wê oraz w reformê studiów w Instytucie Historii
UJ; udzia³ w przygotowaniu strategicznego pro-
gramu rz¹dowego walki z kwa�nym papierem
(program zapobiegania samozniszczeniu siê ksi¹-
¿ek drukowanych po 1850 roku na papierze o nie-
odpowiednim sk³adzie chemicznym); wspó³twór-
ca projektu wydania na p³ycie CD autografu Ko-
pernika �De Revolutionibus�.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Stronnictwo Demokra-
tyczne (1978-79), cz³onek. Inne organizacje spo-
³eczne: Polskie Towarzystwo Statystyczne, cz³o-
nek l Fundacja na rzecz Czynu Niepodleg³o�cio-
wego, cz³onek-wspó³za³o¿yciel l Wspólnota Pol-
ska, cz³onek-wspó³za³o¿yciel l NSZZ �Solidar-
no�æ� (1980-91), cz³onek wspó³za³o¿yciel na UJ
w 1980 roku l Polskie Towarzystwo Historycz-
ne, cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich orga-
nach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: w
latach 70., tj. przed powstaniem �Solidarno�ci�,
jawny sympatyk opcji demokratycznej, akces do
Stronnictwa Demokratycznego w celu unikniêcia
przynale¿no�ci do Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej, nieodebranie legitymacji cz³onkow-
skiej SD, tajne wyk³ady i publikacje (pismo �Al-
teratywy� pod pseudonimem Piotr Marowski);
m¹¿ zaufania pos³a Jerzego Zdrady w wyborach
parlamentarnych  4 czerwca 1989 roku; udzia³ w
komitecie wyborczym Jacka Kuronia w wyborach
prezydenckich w 1995 roku; udzia³ w komitecie
wyborczym Unii Wolno�ci w wyborach samorz¹-
dowych w 1998 roku. Sympatie polityczne: Unia
Wolno�ci. Odznaczenia: Francuskie Palmy Aka-
demickie (1996).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 52 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Podgórze, od 1981. Samochód: fiat uno, rok
prod. 1985. Podatek dochodowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: sport � tenis, rower górski, p³ywanie.
Urlop: czynny. Ulubione dzie³a: wszystko, co do-
tyczy historii; interesuje siê ekonomi¹ i teori¹ eko-
nomii. Maksyma ¿yciowa: bez maksymy; wierny
zasadom, które pozwalaj¹ mu odnale�æ samego
siebie; nie znosi cwaniactwa i kombinatorstwa,
wierzy w niezwyk³e mo¿liwo�ci rozwoju Ojczy-
zny po odzyskaniu niepodleg³o�ci w 1989 roku.

aktual.: 21.I.1999

ZARYCKI Andrzej Stanis³aw
kompozytor, muzyk
Ur. 7 maja 1941 w Zakopanem; ¿onaty (od 1967);
wykszt. wy¿sze; magister sztuki � kompozytor;
wyznanie rzymskokat. Ojciec: W³adys³aw, wykszt.
zawodowe, fotograf, artysta ludowy, skrzypek w
kapeli góralskiej. Matka: Pelagia (z d. Pawiñska),
wykszt. podstawowe, krawcowa. Rodzeñstwo: Sta-
nis³aw (ur. 1943), Krystyna (ur. 1947). ̄ ona: Han-
na Podkanowicz, wykszt. wy¿sze, pedagog. Dzie-

ci: Katarzyna (ur. 1970), Bartosz (ur. 1978), Julia
(ur. 1982); z now¹ towarzyszk¹ ¿ycia � Maria (ur.
1994), Stanis³aw (ur. 1999). Miejsca zamieszkiwa-
nia: do roku 1964 w Zakopanem, w latach 1964-
66 w Chicago, a od 1966 roku w Krakowie.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Zakopanem l Pañstwowe
Liceum Muzyczne im. Fryderyka Chopina w Kra-
kowie (matura 1961) l Pañstwowa Wy¿sza Szko-
³a Muzyczna w Krakowie, kompozycja (dyplom
1970).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Wolny zawód � kompozytor, muzyk (od 1967) l
Zespó³ Ewy Demarczyk (1967-90), kierownik
muzyczny l Teatr Groteska w Krakowie (1985-
97), kierownik muzyczny l Teatr im. Jana Ko-
chanowskiego w Opolu (1992-97), kierownik mu-
zyczny l Pañstwowa Szko³a Muzyczna II stopnia
w Krakowie (od 1997), nauczyciel. Wyjazdy za-
graniczne o charakterze zawodowym: od 1967
roku koncerty z zespo³em Ewy Demarczyk w wie-
lu krajach �wiata, m.in. na Kubie (piêciokrotnie,
pierwszy raz w 1967), Pary¿ (kilkakrotnie na prze-
³omie lat 1960-70), Kolonia (kilkakrotnie na po-
cz¹tku lat 70.), ZSRR (dwukrotnie). Wa¿niejsze
osi¹gniêcia: autor muzyki do wielu znanych pio-
senek wykonywanych przez Ewê Demarczyk,
m.in. �O cudownych narodzinach Boles³awa Krzy-
woustego� do tekstu Galla Anonima, �Hercowicz�
i �Cyganka� do tekstów Mandelsztama oraz �Pie�ñ
nad pie�niami� do tekstu starotestamentowego. Na-
grody i wyró¿nienia: III nagroda na Krajowym Fe-
stiwalu Polskiej Piosenki w Opolu za �Song o ci-
szy� do tekstu Jonasza Kofty (1977); nagrody za
muzykê na Konfrontacjach Teatralnych Klasyka
Polska w Opolu do dramatów �Balladyna� J. S³o-
wackiego w re¿yserii M. Górkiewicza (1976),
�Akropolis� S. Wyspiañskiego w re¿. S. Szczyk-
ny (1990) oraz �M¹twy i Pragmatystów� Witka-
cego w re¿. J. Nowary (1994).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie Samorz¹dny Kraków
(od 1997), bierny cz³onek. Udzia³ w przedstawi-
cielskich organach w³adzy: brak. Sympatie poli-
tyczne: Jerzy Korwin-Mikke; antypatia do ZChN.
Odznaczenia: �Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury�
(nadany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki,
1987), �Za Pracê Spo³eczn¹ dla Miasta Krakowa�
(1988), Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi (1988), Odznaka
Honorowa Zas³u¿onemu Opolszczy�nie (nadana
przez wojewodê opolskiego 1996).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: przy nowej rodzinie, Podgórze, od
1967. Samochód: brak. Podatek dochodowy: 1998
� II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: fotografia amatorska, majsterkowanie i
naprawa sprzêtu gospodarstwa domowego,
zw³aszcza gdy nie rokuje ju¿ nadziei na zadzia³a-
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nie. Urlop: w pustym domu, bez obowi¹zków.
Ulubione dzie³a: kompozytorzy I. Strawiñski, M.
Ravel, S. Kenton. Maksyma ¿yciowa: Nie czyñ
drugiemu, co tobie niemi³o.             aktual.: 17.II.2000

ZARZYCKI Zbigniew Vincent
architekt, przedsiêbiorca, mened¿er
Ur. 26 kwietnia 1939 we Lwowie; rozwiedziony;
wykszt. wy¿sze; magister in¿ynier architekt; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Julian, wykszt. �red-
nie, muzykolog. Matka: Olga (z d. Nycz), wykszt.
�rednie, grafik w wydawnictwie muzycznym. Ro-
dzeñstwo: brak. Dzieci: brak. Tradycje rodzinne:
babka matki, Ró¿a Matejko,  by³a córk¹ W³ady-
s³awa, brata Jana Matejki; rodzina repatriowana
w 1945 roku ze Lwowa do Krakowa;  pokrewieñ-
stwo z Janem Matejk¹ pomog³o w czasach PRL
jego ciotecznemu prawnukowi w przyjêciu na stu-
dia, a rodzicom w uzyskaniu paszportu do Francji
� za dwa obrazy mistrza przechowywane w rodzi-
nie. ¯yciowe autorytety: arcybiskup Monako
Brandt, Alzatczyk, niezwyk³y cz³owiek i ksi¹dz,
w latach 80. bardzo wspomagaj¹cy akcje na rzecz
�Solidarno�ci� prowadzone na Lazurowym Wy-
brze¿u we Francji i w Monako; profesor Michel
Schneider, opiekun naukowy i duchowy, cz³onek
Centre National de la Recherche Scientifique - od-
powiednik Polskiej Akademii Nauk, w latach
1983-90 wiceprzewodnicz¹cy organizacji Solida-
rite France – Pologne we Francji. Miejsca zamiesz-
kiwania: we Lwowie do koñca wojny, w latach
1945-62 w Krakowie, nastêpnie w Pary¿u (1962-
68), Londynie (1968), Vancouver w Kanadzie
(1969-70), Nicei (1970-95) i z powrotem w Kra-
kowie (od 1995).

  EDUKACJA
Tzw. szko³a æwiczeñ oraz szko³a podstawowa przy
ul. Konarskiego w Krakowie l Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce im. Jana Kochanowskiego w Krakowie
(matura 1956) l Politechnika Krakowska, archi-
tektura (absolutorium 1962), specjalizacja wyko-
rzystanie energii s³onecznej (dyplom 1983) l stu-
dia podypl.: Centre National de la Recherche
Scientifique, tzw. doktorat III stopnia (dyplom
1989).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Biura projektowo-architektoniczne Legrand oraz
Bureau d’Etudes Construction et Coordination
BECC w Pary¿u, (1963-68), naczelny projektant
l University of British Columbia w Vancouver w
Kanadzie (1969-70), visiting professor l Societe
d’Etudes et Construction Côte d�Azur, Spó³ka In-
westycyjna w Monako (od 1970), w³a�ciciel  l
Biuro architektoniczno-projektowe w Cagnes sur
Mer oraz w Nicei we Francji, (1970-95), w³a�ci-
ciel  l Firma Handlowo-Us³ugowa „Viza” w Kra-
kowie, autoryzowany przedstawiciel i partner fir-
my „Gerda” (od 1995), w³a�ciciel. Wyjazdy zagra-
niczne o charakterze zawodowym: w latach 1962-
95 praca we Francji przerwana rocznym okresem

wyk³adów i pracy na uniwersytecie w Vancouver
w Kanadzie. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Studium ar-
chitektury s³onecznej na Lazurowym Wybrze¿u we
Francji�, wykonane przy wspó³pracy z CNRS
(1989-90); wykonanie kilkunastu du¿ych projek-
tów architektoniczno-urbanistycznych jako naczel-
ny projektant BECC oraz przez biuro w³asne, m.in.
rozbudowa XIII dzielnicy Pary¿a (Port d’Italie –
Place d’Italie, 1963-64), projekt King Faycal Cha-
rity Bank w Kuwejcie (1974), projekt przebudo-
wy centrum Brukseli obejmuj¹cy adaptacjê zabyt-
kowych koszar na potrzeby Europejskiego Mia-
steczka Kultury (1975), projekt Centre Mediter-
raneen des Geosciences (1988) – nagroda Wspól-
noty Europejskiej (1988).

  DZIA£ALNO�Æ  POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Centre National des In-
dependents CNI (1975-82), cz³onek zarz¹du de-
partamentu Provence-Alpes-Côte d’Azur, dorad-
ca ds. Polski w Zarz¹dzie G³ównym. Inne organi-
zacje spo³eczne: Solidarite France � Pologne Nice
Côte d�Azur (1981-93), za³o¿yciel, przewodnicz¹-
cy, honorowy przewodnicz¹cy (1993-97). Udzia³
w przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Inne
fakty z ¿yciorysu polit.: w 1960 roku pierwszy
wyjazd do Francji na wymianê studenck¹, powtór-
ny wyjazd w 1962 roku, bez zamiaru pozostawa-
nia na Zachodzie, przed³u¿y³ siê do 33 lat; w 1968
roku oddanie paszportu PRL i zrzeczenie siê oby-
watelstwa polskiego na znak protestu przeciw in-
terwencji zbrojnej pañstw Uk³adu Warszawskie-
go w Czechos³owacji; do 1978 roku, czyli do przy-
znania paszportu konsularnego przez w³adze PRL,
„bezpañstwowiec�, w 1983 roku ukoñczenie na
Politechnice Krakowskiej przerwanych przed laty
studiów; w 1990 roku przyjêcie obywatelstwa fran-
cuskiego (równolegle do polskiego); w drugiej po-
³owie lat 70. cz³onek francuskiej CNI za³o¿onej
przez Philipa Malauda, partii bêd¹cej prawico-
wym, katolickim skrzyd³em gaullistowskiej Res-
semblement pour la Republique; od wprowadze-
nia stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981
roku dzia³acz na rzecz �Solidarno�ci� we Francji
� organizowanie pomocy humanitarnej dla Pola-
ków, dzia³alno�æ informacyjna (mitingi publiczne
i spotkania z czo³owymi francuskimi politykami),
wspó³praca z Komitetem �Solidarno�ci� w Pary-
¿u, kontakty z podziemn¹ �Solidarno�ci¹� w kra-
ju, doprowadzenie w 1984 roku do nadania imie-
nia Lecha Wa³êsy Bulwarowi Stalingradu w Ni-
cei; przewodnicz¹cy Komitetu Wyborczego Lecha
Wa³êsy w Nicei w wyborach prezydenckich w
1990 roku. Sympatie polityczne: dawny gor¹cy
sympatyk i cz³onek �Solidarno�ci� oraz zwolen-
nik prezydenta Lecha Wa³êsy � obecnie tylko �let-
ni�; antypatia do partii komunistycznych i socjali-
stycznych we Francji i w Polsce, a z polityków do
Bronis³awa Geremka i Hanny Suchockiej. Odzna-
czenia: Srebrny Orze³ Miasta Nicei (1992), statu-
etka Krakowskiego Smoka wrêczona przez pre-
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zydenta Krakowa Józefa Lassotê w uznaniu za-
s³ug w promowaniu Krakowa za granic¹ (1993).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 150 m kw., w³asne w domu 3-rodzin-
nym, Krowodrza, od 1945. Samochód: nissan
240sx, rok prod. 1997. Podatek dochodowy: 1999
– III próg.

  ROZRYWKI I UPODOBANIA
Hobby: narty, p³ywanie, rower, fotografia, muzy-
ka powa¿na, podró¿e. Urlop: rejsy jachtowe po
Morzu �ródziemnym. Ulubione dzie³a: symfonia
�Peer Gynt� Griega, film �Siódma pieczêæ� Berg-
mana, ksi¹¿ka �Modlitwa na ka¿dy dzieñ� ks.
Maliñskiego, „Don Kichot” Cervantesa. Maksy-
ma ¿yciowa: Nie ma w ¿yciu przypadkowo�ci -
wszystko ma swój sens i znaczenie, nale¿y wiêc
ufaæ opatrzno�ci i robiæ wszystko, co jest mo¿li-
we do zrobienia.                               aktual.: 12.VI.2000

ZASADZIÑSKI Józef
metalurg, profesor AGH
Ur. 17 listopada 1937 w Krakowie; ¿onaty (od
1962); wykszt. wy¿sze; profesor zwyczajny; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Micha³, wykszt. pod-
stawowe, radiotechnik. Matka: Helena (z d. Adam-
czyk), wykszt. podstawowe, przy mê¿u. Rodzeñ-
stwo: Jan (ur. 1947). ¯ona: Anna (z d. Nowak),
wykszt. �rednie, pracownik in¿ynieryjno-technicz-
ny. Dzieci: Robert (ur. 1963), Aleksander (ur.
1968).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 3 im. �w. Miko³aja w Kra-
kowie l Technikum Górnicze w Krakowie (ma-
tura 1957) l Akademia Górniczo-Hutnicza w Kra-
kowie, metalurgia (dyplom 1962).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (od
1962), starszy asystent, adiunkt, docent (1962-86),
profesor nadzwyczajny (1986), profesor zwyczaj-
ny (1993), dziekan Wydzia³u Metali Nie¿elaznych
(1985-87 i od 1996). Ponadto: przewodnicz¹cy
Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk (od
1995), cz³onek Komitetu Badañ Naukowych w
Warszawie (od 1997). Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: sta¿e, konferencje w USA,
Japonii, Anglii, we Francji, w Meksyku, Brazylii
i Austrii. Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Wp³yw prêd-
ko�ci odkszta³cenia na opór plastyczny metalu
(doktorat 1969); �Czu³o�æ na prêdko�æ odkszta³-
cenia mosi¹dzów jednofazowych alfa, badana w
szerokim zakresie stopnia odkszta³cenia� (habili-
tacja 1975); 110 publikacji krajowych i zagranicz-
nych, 22 patenty, 130 prac naukowo-badawczych;
promotor 6 prac doktorskich i 75 prac magister-
skich.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenie In¿ynierów i Techni-
ków Przemys³u Hutniczego (od 1965), cz³onek l
Polskie Towarzystwo Archeologiczno-Numizma-

tyczne (od 1986), cz³onek. Udzia³ w przedstawi-
cielskich organach w³adzy: brak. Odznaczenia:
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
(1980).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Nowa Huta, od 1987. Samochód: mercedes,
rok prod. 1986. Podatek dochodowy: 1997 � II
próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
� brak odp.                                             aktual.: 26.II.1999

ZDEBSKI Janusz
polonista, psycholog, profesor AWF
Ur. 8 sierpnia 1944 w Krakowie; ¿onaty (od 1968);
wykszt. wy¿sze; profesor nadzwyczajny AWF w
Krakowie; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Mieczy-
s³aw, wykszt. �rednie, pracownik umys³owy,
urzêdnik. Matka: Janina (z d. Ga³ka), wykszt. �red-
nie ekonomiczne, ksiêgowa. Rodzeñstwo: brak.
¯ona: Danuta (z d. Broda), wykszt. wy¿sze, pale-
obotanik, pracownik naukowy Uniwersytetu Ja-
gielloñskiego. Dzieci: Katarzyna (ur. 1974), Joan-
na (ur. 1983).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 7 w Krakowie l III Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Kochanowskiego w Kra-
kowie (matura 1962) l Uniwersytet Jagielloñski,
filologia polska (dyplom 1967); psychologia (dy-
plom 1970) l studia doktoranckie: UJ, Instytut Psy-
chologii (dyplom 1973) l przewodnik tatrzañski.

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
(od 1973), starszy asystent (1973-74), adiunkt
(1974-86), docent (1986-90), profesor nadzwy-
czajny (1990), prodziekan (1984-87) i dziekan
Wydzia³u Wychowania Fizycznego (1987-93), kie-
rownik Katedry Psychologii (od 1991), rektor
(1993-99). Ponadto: wiceprzewodnicz¹cy (1987-
91), sekretarz (1991-93) i przewodnicz¹cy (1993-
96) Komisji Nauk Psychologicznych Polskiej Aka-
demii Nauk Oddzia³ w Krakowie, wiceprzewod-
nicz¹cy PAN (od 1987), cz³onek Rady Naukowej
Tatrzañskiego Parku Narodowego (od 1995). Wy-
jazdy zagraniczne o charakterze zawodowym:
wyjazd studialny na uniwersytet w Niszu w Jugo-
s³awii (1989), do Lwowa (wymiana naukowa z
Akademi¹ Wychowania Fizycznego we Lwowie,
1989), wyjazd studialny do Berlina (1989 i 1993).
Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Rozumienie niektórych
kategorii gramatycznych przez dzieci w wieku
szkolnym� (doktorat 1973); �Psychologiczne i
spo³eczne uwarunkowania taternictwa� (habilita-
cja 1985); oko³o 70 publikacji naukowych z za-
kresu psychologii sportu i turystyki; wypromowa-
nie 10 doktorów; publikacje turystyczne, np. prze-
wodnik biograficzny �Stary cmentarz w Zakopa-
nem� (1986); uczestnictwo w wyprawie alpini-
stycznej w Andach (1985).
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  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Kra-
joznawcze (od 1960), prezes Zarz¹du G³ównego
PTTK (od 1997) l Towarzystwo Sportowe �Wi-
s³a� (od 1988), wiceprezes ds. sportowych, cz³o-
nek honorowy (od 1999). Udzia³ w przedstawiciel-
skich organach w³adzy: brak. Sympatie politycz-
ne: Leszek Balcerowicz i Tadeusz Syryjczyk; an-
typatie do J. £opuszañskiego i S. Niesio³owskie-
go. Odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Naro-
dowej (1977), Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1994).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 70 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Podgórze, od 1997. Samochód: brak. Podatek
dochodowy: 1997 �  II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: w m³odo�ci lekkoatletyka w WKS �Wa-
wel� (100, 200 i 400 m), obecnie czytanie litera-
tury górskiej, s³uchanie muzyki, zbieranie wido-
kówek. Urlop: najchêtniej w górach z plecakiem.
Ulubione dzie³a: literatura górska, reporta¿e z wy-
praw, literatura psychologiczna; filmy Woody Al-
lena; malarstwo J. Malczewskiego. Maksyma ¿y-
ciowa: �wiat jest piêkny.                  aktual.: 8.IV.1999

ZDRADA Jerzy
historyk, profesor UJ, wiceminister edukacji
Ur. 26 listopada 1936 w Czêstochowie; ¿onaty (od
1960); wykszt. wy¿sze; doktor habilitowany, pro-
fesor UJ; wyznanie rzymskokat. Ojciec: W³ady-
s³aw, wykszt. �rednie, zawód � brak odp. Matka:
Janina (z d. Leciñska), wykszt. podstawowe, za-
wód � brak odp. Rodzeñstwo: Jan (ur. 1938), Ma-
ria (ur. 1940), Andrzej (ur. 1947). ¯ona: Danuta (z
d. Zarzycka), wykszt. wy¿sze, magister historii,
nauczyciel w liceum ogólnokszta³c¹cym. Dzieci:
Anna (ur. 1964). Tradycje rodzinne: niepodleg³o-
�ciowe od XIX wieku; ojciec bra³ udzia³ w kam-
panii wrze�niowej 1939 roku, w latach 1939-45
by³ w Zwi¹zku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Katowicach Ligocie l XI
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Katowicach Ligocie
(matura 1955) l Uniwersytet Jagielloñski, histo-
ria (dyplom 1960) l studia doktoranckie: UJ (dy-
plom 1965).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
(1959-60), archiwista l Biblioteka Polskiej Aka-
demii Nauk w Krakowie (1960-84), bibliotekarz
(1960-66), starszy kustosz dyplomowany (1966-
76), docent (1976-84) l Wy¿sza Szko³a Pedago-
giczna w Kielcach (1975-79), docent l Uniwer-
sytet Jagielloñski, Biblioteka Jagielloñska (od
1984), starszy kustosz dyplomowany (1984-89),
docent (1989-93), profesor (1993) l Sejm RP
(1993-97), pose³ zawodowy l Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej (od 1997), podsekretarz stanu.
Ponadto: cz³onek Komisji Historycznej Polskiej

Akademii Nauk (od 1965). Wyjazdy zagraniczne
o charakterze zawodowym: stypendium naukowe
w Wiedniu (1965) i Pary¿u (1976, 1988). Wa¿niej-
sze osi¹gniêcia: �Polityczna dzia³alno�æ Hotelu
Lambert w latach 1865-1872� (doktorat 1965);
�Jaros³aw D¹browski 1836-1871� (habilitacja
1974); publikacje �Zmierzch Czartoryskich�
(1969), �Jaros³aw D¹browski 1836-1871� (1973),
�Polska dzia³alno�æ dyplomatyczna (1860-1900)�
w �Historia dyplomacji polskiej� (tom III, 1982),
�Ziemia tarnowska w okresie autonomii galicyj-
skiej� w II tomie �Tarnów. Dzieje miasta i regio-
nu� (1983), �Wielka Emigracja po powstaniu li-
stopadowym� (1988), �Sprawa polska w okresie
powstania styczniowego (1863-64)� w �Powsta-
nie styczniowe 1863-64. Wrzenie. Bój. Europa.
Wizje� (Warszawa 1990); ponad 150 artyku³ów
naukowych i rozpraw z dziejów Wielkiej Emigra-
cji, powstania styczniowego, walki Galicji o auto-
nomiê.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Ruch Obywatelski � Ak-
cja Demokratyczna (1990-91), wiceprzewodnicz¹-
cy l Unia Demokratyczna (1991-94), cz³onek
Rady Krajowej i prezydium l Unia Wolno�ci (od
1994), cz³onek Rady Krajowej i prezydium. Inne
organizacje spo³eczne: Polskie Towarzystwo Hi-
storyczne (od 1961), cz³onek l NSZZ �Solidar-
no�æ� (od 1980), przewodnicz¹cy Komisji Zak³a-
dowej w Polskiej Akademii Nauk (1980-82), prze-
wodnicz¹cy Komisji Zak³adowej na Uniwersyte-
cie Jagielloñskim (1989-91), cz³onek Komitetu
Obywatelskiego przy przewodnicz¹cym NSZZ
�Solidarno�æ� (1988-90) l Wspólnota Polska (od
1990), wiceprzewodnicz¹cy oddzia³u krakowskie-
go (1990-93) l Spo³eczny Komitet Odnowy Za-
bytków Krakowa (od 1990), wiceprzewodnicz¹-
cy. Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: pose³ na Sejm RP, kaden. 1989-91, lista wy-
borcza Komitetu Obywatelskiego �Solidarno�æ�,
Obywatelski Klub Parlamentarny, cz³onek prezy-
dium klubu, wiceprzewodnicz¹cy Komisji Eduka-
cji Narodowej i Postêpu Technicznego, cz³onek
Komisji Konstytucyjnej; kaden. 1991-93, lista
wyborcza Unii Demokratycznej, Klub Parlamen-
tarny Unii Demokratycznej, cz³onek prezydium
klubu, wiceprzewodnicz¹cy Komisji Edukacji
Narodowej i Postêpu Technicznego, cz³onek Ko-
misji Obrony Narodowej; kaden. 1993-97, lista
wyborcza Unii Demokratycznej, Klub Parlamen-
tarny Unii Demokratycznej (1993-94), cz³onek
prezydium klubu, Klub Parlamentarny Unii Wol-
no�ci (1994-97), cz³onek prezydium klubu, wice-
przewodnicz¹cy Komisji Edukacji Narodowej i
Postêpu Technicznego, cz³onek Komisji Konsty-
tucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Osi¹gniêcia
w dzia³alno�ci publicznej: praca parlamentarna,
zw³aszcza przy ustawie o szkolnictwie wy¿szym
(1990), ustawie o Komitecie Badañ Naukowych
(1991), ustawie o prawie autorskim (1993), usta-
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wie o Polskiej Akademii Nauk (1997), ustawie o
wy¿szych szko³ach zawodowych (1997) oraz nad
Konstytucj¹ RP (1997); skuteczne starania o
zwiêkszenie �rodków na inwestycje w szkolnic-
twie wy¿szym, w tym m.in. wprowadzenie do pla-
nu inwestycyjnego rozbudowy Biblioteki Jagiel-
loñskiej (1994) oraz III Campusu  Uniwersytetu
Jagielloñskiego (1997-98). Inne fakty z ¿yciorysu
polit.: udzia³ w tajnych strukturach NSZZ �Soli-
darno�æ� na szczeblu krajowym � w Tymczaso-
wej Komisji Koordynacyjnej i Krajowej Komisji
Wykonawczej (1982-87) oraz w prezydium Re-
gionalnego Komitetu Wykonawczego i Regional-
nego Komitetu �Solidarno�ci� Ma³opolska (1982-
88); w latach 1982-88 redaktor podziemnego �Biu-
letynu Ma³opolskiego�; w 1984 roku zwolniony z
pracy w Polskiej Akademii Nauk i pozbawiony
stanowiska docenta z przyczyn politycznych; licz-
ne przes³uchania, rewizje w mieszkaniu, wielolet-
nia odmowa wydania paszportu na wyjazdy na-
ukowe; w latach 1988-90  roku w Komitecie Oby-
watelskim przy Lechu Wa³êsie; uczestnik obrad
�okr¹g³ego sto³u� po stronie �Solidarno�ci�,  pod-
stolik samorz¹d terytorialny. Odznaczenia: Medal
Komisji Edukacji Narodowej (1997).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 65 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1964. Samochód: citroën, rok
prod. 1996. Podatek dochodowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka. Urlop: wycieczki górskie. Ulu-
bione dzie³a: brak odp. Maksyma ¿yciowa: brak odp.

aktual.: 20.II.1999

ZELIA� Aleksander Józef
ekonomista, profesor AE
Ur. 14 wrze�nia 1939 w Ole�nicy, woj. kieleckie;
¿onaty po raz drugi (od 1998); wykszt. wy¿sze;
profesor zwyczajny nauk ekonomicznych; wyzna-
nie rzymskokat. Ojciec: Aleksander, wykszt. za-
wodowe, murarz. Matka: Stanis³awa (z d. Malec),
wykszt. podstawowe, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Je-
rzy (ur. 1937), Teresa (ur. 1947). Pierwsza ¿ona:
Helena Maria Golonka (zmar³a). ¯ona: Jadwiga
(z d. Kurowska), wykszt. wy¿sze, pracownik ad-
ministracyjny. Dzieci: Ma³gorzata (ur. 1965), Alek-
sander (ur. 1975).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa im. S. ¯eromskiego w Ole-
�nicy l Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Busku Zdro-
ju (matura 1956) l Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna
w Krakowie, statystyka (dyplom 1962).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Akademia Ekonomiczna w Krakowie (od 1962),
asystent (1962-66), adiunkt (1966-71), docent
(1971-77), profesor nadzwyczajny (1977-82), pro-
fesor zwyczajny (1982), wicedyrektor Instytutu
Statystyki, Ekonometrii i Informatyki (1973-81),
kierownik Zak³adu Teorii Prognoz (od 1973), kie-
rownik Katedry Statystyki (od 1992), prorektor ds.

nauki (1981-87) l Wy¿sza Szko³a Przedsiêbior-
czo�ci i Marketingu w Chrzanowie (od 1996), rek-
tor. Ponadto: doktor honoris causa Akademii Eko-
nomicznej we Wroc³awiu (1996), redaktor naczel-
ny �Folia Oeconomica Cracoviensia� (1982-87),
cz³onek Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego
(1988-96), przewodnicz¹cy sekcji uczelni ekono-
micznych Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego
IV i V kadencji, przewodnicz¹cy Komitetu Staty-
styki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk (od
1993), cz³onek Centralnej Komisji ds. Tytu³u Na-
ukowego i Stopni Naukowych przy prezesie Rady
Ministrów (od 1994), cz³onek Naukowej Rady Sta-
tystycznej G³ównego Urzêdu Statystycznego, cz³o-
nek Komisji Nauk Ekonomicznych PAN Oddzia³
w Krakowie, cz³onek Komisji Nauk Organizacji i
Zarz¹dzania PAN Oddzia³ w Krakowie, cz³onek
Komisji Statystyczno-Demograficznej PAN Od-
dzia³ w Krakowie. Wyjazdy zagraniczne o charak-
terze zawodowym: visiting scholar w Cambridge �
USA (1974-75); sta¿ naukowy w Pittsburghu �
USA (1982); visiting professor w Bonn i Marbur-
gu � Niemcy (1987), w Bagdadzie � Irak (kilka-
krotnie). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Zastosowanie
funkcji produkcji do rachunku efektywno�ci eko-
nomicznej gospodarstw ch³opskich� (doktorat
1966); �Ekonometryczne metody budowy pro-
gnoz� (habilitacja 1970); publikacje � �Ekonome-
tryczne metody budowy prognoz� (1970), �Eko-
nometryczne metody prognozowania procesów
gospodarczych� (1979), �Some Remarks on Crite-
ria for the Selection of Regressos in Econometric
Models� (1984), �The Contemporary Trend in the
Development of Forecasting Methods� (1986), �A
Regression Approach to Regional Forecasting�
(1987), �Basic Tendencies in Polish Economy De-
velopment and Their Consequences in the Field of
Foreign Trade� (1989), �Methoden zur Schatzung
fehlender Informationen� (1990), �Multicollineari-
ty of Variabless: An Embarrassing Problem of Eco-
nometrics� (1992), �Selected Problems in Econo-
metric Modelling and Forecasting Socio-Economic
Phanomena� (1993), �Teoria prognozy� (wyd. III
1997), �Przestrzenno-czasowe modelowanie i pro-
gnozowanie zjawisk gospodarczych� (1997), �Ja-
ko�æ ¿ycia. Projekt dynamiczno-przestrzennych ba-
dañ taksonomicznych� (1997), �The Achievements
and Shortcomings Forecasting the Development of
Economic Processes� (1997), �Contribution to
Current Status of Statistics and Econometric in
Poland� (1998), �Kurzfristige und langfristige Wirt-
schaftsprognosen� w �Hilfen für die junge Gene-
ration� (Berliner Statistik, Berlin 1999), �Metody
statystyczne� (1999); wspó³autor publikacji �
�Wp³yw czynników demograficznych na kszta³to-
wanie popytu konsumpcyjnego� (1978), �Model
programowania rozwoju budownictwa mieszkanio-
wego� (1980), �Modele ekonometryczne w proce-
sie prognozowania� (1981), �Statystyczne metody
analizy cech jako�ciowych� (1981), �Analiza wa-
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riacyjna i kowariacyjna w badaniach ekonomicz-
nych� (1982), �Metody doboru zmiennych w mo-
delach ekonometrycznych� (1982), �Metody pro-
gnozowania rozwoju spo³eczno-gospodarczego�
(1983), �Metody i modele programowania budow-
nictwa mieszkaniowego� (1989), �Metody anali-
zy danych empirycznych na podstawie szeregów
przekrojowo-czasowych� (1990), �Het economisch
program � Balcerowicz in Polen� (1990), �Meto-
dy prognozowania rozwoju spo³eczno-gospodar-
czego� (1993), �Simple Methods of Estimation of
Importance of Diagnostic Variables in Taxonomic
Investigations� (1995), �Obserwacje nietypowe w
badaniach ekonometrycznych� (1996), �Taksono-
miczna analiza przestrzennego zró¿nicowania ja-
ko�ci ¿ycia ludno�ci w Polsce w 1994 r.� (1997),
�Metody statystyczne w badaniach zjawisk jako-
�ciowych� (1997), �On Building Taxonometric
Measures of the Quality of Life� (1997), �Taxono-
mische Analyse der raümlichen Unterschiede der
Lebensqualität der Bewölkerung in Polen im Jahre
1994� (1997), �On Building Taxonometric Measu-
res of Living Conditions� (1998); wspó³autor i re-
daktor publikacji � �Globalne prognozy rozwoju
spo³eczno-gospodarczego� (1983), �Metody staty-
styki miêdzynarodowej� (1988), �Metody takso-
nomii numerycznej w modelowaniu zjawisk spo-
³eczno-gospodarczych� (1989), �Ekonometria
przestrzenna� (1991), �Statystyka matematyczna
w zastosowaniach� (wyd. III 1996), �Statystyczne
metody oceny ryzyka w dzia³alno�ci gospodarczej�
(1998). Nagrody i wyró¿nienia: Man of the Year
1995 � American Biographical Institute, Interna-
tional Board of Research.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego
(1963-80), przewodnicz¹cy Rady Zak³adowej AE
(1980) l NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980), cz³onek
l International Academy of Computer Sciense and
Systems (od 1997), cz³onek rzeczywisty l Pol-
skie Towarzystwo Ekonomiczne, cz³onek prezy-
dium zarz¹du Oddzia³u w Krakowie l Polskie
Towarzystwo Statystyczne, cz³onek prezydium
Rady G³ównej l The Econometric Society, cz³o-
nek l Die Deutsche Statistische Gesellschaft, cz³o-
nek l Association for Modelling and Forecasting
Economics in Transition, cz³onek l International
Federation of Classification Societes, cz³onek l
Polskie Towarzystwo Statystyczne, cz³onek sek-
cji klasyfikacji i analizy danych l An Honorary
Advisor on the Research Board of Advisors of the
American Biographical Institute, International Di-
vision. Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: brak. Odznaczenia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
(1979), Medal Komisji Edukacji Narodowej
(1982), Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski (1984), Z³ota Odznaka �Za Zas³ugi dla
Miasta Krakowa� (1984), Z³ota Odznaka �Za Za-
s³ugi dla Województwa Krakowskiego� (1985).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 108 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, Krowodrza, od 1982. Samochód: peugeot, rok
prod. 1994. Podatek dochodowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: ogród, literatura, jêzyki obce. Urlop: wy-
cieczki krajoznawcze. Ulubione dzie³a: malarstwo
Z. M. Maciejewskiego. Maksyma ¿yciowa: Chcesz
byæ kim� w ¿yciu, to siê ucz.              aktual.: III.1999

ZGODA Leopold Micha³
historyk filozofii, radny miejski
Ur. 17 lipca 1937 w Sosnowcu, woj. katowickie;
po �mierci ¿ony powtórnie ¿onaty (od 1980); wy-
kszt. wy¿sze, filozof, doktor nauk humanistycz-
nych; wyznanie rzymskokat. Ojciec: W³adys³aw,
wykszt. podstawowe, kolejarz. Matka: Michalina
(z d. Cerek), wykszt. podstawowe, bez zawodu.
Rodzeñstwo: W³adys³aw (ur. 1940), Zbigniew (ur.
1951). ¯ona: Anna (z d. �liwiñska), wykszt. wy-
¿sze, magister rehabilitacji, dodatkowo po³o¿na.
Dzieci: Marta (ur. 1984), Micha³ (ur. 1986).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Kêdzierzynie l Liceum dla
Pracuj¹cych w Opolu (matura 1957) l Uniwersy-
tet Jagielloñski, filozofia (dyplom 1963).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Polskie Koleje Pañstwowe w Kêdzierzynie (1955-
58), asystent Kolei Pañstwowych l Wy¿sza Szko³a
Pedagogiczna w Krakowie (1964-68), asystent,
starszy asystent l Akademia Wychowania Fizycz-
nego w Krakowie (1975-88), wspó³praca l Aka-
demia Ekonomiczna w Krakowie (od 1967), star-
szy asystent, adiunkt (1972-96), starszy wyk³adow-
ca (od 1996), cz³onek Senatu AE (1991-99). Po-
nadto: cz³onek Ba³tyckiego Parlamentu Ekologicz-
nego z siedzib¹ w Gdañsku (od 1992), cz³onek
Rady Programowej O�rodka Europejskiej Wspó³-
pracy M³odzie¿y w Krakowie (od 1996), cz³onek
Spo³ecznej Rady Nadzorczej ZOZ nr 1 w Krako-
wie (1996-98), cz³onek komitetu steruj¹cego pra-
cami nad programem ochrony �rodowiska woje-
wództwa krakowskiego na lata 1999-2010 (1997-
98), cz³onek komisji ds. koordynacji programu
promocji jako�ci Ma³opolskiej Rady Regionalnej
(od 1997), cz³onek Kapitu³y Ma³opolskiej Nagro-
dy Jako�ci (1988), ekspert w projekcie �Promocja
kultury przedsiêbiorczo�ci� realizowanym przez
Ma³opolski Instytut Samorz¹du Terytorialnego i
Administracji w Krakowie (od 1997) l Ekspert w
projekcie �Promocja kultury przedsiêbiorczo�ci�
realizowanym przez MISTiA (od 1998). Wyjazdy
zagraniczne o charakterze zawodowym: stypen-
dium Fundacji Lanckoroñskich w Londynie (I-
III.1989). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Herbert Spen-
cer i zmierzch angielskiego utylitaryzmu� (dokto-
rat 1972).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980), cz³o-
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nek-za³o¿yciel Komisji Uczelnianej AE w Krako-
wie (1980-81), delegat Ma³opolski na I Krajowy
Zjazd w Gdañsku (1981), cz³onek uczelnianej
Komisji Rewizyjnej �Solidarno�ci� (1991-98) l
Polski Klub Ekologiczny (od 1981), cz³onek l
Stowarzyszenie Przyjació³ Domu Pomocy Spo-
³ecznej im. L. A. Helclów w Krakowie (od 1995),
cz³onek l Towarzystwo Przyjació³ Kardiologii i
Kardiochirurgii w Krakowie (od 1995), cz³onek
l Towarzystwo Naukowe Prakseologiczne (od
1996), cz³onek zespo³u etyki biznesu l Krakow-
skie M³odzie¿owe Towarzystwo Przyjació³ Nauk
i Sztuk (od 1997), cz³onek Rady Naukowej l
Komitet Obywatelski Miasta Krakowa, wiceprze-
wodnicz¹cy (od 1997) l Stowarzyszenie �Wspól-
nota Polska� (od 1998), cz³onek l Ma³opolski
Klub Konserwatywny, cz³onek-za³o¿yciel, wice-
przewodnicz¹cy (od 1996) l Krajowe Towarzy-
stwo Autyzmu (od 1998), cz³onek Rady Fundacji
�Wspólnota Nadziei� l Polskie Towarzystwo Fi-
lozoficzne, cz³onek zarz¹du oddzia³u krakowskie-
go (1980-84). Udzia³ w przedstawicielskich orga-
nach w³adzy: radny Rady Dzielnicy IV, kaden.
1992-94, cz³onek Zarz¹du Dzielnicy l radny Rady
Miasta Krakowa, kaden. 1994-98, lista wyborcza
koalicji �Samorz¹dny Kraków�, klub radnych �Sa-
morz¹dny Kraków� (1994-97), klub radnych na
rzecz Akcji Wyborczej �Solidarno�æ� (1997-98),
wiceprzewodnicz¹cy klubu (1997), przewodnicz¹-
cy Komisji Dyscyplinarnej RMK (1997-98), de-
legat RMK do Sejmiku Samorz¹dowego Woje-
wództwa Krakowskiego (1994-98), cz³onek pre-
zydium sejmiku (1994-98), przewodnicz¹cy Ko-
misji Nagrody Samorz¹dowej Sejmiku (1994-98);
kaden. 1998-2002, lista wyborcza Akcji Wybor-
czej �Solidarno�æ�, klub  radnych AWS, przewod-
nicz¹cy Komisji Dyscyplinarnej. Inne fakty z ¿y-
ciorysu polit.: w latach 1981-86 dzia³alno�æ w
strukturach podziemnych NSZZ �Solidarno�æ� i
dzia³alno�æ redakcyjno-wydawnicza; kandydat na
pos³a w wyborach do Sejmu w 1993 roku z kra-
kowskiej listy �Solidarno�ci�, kandydat na pos³a
z krakowskiej listy AWS w 1997 roku. Antypatie
polityczne: do osób przesadnie ambitnych bez
wzglêdu na opcjê polityczn¹. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 36 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, Krowodrza, od 1974. Samochód: brak. Poda-
tek dochodowy: 1994 � I próg, 1995 � I próg, 1996
� II próg, 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka górska, poezja, s³uchanie radia,
zw³aszcza dobrej muzyki w nocy. Urlop: z rodzi-
n¹ w górach i nad morzem. Ulubione dzie³a: lite-
ratura � �Listy do Mileny� F. Kafki, �Eseje� A.
Camusa, �Sonety do Orfeusza� R. M. Rilke; fil-
my z Jeanem Gabinem, �Ziemia obiecana� A.
Wajdy; malarstwo Paula Cezanne�a i impresjoni-
stów; muzyka baroku. Maksyma ¿yciowa: Plus
ratio quam vis.                                    aktual.: 14.IV.1999

ZIEJKA Franciszek
polonista, rektor UJ
Ur. 3 pa�dziernika 1940 w Rad³owie, woj. tarnow-
skie; ¿onaty (od 1966); wykszt. wy¿sze; profesor
doktor habilitowany filologii polskiej; wyznanie
rzymskokat. Ojciec: Pawe³, wykszt. niepe³ne pod-
stawowe (4 klasy), rolnik. Matka: Anna (z d.
Mleczko), wykszt. niepe³ne podstawowe (4 kla-
sy), przy mê¿u. Rodzeñstwo: Stanis³aw (ur. 1925),
Czes³aw (ur. 1927), Helena (ur. 1931), Anna (ur.
1933), Jan (ur. 1935), Józef (ur. 1938). ¯ona: Ma-
ria (z d. G³uszek), wykszt. wy¿sze, nauczyciel
akademicki. Dzieci: Dagmara (ur. 1967), Domi-
nik (ur. 1974).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Rad³owie l Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce w Rad³owie (matura 1958) l Uni-
wersytet Jagielloñski, filologia polska (dyplom
1963).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski (od 1963), asystent, (1963-
71), adiunkt (1971-82), docent (1982-91), profesor
(1991), profesor zwyczajny (1998), wicedyrektor
Instytutu Filologii Polskiej (1988-89), dziekan
Wydzia³u Filologicznego (1990-93), prorektor ds.
ogólnych (1993-IV.99), rektor (od IV.1999). Ponad-
to: cz³onek-korespondent Polskiej Akademii Umie-
jêtno�ci (od 1996). Wyjazdy zagraniczne o charak-
terze zawodowym: trzykrotnie delegowany do pra-
cy na uniwersytetach zagranicznych � lektor jêzy-
ka polskiego na Uniwersytecie Prowansalskim w
Aix-en-Provence (1970-73), lektor i wyk³adowca
na uniwersytecie w Lizbonie (1979-80), profesor
na Uniwersytecie Sorbonne Nouvelle w Pary¿u
(1984-88). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Obrazy sym-
bole Wesela S. Wyspiañskiego w �wietle polskiej
tradycji literackiej i politycznej� (doktorat 1971);
�Z³ota legenda ch³opów polskich� (habilitacja
1982); autor wielu ksi¹¿ek, m.in. �W krêgu mitów
polskich� (1977, II wyd. poszerzone �Wesele w krê-
gu mitów polskich� 1997), �Studia polsko-prowan-
salskie� (1977), �Moje spotkania z Portugali¹�
(1983), �Z³ota legenda ch³opów polskich� (1985),
�Panorama Rac³awicka� (1985, II wyd. zmienione
1998), �Pary¿ m³odopolski� (1993), �Nasza rodzi-
na w Europie� (1995), �Poeci, misjonarze, uczeni.
Z dziejów kultury i literatury polskiej� (1998), og³o-
szenie drukiem korespondencji W³adys³awa Orka-
na z matk¹ � Katarzyn¹ Smereczyñsk¹ (�Dialog ser-
deczny� 1988), opracowanie krytycznego wydania
z serii Biblioteki Narodowej �Ch³opów� W. S. Rey-
monta, og³oszenie wspólnie z M. Delaperriere ob-
szernej antologii �Panorama de la littérature polo-
naise dés origines á 1822� (1991); autor sztuk te-
atralnych zrealizowanych przez Teatr Faktu Tele-
wizji Polskiej � �Narodziny legendy� (1988), �Pol-
ski listopad� (1989), �Traugutt� (1991) oraz licz-
nych s³uchowisk radiowych, m.in. �Kamienna ksiê-
ga dziejów�, �A sta³o siê to w zapusty�, �Ty dla
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Polski bêdziesz per³¹�. Nagrody i wyró¿nienia: lau-
reat licznych nagród, m.in. ministra edukacji naro-
dowej (1978, 1985), nagroda im. Tomasza Nocz-
nickiego (1980), nagroda �Miesiêcznika Literackie-
go� (1978), nagroda �¯ycia Literackiego� (1984),
nagroda literacka miasta Krakowa (1989),  Palmes
Academiques od premiera Republiki Francuskiej
(1994).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak odp. Inne organiza-
cje spo³eczne: NSZZ �Solidarno�æ� (od 1980),
cz³onek. Udzia³ w przedstawicielskich organach
w³adzy: brak odp. Odznaczenia: Krzy¿ Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 66 m kw., spó³dzielcze w³asno�cio-
we, �ródmie�cie, od 1978. Samochód: honda, rok
prod. 1998. Podatek dochodowy: 1997 �  II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: spacery z wnuczk¹. Urlop: w domku wcza-
sowym w Wysowej. Ulubione dzie³a: Biblia, twór-
czo�æ malarska Giotta i Fra Angelico. Maksyma
¿yciowa: Sapere aude (Horacy).

aktual.: 12.IV.1999

ZIELIÑSKI Jacek
student AP, radny miejski
Ur. 5 marca 1973 w Poznaniu; ¿onaty (od 1996);
wykszt. wy¿sze; magister historii; wyznanie rzym-
skokat. Ojciec: Wojciech, wykszt. wy¿sze, magi-
ster in¿ynier mechanik. Matka: Anna (z d. Kopeæ),
wykszt. �rednie, po³o¿na. Rodzeñstwo: Piotr (ur.
1977). ¯ona: Danuta (z d. Tkaczyk), wykszt. wy-
¿sze, magister biologii. Dzieci: Micha³ (ur. 1996).
Tradycje rodzinne: rodzina pochodzi z Kalisza.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 17 w Kaliszu l III Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Kaliszu (matura 1992) l
Akademia Pedagogiczna w Krakowie, historia (dy-
plom 2000).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
� brak.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Ruch Spo³eczny Akcji
Wyborczej �Solidarno�æ�, cz³onek Rady Politycz-
nej, sekretarz Zarz¹du Miejskiego w Krakowie. Inne
organizacje spo³eczne: Zwi¹zek Harcerstwa Pol-
skiego (1982-90), dru¿ynowy (1989-90) l Zwi¹-
zek Harcerstwa Polskiego, r. za³. 1918 (1990-92),
szczepowy (1991-92) l Zwi¹zek Harcerstwa Rze-
czypospolitej (1992-94), szczepowy l Niezale¿ne
Zrzeszenie Studentów (1995-99), przewodnicz¹cy
(od 1998) l NSZZ �Solidarno�æ� (od 2000), cz³o-
nek. Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: radny Rady Miasta Krakowa, kaden. 1998-
2002, lista wyborcza AWS, klub radnych AWS. Inne
fakty z ¿yciorysu polit.: udzia³ w pracach krakow-
skiego sztabu Akcji Wyborczej �Solidarno�æ�
(1997). Sympatie polityczne: centroprawica chrze-
�cijañsko-demokratyczna. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: oko³o 30 m kw., wolny najem, Nowa
Huta, od 1998. Samochód: ford scorpio, rok prod.
1990. Podatek dochodowy: 1999 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: najnowsza historia Polski, ksi¹¿ki, muzy-
ka powa¿na. Urlop: z rodzin¹ w górach lub nad
jeziorem daleko od cywilizacji. Ulubione dzie³a:
�Przygody dobrego wojaka Szwejka� J. Haszka.
Maksyma ¿yciowa: Zostaw �wiat choæ trochê lep-
szy, ni¿ go zasta³e�.                            aktual.: 2.VI.2000

ZIELIÑSKI Ryszard Jan
lekarz pediatra, radny wojewódzki
Ur. 27 marca 1935 w Sochaczewie, woj. skiernie-
wickie; ¿onaty (od 1957); wykszt. wy¿sze, doktor
nauk medycznych; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Zygmunt, wykszt. �rednie, rzemie�lnik. Matka:
Jadwiga (z d. Kuczyñska), wykszt. niepe³ne �red-
nie, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Barbara (ur. 1937),
Maria (ur. 1940). ¯ona: Barbara (z d. Michalak),
wykszt. wy¿sze, ekonomista. Dzieci: Tomasz (ur.
1958), Katarzyna (ur. 1960).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 2 w Sochaczewie l Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Fryderyka Chopina w So-
chaczewie (matura 1952) l Akademia Medyczna
w Warszawie, Wydzia³ Lekarski (dyplom 1958) l
studia podypl.: Wojskowa Akademia Medyczna w
£odzi, specjalizacja z pediatrii I stopnia (dyplom
1963), II stopnia (dyplom 1967).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Szpital Powiatowy w Sochaczewie, Oddzia³ Dzie-
ciêcy (1958-67), asystent l Wojskowa S³u¿ba
Zdrowia (1959-94), starszy lekarz jednostki woj-
skowej (1959-67) l Szpital Wojskowy w Krako-
wie, kierownik Poradni Dzieciêcej (1967-79), ko-
mendant szpitala (1979-94) l Krakowskie Pogo-
towie Ratunkowe (1967-95), starszy asystent l
Firma �Pediatryczne Wizyty Domowe� (1992-96),
w³a�ciciel l Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
Dzieciêcy im. �w. Ludwika w Krakowie (1995-
98), asystent pomocy dora�nej l emeryt (od 1999).
Ponadto: cz³onek Wojskowej Izby Lekarskiej w
Warszawie (od 1991). Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: brak.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (1962-90), cz³onek Komitetu Par-
tyjnego Kwatermistrzostwa Warszawskiego Okrê-
gu Wojskowego (1986-89). Inne organizacje spo-
³eczne: Polski Czerwony Krzy¿ (od 1959), cz³o-
nek l Polskie Towarzystwo Pediatryczne (1960-
87), cz³onek l Zwi¹zek By³ych ¯o³nierzy Zawo-
dowych (od 1995), cz³onek. Udzia³ w przedstawi-
cielskich organach w³adzy: radny Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Krakowie, kaden. 1986-90,
lista wyborcza PZPR, klub radnych PZPR l pose³
na Sejm X kadencji, kaden. 1989-91, lista wybor-
cza PZPR, klub poselski PZPR l radny Rady Mia-
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sta Krakowa, kaden. 1994-98, lista wyborcza So-
juszu Lewicy Demokratycznej, klub radnych SLD,
wiceprzewodnicz¹cy RMK l radny Sejmiku Wo-
jewództwa Ma³opolskiego, kaden. 1998-2002, li-
sta wyborcza SLD, klub SLD, przewodnicz¹cy
Komisji Ochrony Zdrowia. Inne fakty z ¿yciorysu
polit.: kandydat do Senatu RP w 1993 roku z listy
Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Krakowie.
Sympatie polityczne: bez uprzedzeñ do kogokol-
wiek. Odznaczenia: Krzy¿ Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski (1982), Krzy¿ Oficerski Odro-
dzenia Polski (1990).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 88 m kw., Krowodrza, od 1967 oraz
w³asny dom jednorodzinny, gmina Zabierzów, od
1992. Samochód: opel, rok prod. 1993. Podatek
dochodowy: 1994 � III próg, 1995 � II próg, 1996 -
II próg, 1997 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: my�listwo, wêdkarstwo. Urlop: czynny
odpoczynek w lasach i nad wod¹. Ulubione dzie-
³a: malarstwo � pejza¿e. Maksyma ¿yciowa: Licz
tylko na siebie.                                    aktual.: 23.III.1999

ZIEMIANIN Adam Jan
nauczyciel, poeta, dziennikarz
Ur. 12 maja 1948 w Muszynie, woj. nowos¹dec-
kie; ¿onaty (od 1976); wykszt. niepe³ne wy¿sze;
poeta, dziennikarz; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Jan, wykszt. podstawowe, kolejarz. Matka: Maria
(z d. Buczyñska), wykszt. �rednie, prowadzi³a pen-
sjonat. Rodzeñstwo: Jerzy (ur. 1951). ¯ona: Maria
(z d. Zegad³owicz), wykszt. pó³wy¿sze, dzienni-
karka. Dzieci: Halszka (ur. 1978), Kacper (ur.
1982).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Muszynie, woj. nowos¹dec-
kie l Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Krynicy (ma-
tura 1966) l Studium Nauczycielskie w Krako-
wie (dyplom 1969) l Uniwersytet Jagielloñski,
filologia polska (1970-74, bez dyplomu).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Dzia³alno�æ literacka (1974-77) l Redakcja dwu-
tygodnika �Kolejarz� w Krakowie (1977-80),
dziennikarz l Redakcja �Echa Krakowa� (1981-
97), dziennikarz l Redakcja �Gazety Krakow-
skiej� (od 1997), dziennikarz. Wyjazdy zagranicz-
ne o charakterze zawodowym: brak. Wa¿niejsze
osi¹gniêcia: poetycki debiut prasowy (1968) i
ksi¹¿kowy (1975); autor wierszy �piewanych przez
�Woln¹ Grupê Bukowina�, �Stare Dobre Ma³¿eñ-
stwo�, El¿bietê Adamiak, Jacka Wójcickiego i Olê
Maurer; autor kilkunastu tomików wierszy �Wy-
pogadza siê nad naszym domem� (1975), �Pod
jednym dachem� (1977), �Nasz s³ony rachunek�
(1980), �Makatka z p³¹n¹cego domu� (1985),
�Wiersze dla Marii� (1985), �Zdrowa� Matko �
³aski pe³na� (1987), �Dwoje na balkonie� (1989),
�Boski wieczorny m³yn� (1990), �Dom okolicz-
no�ci ³agodz¹cych� (1995), �Ulica Ogrodowa�

(1996), �Nosi mnie� (1997), �Wiersze wybrane�
(1998), wiersze i opowiadania by³y publikowane
w najbardziej licz¹cych siê periodykach w kraju i
za granic¹, utwory t³umaczono na kilka jêzyków,
m.in. angielski, w³oski, niemiecki i rosyjski, w
1998 roku tomik �A Weaver From Radziszow�
ukaza³ siê w USA. Nagrody i wyró¿nienia: im.
Stanis³awa Piêtaka (1980), Funduszu Literatury
przy ministrze kultury i sztuki (1985), im. Anny
�wirszczyñskiej (1989), Z³oty Laur za mistrzostwo
w sztuce przyznany przez Fundacjê Kultury Pol-
skiej (1999).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od
1990), cz³onek zarz¹du Oddzia³u Krakowskiego i
wiceprezes (od 1996) l Pen Club (od 1995), cz³o-
nek. Udzia³ w przedstawicielskich organach w³a-
dzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: w latach
80. udzia³ w �mówionym� numerze podziemnego
pisma �NaG³os� zorganizowanego w Krakowie w
stanie wojennym; prewencyjne zatrzymania na 48
godzin w areszcie przez SB. Odznaczenia: Srebr-
na Odznaka Przoduj¹cego Kolejarza (1979).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 50 m kw., kwaterunkowe, �ródmie-
�cie, od 1976. Samochód: fiat 125p, rok prod. 1987.
Podatek dochodowy: 1994 � I próg, 1995 � I próg,
1996 � I próg, 1998 � I próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: wycieczki, wyprawy w góry, grzybobra-
nia, ³ono natury. Urlop: w Muszynie (oaza spoko-
ju), a ostatnio te¿ w Gorzeniu Górnym, zwiedza-
nie �wiata. Ulubione dzie³a: �Przygody dobrego
wojaka Szwejka� J. Haszka, �Mistrz i Ma³gorzata�
M. Bu³hakowa, poza tym Herbert, Szymborska,
ks. Twardowski, Rilke, Le�mian. Maksyma ¿ycio-
wa: �miechu mi trzeba na te dziwne czasy, �mie-
chu zdrowego jak �ródlana woda. Byæ sobie wier-
nym i innym czyniæ dobrze.            aktual.: 9.VIII.1999

ZIN Wiktor
architekt, profesor PK
Ur. 14 wrze�nia 1925 w Hrubieszowie, woj. lu-
belskie; ¿onaty (od 1953); wykszt. wy¿sze; profe-
sor zwyczajny; wyznanie rzymskokat. Ojciec:
Piotr, wykszt. �rednie, rzemie�lnik malarz, poz³ot-
nik. Matka: Stefania (z d. Wilgen), wykszt. �red-
nie. Rodzeñstwo: Anna (ur. 1928). ¯ona: Alexan-
dra (z d. Zastawniak), wykszt. wy¿sze, magister
in¿ynier architekt. Dzieci: Szymon (ur. 1954),
Monika (ur. 1957). Tradycje rodzinne: ojciec, dzia-
dek i pradziadek � w³a�ciciele zak³adu malarsko-
rze�biarsko-poz³otniczego w Hrubieszowie.

  EDUKACJA
Szko³a powszechna w Hrubieszowie l Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Stanis³awa Staszica w Hru-
bieszowie (matura 1946) l Akademia Górniczo-
Hutnicza w Krakowie, Wydzia³y Politechniczne,
architektura (dyplom 1950).
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  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Politechnika Krakowska (od 1948), m³odszy asy-
stent, starszy asystent, adiunkt (1954-59), docent
(1959-67), profesor nadzwyczajny (1967), profe-
sor zwyczajny (1979), dziekan Wydzia³u Archi-
tektury (1962-64, 1971-77), dyrektor Instytutu
Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (od
1962) l Podyplomowe Studium Konserwacji Za-
bytków Architektury i Urbanistyki w Krakowie (od
1969), za³o¿yciel i kierownik l Pracownia Kon-
serwacji Zabytków w Krakowie (1958- 65), g³ów-
ny architekt l Rada Ministrów PRL (1977-81),
wiceminister kultury i sztuki � generalny konser-
wator zabytków PRL (zwolniony na w³asne ¿¹da-
nie) l Europejska Akademia Sztuk w Warszawie
(od 1991), prorektor. Ponadto: kierownik badañ
staromiejskiego zespo³u Krakowa (1960-75), prze-
wodnicz¹cy Krakowskiej Komisji Konserwator-
skiej (1970-78), przewodnicz¹cy Miêdzyresorto-
wej Komisji ds. Rewaloryzacji Zabytkowych Ze-
spo³ów Miejskich (1978-83), naczelny architekt
Jasnej Góry (1989-93), doktor honoris causa poli-
techniki w Budapeszcie, doktor honoris causa Po-
litechniki Krakowskiej (1998). Wyjazdy zagranicz-
ne o charakterze zawodowym: w latach 1959-89,
z wyj¹tkiem stanu wojennego, wyjazdy naukowo-
studialne do Egiptu na zaproszenie prof.  Kazi-
mierza Micha³owskiego oraz wyjazdy do Indii,
Hiszpanii, Meksyku i Ekwadoru. Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: �Geneza, rozwój i typy attyki polskiej
(doktorat 1952 z odznaczeniem); �Ko�cio³y Lu-
belszczyzny na przyk³adzie badañ ko�cio³a w
Uchaniach� (habilitacja 1956); odgruzowanie i od-
tworzenie �redniowiecznych piwnic odkrytych pod
Wie¿¹ Ratuszow¹ w Krakowie, projekty konser-
wacji kaplicy Myszkowskich i Attyki Bonerow-
skiej w Krakowie, projekt i realizacja nawierzch-
ni Rynku G³ównego, projekt i realizacja konser-
wacji Arsena³u i Bloku Ormiañskiego w Zamo-
�ciu, projekt i realizacja rekonstrukcji miast �
Opatowa i Che³ma Lubelskiego, Bramy Jana Paw-
³a II w zespole jasnogórskim, projekt przebudowy
architektonicznej organów w Cudownej Kaplicy
na Jasnej Górze, projekt rewaloryzacji gmachu
Teatru im. J. S³owackiego w Krakowie, projekt
Muzeum im. S. Wyspiañskiego w Krakowie na
rogu ul. Krowoderskiej i al. Trzech Wieszczów
(�B³êkitna pracownia�), projekt i realizacja prze-
budowy placu Jana Matejki w zwi¹zku z ustawie-
niem Pomnika Grunwaldzkiego, projekt kaplicy
�w. Stanis³awa Kolbe w Sterling Heights (USA),
praca przy rekonstrukcji katedry w Quito (Ekwa-
dor), projekt ko�cio³a �w. Barbary w Staszowie
(woj. kieleckie), projekt odnowienia kaplicy �w.
Kazimierza w Radomiu oraz wnêtrza tamtejszego
ko�cio³a oo. Jezuitów, w sumie oko³o 50 projek-
tów ko�cio³ów i wnêtrz ko�cielnych w ca³ym kra-
ju i za granic¹,; oko³o 50 rozpraw naukowych i
ksi¹¿ek, m.in. �S³ownik krajobrazu polskiego�,
seria �Piêkno krajobrazu polskiego�, �Wadowice

� miasto Jana Paw³a II�, redaktor III-tomowego
dzie³a �Konserwacja zabytków w Polsce�, �Arty-
ku³y i rozprawy dotycz¹ce wczesno�redniowiecz-
nego Krakowa� (1965), �Cz³owiek przeciwko so-
bie� (1968), �Piórkiem i wêglem� (1970), �Kra-
ków, rzeczywisto�æ i fantazja� (praca zbiorowa,
1983), �Polska� (wstêp i iliustracje, 1983), �Opo-
wie�ci o polskich kapliczkach� (1995), monogra-
fia Nowego Targu i Willi Decjusza na Woli Ju-
stowskiej w Krakowie; autor i prowadz¹cy popu-
larny program telewizyjny �Piórkiem i wêglem�
(podczas którego na oczach telewidzów wykona³
10 tys. rysunków, program emitowany przez 15
lat na antenie ogólnopolskiej i regionalnej), inne
cykle telewizyjne � �Byæ tutaj�, �Nad Niemnem,
Pin¹ i Prypeci¹�, �U progu XXI wieku�, �Sztuka
patrzenia�; programy w Polskim Radiu � �D�wiêk
i linia. Spotkania z prof. Wiktorem Zinem� (40
audycji), cykl audycji radiowych �Pó³g³osem i ci-
sz¹� (1998, ksi¹¿ka i ta�ma magnetofonowa pod
tym samym tytu³em); albumy rysunków z progra-
mów telewizyjnych � �Piêkno niedostrzegane�,
�Piêkno potê¿ne�, �Piêkno utracone�, �Byæ tutaj�;
projekty scenografii, m.in. �Straszny Dwór� (Ope-
ra Wroc³awska i Ba³tycka), �Hrabina� (Opera Ba³-
tycka i opera w Tokio), �Otello� (Teatr Wielki w
£odzi), �Damy i Huzary� (Teatr Wielki w War-
szawie), �Rigoletto� (Kraków); powo³anie przy
Politechnice Krakowskiej Instytutu Historii Archi-
tektury i Konserwacji Zabytków; odbudowa Po-
mnika Grunwaldzkiego na placu Matejki   w Kra-
kowie � czê�æ urbanistyczno-architechtoniczna
wspólnie z prof. A. Kad³uczk¹.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje spo-
³eczne: Naczelna Organizacja Techniczna (od 1955),
cz³onek l Stowarzyszenie Architektów Polskich (od
1955), cz³onek Rady SARP l Zwi¹zek Nauczyciel-
stwa Polskiego (od 1958), przewodnicz¹cy Rady
Uczelnianej PK l Towarzystwo Opieki nad Zwie-
rzêtami Oddzia³ w Krakowie (1960-63), przewod-
nicz¹cy (1963) l Towarzystwo Opieki nad Zabyt-
kami w Warszawie (od 1975), przewodnicz¹cy
(1975-83) l ICOMOS - OISIT (od 1975), cz³onek
l Towarzystwo Filmu Naukowego Oddzia³ w Kra-
kowie, przewodnicz¹cy l Stowarzyszenie In¿ynie-
rów Mechaników Polskich, cz³onek. Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: brak. Sym-
patie polityczne: humanistyczne, antytotalitarne.
Odznaczenia: Br¹zowy, Srebrny, Z³oty Krzy¿ Za-
s³ugi (od 1950), Krzy¿ Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Odrodzenia Polski, Krzy¿ Oficerski Orderu
Odrodzenia Odrodzenia Polski, Krzy¿ Komandor-
ski Orderu Odrodzenia Odrodzenia Polski, Krzy¿
Komandorski z Gwiazd¹ (1998), Medal Edukacji
Narodowej, dwa Z³ote Ekrany za indywidualno�æ
telewizyjn¹ (1975, 1980), Medal Meksykañskiej
Akademii Nauk za ca³okszta³t dzia³alno�ci konser-
watorskiej, Nagroda Europejska von Herdera za
konserwacje i badania architektoniczne (1979).
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  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 90 m kw., kwaterunkowe, �ródmie-
�cie, od 1996. Samochód: opel, rok prod. 1993.
Podatek dochodowy: 1998 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: pisanie esejów i sztuk teatralnych. Urlop:
nie wykorzystany. Ulubione dzie³a: Ewangelia,
Stary Testament; muzyka klasyczna (Beethoven).
Maksyma ¿yciowa: I�æ przez ¿ycie tak, by mo¿na
by³o t¹ sam¹ drog¹ wracaæ.             aktual.: 12.XI.1999

ZOLL Andrzej Stanis³aw
prawnik, profesor UJ
Ur. 27 maja 1942 w Sieniawie k. Nowego Targu;
¿onaty (od 1964); wykszt. wy¿sze; profesor dok-
tor habilitowany prawa; wyznanie rzymskokat.
Ojciec: Fryderyk, wykszt. wy¿sze, in¿ynier rol-
nik. Matka: Maria (z d. Niemczewska), wykszt.
�rednie, przy mê¿u. Rodzeñstwo: Fryderyk (ur.
1924), Stefan (ur. 1925), Józef (ur. 1926), Maria
(ur. 1928), Teresa (ur. 1930), Zofia (ur. 1931).
¯ona: Wies³awa (z d. Czapkiewicz), wykszt. wy-
¿sze, adwokat. Dzieci: Fryderyk (ur. 1970), praw-
nik, adiunkt UJ. Tradycje rodzinne: rodzina przy-
by³a do Polski z Wirtembergii po Rewolucji Fran-
cuskiej; syn pierwszego osiad³ego w Polsce Zol-
la, Józef, o¿eni³ siê z Katarzyn¹ z W¹torskich i
zmieni³ wyznanie z protestanckiego na katolic-
kie; pradziadek Fryderyk, syn Józefa, o przydom-
ku �Rzymianin�, znawca i profesor prawa rzym-
skiego, w latach 1875-76, 1876-77, 1893-94 rek-
tor UJ i wiceprezes Akademii Umiejêtno�ci w
Krakowie; jego syn Fryderyk, o przydomku �Cy-
wilista�, tak¿e profesor, znawca prawa cywilne-
go, w latach 1912-13 rektor UJ, by³ autorem wielu
ustaw obowi¹zuj¹cych w II Rzeczypospolitej,
ws³awi³ siê uratowaniem dla Biblioteki Jagielloñ-
skiej cymeliów uniwersyteckich (bulle papieskie,
królewskie dekrety, ³añcuchy rektorskie, ber³o),
które, wed³ug prawa, by³y po rozpadzie Austro-
Wêgier w 1918 roku w³asno�ci¹ cesarza Austrii,
autor �lex Zoll� z lat 20. o waloryzacji i odd³u¿e-
niu w przypadku inflacji, aresztowany przez
Niemców podczas Sonderaktion Krakau w pa�-
dzierniku 1939 roku zosta³ wkrótce zwolniony z
dwoma innymi najstarszymi profesorami, potem
uczestnik tajnego nauczania w Krakowie; Ludwik
Zoll, brat Fryderyka �Rzymianina�, jako 18-let-
ni student Wydzia³u Filozoficznego UJ zaci¹gn¹³
siê do powstania styczniowego, zmar³ z odnie-
sionych ran w 1863 roku; ojciec walczy³ w woj-
nie polsko-bolszewickiej w 1920 roku, w 1939
roku obroñca Modlina, a w czasie II wojny �wia-
towej cz³onek Delegatury Rz¹du Londyñskiego,
uczestnik Powstania Warszawskiego, aresztowa-
ny w 1947 roku przez UB wyszed³ na wolno�æ
dziêki temu, ¿e jeden z cz³onków rodziny jako
prezydent starostwa w Nowym Targu, w 1914
roku  nale¿¹cego do Austro-Wêgier, pomóg³
wydostaæ siê z wiêzienia W³odzimierzowi Leni-

nowi, internowanemu po wybuchu I wojny �wia-
towej przez w³adze austriackie z powodu jego
rosyjskiego obywatelstwa; bracia Fryderyk, Fe-
liks, Stefan, podczas ostatniej wojny ¿o³nierze
batalionu AK �Baszta�, zginêli w Powstaniu War-
szawskim; ojciec ¿ony Stanis³aw Czapkiewicz
�Sprê¿yna�, w czasie wojny oficer wywiadu AK,
skazany po wojnie w kapturowym procesie za
zwalczanie komunizmu, przesiedzia³ w wiêzie-
niu do 1956 roku, gdzie straci³ zdrowie.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Warszawie l Gimnazjum
im. Rejtana w Warszawie (matura 1959) l Uni-
wersytet Jagielloñski, Wydzia³ Prawa (dyplom
1964).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Uniwersytet Jagielloñski (od 1964), adiunkt (od
1974), docent (1974-88), profesor nadzwyczajny
(1988), profesor zwyczajny (1991), prodziekan
Wydzia³u Prawa (1979-81), kierownik Katedry
Prawa Karnego Materialnego (od 1994) l Pañ-
stwowa Komisja Wyborcza (1989-93), wiceprze-
wodnicz¹cy (1989-90), przewodnicz¹cy (1990-93)
l  Trybuna³ Konstytucyjny (1989-97), sêdzia
(1989-93), sêdzia i prezes (1993-97) l Rada Le-
gislacyjna przy prezesie Rady Ministrów (od
1998), przewodnicz¹cy l Rzecznik Praw Obywa-
telskich (od 2000). Ponadto: cz³onek Polskiej Aka-
demii Umiejêtno�ci (od 1992), cz³onek Europej-
skiej Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu (od
1992), doktor honoris causa Uniwersytetu w Mo-
guncji (1996). Wyjazdy zagraniczne o charakte-
rze zawodowym: wielokrotne wyjazdy do RFN �
Freiburg (lata 70.), Wiednia (1976); visiting pro-
fessor uniwersytetu w Moguncji (1992). Wa¿niej-
sze osi¹gniêcia: �Wp³yw stopnia spo³ecznego nie-
bezpieczeñstwa na ocenê przestêpno�ci czynu�
(doktorat 1968); �Materialnoprawne aspekty wa-
runkowego umorzenia postêpowania karnego� (ha-
bilitacja 1973); monografia �Okoliczno�ci wy³¹-
czaj¹ce bezprawno�æ czynu (1982), �Odpowie-
dzialno�æ lekarza za niepowodzenie w leczeniu�
(1988); wiceprzewodnicz¹cy komisji kodyfikacyj-
nej reformy prawa karnego i wspó³autor projektu
kodeksu karnego (1995), uchwalonego przez Sejm
w 1997 roku; sprawozdawca orzeczenia Trybuna-
³u Konstytucyjnego w sprawie ustawy o dopusz-
czalno�ci przerywania ci¹¿y (1997); wspó³autor
komentarza do kodeksu karnego i redaktor nowe-
go wydania kodeksu wraz z komentarzem (III
tomy, 1998 i 1999); 150 artyku³ów w pismach fa-
chowych, równie¿ zagranicznych, przede wszyst-
kich niemieckojêzycznych. Nagrody i wyró¿nie-
nia: Ma³opolanin Roku 1995 � tytu³ przyznany
przez Stowarzyszenie Gmin Ma³opolski �Za wy-
bitne zas³ugi dla Rzeczypospolitej, umacnianie roli
i presti¿u Trybuna³u Konstytucyjnego, aktywne
uczestnictwo w ¿yciu publicznym oraz podtrzy-
mywanie swoich zwi¹zków z Ma³opolsk¹, Kra-
kowem i UJ�.
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  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Towarzystwo Biblioteki S³uchaczów
Prawa (1961-64), przewodnicz¹cy l Towarzystwo
Asystentów UJ, prezes (1967-73) l NSZZ �Soli-
darno�æ� (1980-89), cz³onek l Miêdzynarodowe
Stowarzyszenie Prawa Karnego (od 1988), cz³o-
nek l Polskie Stowarzyszenie Prawa Karnego
(1988), cz³onek-za³o¿yciel. Udzia³ w przedstawi-
cielskich organach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿y-
ciorysu polit.: jako prezes Towarzystwa Asysten-
tów UJ przes³uchiwany przez SB pod zarzutem
namawiania cz³onków Towarzystwa do poparcia
protestu studentów w marcu 1968 roku; w 1989
roku uczestnik �okr¹g³ego sto³u� po stronie soli-
darno�ciowej � �podstolik� prawny. Sympatie po-
lityczne: kierunek centrowy; antypatia do radyka-
lizmu zarówno z prawej, jak i z lewej strony. Od-
znaczenia: Krzy¿ Kawalerski Orderu Polonia Re-
stituta (1991), Krzy¿ Komandorski Polonia Resti-
tuta (1997), Wielki Krzy¿ Zas³ugi z Gwiazd¹ Re-
publiki Federalnej Niemiec (1997), Honorowy
Order z Gwiazd¹ na wstêdze Republiki Austrii
(1997), Order Wielkiego Ksiêcia Gedymina Re-
publiki Litewskiej (1997).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: rodzinna kamienica, �ródmie�cie, od
1959. Samochód: opel astra, rok prod. 1998. Po-
datek dochodowy: 1998 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: muzyka klasyczna, malarstwo � impresjo-
nizm, ale tak¿e malarstwo nowoczesne � Boznañ-
ska, Nowosielski, Starowieyski; zbieranie znacz-
ków pocztowych z malarstwem �wiatowym.
Urlop: najczê�ciej w letnim domku w Beskidach,
d³ugie spacery po górach. Ulubione dzie³a: �Przy-
gody dobrego wojaka Szwejka� Jaros³awa Hasz-
ka. Maksyma ¿yciowa: brak odp.

aktual.: 28.VI.1999

ZORSKI Pawe³
in¿ynier rolnik, wiceprezydent Krakowa
Ur. 12 marca 1953 w Krakowie; ¿onaty (od 1988);
wykszt. wy¿sze, magister in¿ynier rolnictwa; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Jan, wykszt. wy¿sze,
ekonomista. Matka: Anna (z d. Tasiecka), wykszt.
wy¿sze, lekarz. Rodzeñstwo: Tomasz (ur. 1950).
¯ona: Jadwiga (z d. Puzio), wykszt. �rednie, se-
kretarka. Dzieci: Magdalena (ur. 1989), Dominik
(ur. 1990).

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 32 w Krakowie l I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Krakowie (matura 1972) l
Akademia Rolnicza w Krakowie, rolnictwo (dy-
plom 1977).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Ro�lin w Kra-
kowie (1978-88), specjalista l Zak³ad Urz¹dza-
nia Terenów Zielonych (1988-91), wspó³w³a�ci-
ciel l Pracownia Zieleni (1992-93) l Hotel Pol-

ski �Pod Bia³ym Or³em� w Krakowie (1993-96),
kierownik sklepu l Gmina Kraków, wiceprezy-
dent Krakowa (od 1998). Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: brak.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Stronnictwo Konserwa-
tywno-Ludowe (od 1997), wiceprezes zarz¹du kra-
kowskiego (1997-99), wiceprezes Oddzia³u Ma-
³opolskiego (od 1999). Inne organizacje spo³ecz-
ne: Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego (1964-85),
szczepowy (1979-82), wspó³za³o¿yciel Krêgu In-
struktorów Harcerskich im. Andrzeja Ma³kowskie-
go l NSZZ �Solidarno�æ� (1981-88), przewodni-
cz¹cy Komisji Zak³adowej Instytutu Hodowli i
Aklimatyzacji Ro�lin w Krakowie (1980-81) l
Krakowski Komitet Obywatelski �Solidarno�æ�
(1989-90), cz³onek l Krakowski Komitet Obywa-
telski (1991-92), cz³onek l Komitet Obywatelski
Miasta Krakowa (od 1992), cz³onek. Udzia³ w
przedstawicielskich organach w³adzy: radny Rady
Dzielnicy VII, kaden. 1992-94, lista wyborcza
Zwierzyniecki Komitet Obywatelski, wiceprze-
wodnicz¹cy dzielnicy; kaden. 1994-98, radny i
przewodnicz¹cy dzielnicy l radny Rady Miasta
Krakowa, kaden. 1994-98, lista wyborcza Koali-
cji Krakowskiej �Twoje Miasto�, klub radnych
�Twoje Miasto� (1994-97), klub Konserwaty�ci
Krakowscy (1997), przewodnicz¹cy klubu, klub
radnych na rzecz Akcji Wyborczej �Solidarno�æ�
(1997-98), przewodnicz¹cy klubu. Inne fakty z
¿yciorysu polit.: wiceprezydent Krakowa na wnio-
sek prezydenta A. Go³asia. Sympatie polityczne:
Rokita, Walendziak; antypatia do Leppera i ko-
munistów. Odznaczenia: brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 60 m kw., dom jednorodzinny, Kro-
wodrza, od 1953. Samochód: polonez, rok prod.
1995. Podatek dochodowy: 1994 � I próg, 1995 �
I próg, 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: turystyka, narciarstwo. Urlop: góry. Ulu-
bione dzie³a: Trylogia H. Sienkiewicza. Maksyma
¿yciowa: brak.                                     aktual.: 31.III.1998
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¯Ó£TEK Stanis³aw Józef
matematyk, przedsiêbiorca, radny miejski
Ur. 7 maja 1956 w Krakowie; ¿onaty (od 1982);
wykszt. niepe³ne wy¿sze; wyznanie rzymskokat.
Ojciec: Jan, wykszt. podstawowe, handlowiec.
Matka: Anna (z d. Dziurdzik), wykszt. podstawo-
we, gospodyni domowa. Rodzeñstwo: El¿bieta (ur.
1954). Dzieci: Monika (ur. 1984). ¯ona: Halina (z
d. S³omczyñska), wykszt. wy¿sze, nauczycielka.
Tradycje rodzinne: rodzina góralska z Klikuszo-
wej k. Nowego Targu.

  EDUKACJA
Szko³a Podstawowa nr 8 w Krakowie l XIII Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce w Krakowie (matura
1974) l Uniwersytet Jagielloñski, matematyka teo-
retyczna (1974-84, bez dyplomu).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Korepetycje prywatne z matematyki i praca za-
robkowa na Zachodzie l Prywatna dzia³alno�æ go-
spodarcza (1987-93) l Gmina Kraków (1997-98),
wiceprezydent Krakowa l Miejskie Przedsiêbior-
stwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie (1997-
99), cz³onek Rady Nadzorczej l Krakowski Hol-
ding Komunalny SA (1997-99), cz³onek Rady
Nadzorczej l Agencja Rozwoju Miasta SA (od
1997), cz³onek Rady Nadzorczej, przewodnicz¹-
cy rady (od 1998). Wyjazdy zagraniczne o cha-
rakterze zawodowym: brak. Wa¿niejsze osi¹gniê-
cia: przyczynienie siê na stanowisku wiceprezy-
denta Krakowa do zmniejszenia zad³u¿enia Kra-
kowa o 12 mln z³ w wyniku zwiêkszenia wp³y-
wów ze sprzeda¿y maj¹tku komunalnego w 1997
roku o 20 mln z³ oraz zwiêkszenia wp³ywów z
wynajmu gminnych lokali u¿ytkowych o 7 mln
rocznie (600 tys. miesiêcznie), dziêki uchwale z
1997 roku, dzia³aj¹cej od stycznia 1998; zwiêk-
szenie w 1998 roku wspólnie z Wydzia³em Skar-
bu UMK dochodów miasta o oko³o 30 mln z³ plus
zwiêkszona op³ata za u¿ytkowanie wieczyste oko³o
500 tys. z³ miesiêcznie.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: Unia Polityki Realnej (od
1991), cz³onek sygnatariusz (od 1997), cz³onek
Stra¿y UPR (1996-98), wiceprezes Oddzia³u Ma-
³opolskiego (1995-97), cz³onek Zarz¹du Oddzia-
³u (1997-98), cz³onek Rady G³ównej (od 1998).
Inne organizacje spo³eczne: brak. Udzia³ w przed-
stawicielskich organach w³adzy: radny Rady Mia-
sta Krakowa, kaden. 1994-98, lista wyborcza ko-

alicji �Prawica Razem�, klub radnych �Prawica
Razem� (1994-95), klub radnych Unii Polityki
Realnej (1995-98), przewodnicz¹cy klubu, prze-
wodnicz¹cy dora�nej komisji RMK ds. statutu
dzielnic pomocniczych (1995-96), wiceprzewod-
nicz¹cy komisji RMK ds. dzielnic i inicjatyw lo-
kalnych (1996-97); kaden. 1998-2002, lista wy-
borcza koalicji Unii Wolno�ci, Unii Polityki Re-
alnej i Ruchu Inicjatyw Osiedlowych, klub rad-
nych UW-UPR, wiceprzewodnicz¹cy klubu, wi-
ceprzewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej l radny
Rady Dzielnicy II, kaden. 1994-98, przewodnicz¹-
cy Rady i Zarz¹du (1994-97); kaden. 1998-2002,
przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du (od 1998). Osi¹-
gniêcia w dzia³alno�ci publicznej: wnioskuj¹cy i
sprawozdawca uchwa³y RMK z 1995 roku w spra-
wie zaniechania poboru podatku od spadków i da-
rowizn, z której do 1999 roku skorzysta³o oko³o 4
tys. rodzin; wspó³autor uchwalonego przez RMK
w grudniu 1996 roku statutu dzielnic pomocni-
czych. Inne fakty z ¿yciorysu polit.: zatrzymany
na 48 godzin za udzia³ w manifestacji 31 sierpnia
1982 w Krakowie, skazany przez kolegium ds.
wykroczeñ na karê pieniê¿n¹, umorzon¹ potem z
mocy amnestii. Sympatie polityczne: partie o libe-
ralnym programie gospodarczym; antypatia do
partii o programie socjalistycznym. Odznaczenia:
brak.

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 106 m kw., w³asny dom jednorodzin-
ny, �ródmie�cie, od 1984. Samochód: rover, rok
prod. 1996. Podatek dochodowy: 1994 � I próg,
1995 � I próg, 1997 � III próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: bryd¿. Urlop: pod namiotem, wyjazdy z
rodzin¹ w góry lub nad jeziora. Ulubione dzie³a:
�Trylogia� J. R. R. Tolkiena oraz �Paragraf 22� J.
Hellera. Maksyma ¿yciowa: Ka¿demu nie wed³ug
potrzeb, lecz wed³ug zas³ug. Je�li nie ukarzemy
winnego, to cz³owiek uczciwy przestanie wierzyæ
w sprawiedliwo�æ.                            aktual.: 22.III.1999

¯URAKOWSKI Boguslaw Józef
polonista, pedagog, literat
Ur. 9 lipca 1939 w Stanis³awowie � obecnie Ukra-
ina; ¿onaty (od 1960); wykszt. wy¿sze, doktor ha-
bilitowany nauk humanistycznych; nauczyciel aka-

¯
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demicki, literat; wyznanie rzymskokat. Ojciec: Mi-
cha³, wykszt. �rednie przemys³owe, pracownik PKP.
Matka: Janina (z d. Kij), wykszt. �rednie, nauczy-
cielka, urzêdniczka. ̄ ona: brak odp. Dzieci: Krzysz-
tof (ur. 1961), Bo¿ena (ur. 1962). ¯yciowe autory-
tety: prof. W³adys³aw Stró¿ewski. Miejsca zamiesz-
kiwania: po repatriacji rodziny z kresów w 1945
roku w Opolu, w latach 60. zwi¹zany ze �rodowi-
skiem krakowskim, w Krakowie od 1978 roku.

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Opolu l III Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce w Opolu (matura 1957) l Wy¿sza
Szko³a Pedagogiczna w Opolu, filologia polska
(dyplom 1961).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu
(1962-69), kierownik wydzia³u l Wy¿sza Szko³a
Pedagogiczna w Opolu (1969-82), asystent, star-
szy asystent, doktorat (1975), adiunkt (1976-82)
l Uniwersytet Jagielloñski, Instytut Pedagogiki �
Zak³ad Wychowania przez Sztukê (od 1982), ad-
iunkt, habilitacja (1993). Wyjazdy zagraniczne o
charakterze zawodowym: brak. Wa¿niejsze osi¹-
gniêcia: �Literatura dla m³odego odbiorcy� (dok-
torat 1975); �Lieratura � warto�æ � dziecko� (ha-
bilitacja 1993); ok. 300 artyku³ów w pracach zbio-
rowych i prasie na temat warto�ci w literaturze i
kulturze, 11 tomików wierszy, m.in. �S³owa cza-
su ka¿dego� (1975), �Cia³o i �wiat³o� (1978), �Wy-
bór poezji� (1981), �Koncert ciszy� (1984), �Zna-
ki wodne� (1993), ��wiat³ocierñ� (1997); inne pu-
blikacje �Paradoks poezji� (1982), �Literatura �
warto�æ � dziecko� (1992), �Co dalej z polsk¹ li-
teratur¹� (redaktor, 1999). Nagrody i wyró¿nienia:
wyró¿nienie Federacji Pen Clubów w Londynie
za wiersze (1964); nagroda Fundacji �Carlo Col-
lodi� (W³ochy) za publikacjê badawcz¹ �W �wie-
cie poezji dla dzieci� (1982).

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: Pen Club (od 1974), wiceprzewodni-
cz¹cy ko³a krakowskiego (od 1988) l NSZZ �So-
lidarno�æ� (od 1981), przewodnicz¹cy Komisji Za-
k³adowej Wydzia³u Filozoficzno-Historyczne-
go UJ (od 1995) l Stowarzyszenie Pisarzy Pol-
skich (od 1989), wiceprezes oddzia³u krakowskie-
go (1993-96), prezes oddzia³u (od 1996) l Pol-
skie Towarzystwo Pedagogiczne (od 1990), cz³o-
nek l Stowarzyszenie ��wiadectwo i Twórczo�æ�,
prezes (od 1998). Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Inne fakty z ¿yciorysu polit.:
wiersze prezentowane by³y na antenie Radia �Wol-
na Europa� w latach 1965-74, w zwi¹zku z czym
nêkany przez SB; w latach 80., po wprowadzeniu
stanu wojennego w Polsce, uczestnictwo w two-
rzeniu kultury alternatywnej wobec PRL. Odzna-
czenia: Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1975).

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 43 m kw., wolny najem, �ródmie�-
cie, od 1981. Podatek dochodowy: brak odp.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: brak. Urlop: kontakt z natur¹, m.in. ró¿ne
formy turystyki. Ulubione dzie³a: „Boska kome-
dia” Dantego, „W poszukiwaniu straconego cza-
su” M. Prousta. Maksyma ¿yciowa: My�lê, wiêc
jestem (Kartezjusz).                        aktual.: 13.IV.2000

¯YCZKOWSKI Micha³ Józef
in¿ynier mechanik, profesor PK
Ur. 12 kwietnia 1930 w Krakowie; ¿onaty (od
1958); wykszt. wy¿sze; profesor zwyczajny; wy-
znanie rzymskokat. Ojciec: Józef, wykszt. wy¿sze.
Matka: Karolina (z d. Stangenhaus), wykszt. wy-
¿sze, nauczycielka. Rodzeñstwo: brak. ¯ona: Te-
resa (z d. Heydel), wykszt. wy¿sze, chemik. Dzie-
ci: Adam (ur. 1960), Karol (ur. 1960), Stefan (ur.
1966), Anna (ur. 1968).

  EDUKACJA
Szko³a podstawowa w Krakowie l Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce im. Króla Jana III Sobieskiego w Kra-
kowie (matura 1948) l Politechnika Krakowska,
mechanika (dyplom 1954).

  ZATRUDNIENIE  I  POZYCJA ZAWODOWA
Politechnika Krakowska (od 1952), asystent
(1952-55), adiunkt (1955-57), docent (1957-62),
profesor nadzwyczajny (1962-69), profesor zwy-
czajny (1969), dyrektor Instytutu Mechaniki i
Podstaw Wnêtrz Konstrukcji Maszyn (1973-96),
dziekan Wydzia³u Mechanicznego (1981-82). Po-
nadto: cz³onek-korespondent Polskiej Akademii
Nauk (od 1973), cz³onek rzeczywisty PAN (od
1989), cz³onek czynny Polskiej Akademii Umie-
jêtno�ci (od 1992), cz³onek zagraniczny Austriac-
kiej Akademii Nauk (1997), doktor honoris cau-
sa Politechniki Krakowskiej (1995). Wyjazdy za-
graniczne o charakterze zawodowym: visiting
professor w Massachusetts (1971-72), na Uniwer-
sytecie Bochum (1980), na Uniwersytecie w Li-
verpoolu (1983), Joint Research Centre � Ispra
(1988-90). Wa¿niejsze osi¹gniêcia: �Stateczno�æ
prêtów niepryzmatycznych w zakresie sprê¿ysto-
plastycznym� (doktorat 1955); �Pewne zagadnie-
nia wyboczenia pe³zaj¹cego prêtów� (habilitacja
1960); 220 publikacji, ksi¹¿ki w jêzyku angiel-
skim �Combined Loadings in the Theory of Pla-
sticity� (1981), �Optimal Structural Design un-
der Stability Constraints� (wspólnie z A. Gajew-
skim, 1988); twórca i koordynator miêdzywy-
dzia³owej specjalno�ci � mechanika komputero-
wa, organizator �wiatowej konferencji �Creep in
Structures� (�Pe³zanie konstrukcji�, Kraków
1990); promotor 29 przewodów doktorskich, z
czego habilitowa³o siê 11 doktorantów, 8 zosta³o
profesorami, a jeden cz³onkiem Polskiej Akade-
mii Nauk.

  DZIA£ALNO�Æ POLITYCZNA  I  SPO£ECZNA
Przynale¿no�æ partyjna: brak. Inne organizacje
spo³eczne: brak. Udzia³ w przedstawicielskich or-
ganach w³adzy: brak. Odznaczenia: Krzy¿ Oficer-
ski Orderu Odrodzenia Polski (1990).



399KTO jest KIM w Krakowie 1999

  STATUS MATERIALNY
Mieszkanie: 120 m kw., kamienica czynszowa,
�ródmie�cie, od 1965. Samochód: daewoo, rok
prod. 1997. Podatek dochodowy: 1997 � II próg.

  ROZRYWKI  I  UPODOBANIA
Hobby: brak odp. Urlop: odpoczynek w górach.
Ulubione dzie³a: brak odp. Maksyma ¿yciowa: brak
odp.                                                          aktual.: 9.XII.1998


