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O. 62), :i.enaty, dwoje di;iec:; 
historyk, l/ajs~iie1ib Uniwersytetu Jagiellonskieto. 
prof., b. '-f>ro~ktor tJJ, dyrektor Instytutu Hi
storii. redaktor wielu wydawnictw naukowyćh, 
przewodniczący Okręgowej Komisji Badatiia 
Zbrodni Hitlerowskich. laureat nagród resor>o
wych I i IT stopnia, autor w:elu książek. m.in.: 
„Sejmowa reforma wyborcza w Galicji 1905-14", 
.. Ruch socjalistyczny w Krakowie 1890-1914 na 
tle ruchu robotniczego w Galicji", „Historia Po1-
ski 1864--1948", został laureatem de>rocmej 1\a
grody im. Ludwika Waryńskiego za monografie 
„Dzieje ruchu robotniczego w Galicji Zachodn:ej 
1848-1918". Czas wolny spędza na uprawianiu tu
rystyki. słuchaniu muzyki i lekturze czasopism 

' społeczno-kulturalnych. 

ALEKSY DANIELSKI (l. 85). żonaty (Kry~::: 
a1. dwoch synów: Rafał 1 Robert; emeryt, sru· 

łeci.ny wiceprzewodniczący Zarządu Dzieln!CO\\'f'-
.<> TPD Łód:i-P-0Jesie, członek Dzielnicowej Ra

dy Narodowej, zajmujący się organizacją i pro
:wadzeniem wczasów klimatyczno-rehabilitacyj
nych. zaangażowany w prace na rzecz: dzieci z 
po.rażeniami mózgowymi, został kolejnym Kawa
lerem Orderu Uśmiechu. Wiele dzieci dzięki tiif'
mu po raz piuwszy :aetirneło 1.ę 1 przyrodą i 
nauczyło uśmiechać. . 

OLGIERD D.~RŻY:SKIEWICZ !'J.. 14), tonaty 
(Halina - kierownik grupy językowej w spół

zie>„ „Tłumacr."), dwoje dzieoi: Barbara (psy-
, ho:og) i Tomaaz (klięgarz), wnuk przedszkoiak 
raz dwie wnuczki - uczennice szkoły podsta
vowej; gen. b1ygady (służbę rozpoczął 17 maja 

1943 r. jako sz.eregowlec w I Dywizji im. Tade-
sza Kościuszki, wojnę za.kończył nad Łabą jako 
t. sierżant), w 1981 r. delegowany do MSW, do 
iwa Ochrony Rządu, Gd 1982 r. dyrektor teł(o 

Biura, jest - tak jak w 1983 r. - osobiście :)d
owiedzialny za bezpieczeństwo papieża i za ca
ą operację ochronną tej wizyty (o zasadach !łk

cji .. Zorza II" pisaliśmy w „PT" nr 22). Hobby: 
kajakarstwo, łowiectwo i filatelistyka. 

JACEK FUKSIEWICZ (1. ~), żonaty ,IAnna, 
~<!.iennikarka radiowa), córka Zuzanna (I. 16, uc,en
tlca); krytyk :!ilmowy i dziennikarz telewi1.yjny, 
lutor licznych książek o tematyce filmowej i te
ewizyjnej, wieloletni redaktor naczelny prog~a
lmów filmowych TVP, od 4 lat wyldadajacy za 
ll'Mticą (Uniwersytety Loyola i Yale w USA. Uni
IV'e rsita Cattolica w Mediolanie), obectLe w F'on
iation turopeerme des Metiers de L'ima.l(e et du 
Son w Pa.ryżu - przyjechał do Warszawy. bv 7!'

>ral- maierialy do książki o !ilmie polsr.;m. ktora 

• 
t 

11rnż.e s:ę w ser;i „7-E~IE Art" w wydawn1et, ie 
i:-ditioru du Cert. 

RYSZARDA HA~l:S (i. 68). wdowa. absolwen
tka łodzkiej PWST. a1dorka Teatru Wojska . Pol
skiego w Łodzi. a następnie Teatru Polskiego i 
Teatru Dramatycznego w Warszawie, od 1952 r. 
pracownik dydaktyczny PWST w Warszawie, obe
cnie pro!. zwyczajny. laureatka ro.in.: Nagrody 
M:nistra Kultury i Sztuki I stopnia oraz Na
grody m.st. Warszawy. mana :i: licznych ról fil
mowych (np. Matka w „Stajni na Salwadorze", 
Żarnecka w „N-0cach i dniach") oraz teatral
nych (np. Nike spod Cheronei w „Nocy listopa
dowej". Pelasia w „Na czv.·orakach"). obchodzi
ła 45-lecie pra('y twórczej. Debiute>wała w .Slu
bach paniei1~kich", w Teatrze I Armii Wojska 
Polskiee:o. _

1 
MAJKA JEŻOWSKA o. 26), mężatka (Tor'.I' Lo

~an - muzyk z Chicago), ~yn -- Wojtuś 1!. !'il; 
była słuchaczka Wydziału Wokalnego AkaJem:i 
Muzycznej w Katowicach w klasie Krystyny,Proń• 
ko; laureatka Grand Prix na I Festiwalu Wideo 
w Saint-Tropez <1984), III nagrody na Festiwalu 
Wideo w Nowym Jorku i finalistka konkursu 
ameryka11~kie.i stacji telewizyjnej MTV za zrea
lizowany w USA teledysk „Rats On A Budget", 
znana wykonawczyni piosenek dla dorosłych i dla 
dz:eci (maluchy bezskutecznie proszą TONPRESS 
o zwię-kltzenie nakładu płyty .,A ja wole mojit 
mamę"), będzie reprezentowała Polskę podczas 
tegorocznego l\liędzynar<>dowego Festiwalu Piosen
ki w Sopoclt!. Hobby: robótki na drutach. 

LUDWIK KLl~KOSZ (1. 32), żonaty (Mał111orz.a
ta - ekonomistka) , ~yn Przemysław (l. 41'; mgr 
administracji i prawa (dwa fakultety), b. prze
wodniczący Rady Uczelnianej ZSP Uniwersytetu 
Gdailskiego, ostatnio przewodniczący Rady Okrę
gowej ZSP \'(' Gdansku, został sekretarzem RN 
ZSP ds. sportu i turystyki - dyrektorem ; Biura 
Podróż~ i Turystyki „Almatur". Hobby: samo
chody (szczególnie te. które chciałby posiadać) o
raz blues, którego słucha '" chwilach wolnych 
od pracy. 

WLODZUIIERZ MICHAJLO\°'' (I. 62), żonaty 
(Natalia\. trzy córki (Maria, Natalia. Nina). ~ześ
c:oro wnuków; profese>r. zoolog, parazytolog, eko
log: przed wojną nauczyciel gimnazjalny, długo
letni pracownik Ministerstwa Oświaty, b. podse
kretar1. stanu w tym resorcie. b. członek Prezy
dium PAN. czlonek Panstwowej Rady Ochrony· 
Przyrody zo~tał \\-pisany na honorowa li$tę 
m:ędz.vwirodówej organizacji ochron'y środowi~ka 
l'XEP. Spo~ób •P~dzania \\'Olne~o czaou: !pacery. 

' 

ANDRZEJ ROSIEWICZ (J. 43), .z wyk~:ttałcenia 
rolnik (studia w SGGW), z zawodu piosenkar.z, 
doskonale zapowiadający się już. w szkole podsta
wowej (występował w zespole .,DL1eci Warszawy") 
chociaż. tytułem „Wybitnej indywidualnoki estra
dowej" uhonorowany· dopiero w Opolu, w 1975 r ., 
w Jatach 60. solista zespołu „Pesymiści". a w 70. 
zwią:zanv z ,.As-0cjacją Hagaw··. pamiętanr z wielu 
szlagierów (ostatni - „Chłopcy radarowcy" -
1 1981 r.), bezp<>średnio po fecie w klasztorze Do
mi.hikanów z okazji 25-lęcia zdania matury w „Rej
tanie" udał się do Zielonej Góry, gdzie wystąpił 
z nowym przebojem .. Wieje wi-0sna ze Wschodu". 
Refren ,.:\Iichail, Michaił...'' odśpiewał wspólnie 
:i publicznością. 

ROBERTO TUCCI (1. 66), dr filozofii (uniwersy
tet panstwowy w Neapolu) i teologii (Uniwersytet 
Gregoriański w Rzymie), studiował również na 
uniwersytecie w Lovanium w Belgii, w latach 
1959-73 dyrektor „Oivilta Cattolica" - wydawa
nego w Rzymie miesięcznika jezuitów, w latach 
1973-85 dyrektor generalny Radia Watyka(1skiego, 
brał udział jako ekspert mianowany przez papie
ża Jana XXIII we wszystkich sesjach II Soboru 
Watykanskiego, je!<t organizatorem obecnej piel
grzymki Jana Pawła II, podobnie jak i wszystkich 
innych podróży zagranicznych papieża od 1982 r. 

MARIANNA WROBLEWSKA (I. 41). już nie
zamężna. absolwentka Studia Piosenki ,.Pagart"-u. 

' laureatka festiwalu „Jazz nad Odrą", dziesięcio
krotna uczestniczka „Jazz Jamboree", o której 
Duke Ellington powiedział: „Jest pani piękną bia
lą kobietą, ale ma pani duszę Murzynki", po po
wrocie z występów we Francji, Szwecji. USA i 
na .,Batorym" ukonczyła nagrania do swojej siód
mej płyty długogrającej, wydawanej przez P 
skle Nagrania. Płyta zawiera wyłącznie ko~p y
cje Włodzimierza Nahornego i nosi tytuł rzy
wilej "'.\larianny''. Hohby piosenkarki to odróżP 
i bankiety . 
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