
Marek Borowski - za zdecydowaną 
obronę Sejmu przed anarchizacją i kpi
nami z prawa. 

Dr Bohdan Maruszewski, dziecięcy 
kardiochirurg w Centrum Zdrowia Dziecka 
- przeprowadził bardzo trudną, udaną opera
cję na bijącym sercu niemowlaka. Relację 
na żywo oglądali na telebimie lekarze z Warszawy. W taki oto 
służebny wobec pacjentów sposób uczczono 25-lecie CZD. 

Agnieszka Glińska - zdobyła najwyższą 
nagrodę teatralną, Warszawskiego Feliksa. Została uhonoro
wana w kategorii najlepszy reżyser, za przedstawienie „Bam
bini di Praga" (Teatr Współczesny). 

Aleksander Chećko - został dyrektorem Programu I Pol
skiego Radia, najczęściej słuchanej polskiej stacji radiowej. 

Olga Stanisławska - otrzymała nagrodę Fundacji im. Kościelskich, przyzna
waną od 40 lat. Laureatka jest autorką książki pt. „Rondo de Gaulle'a" - zbio
ru odkrywczych reportaży z głębi Afryki, gdzie docierała samotnie i z wielkim 
samozaparciem. 

I 
m;arr I Kwartalnik „Zesryty Literackie" - obchodzi jubileusz 

W'EMCXJE 20-lecia istnienia. Pismo od zawsze stawia na to, co dobre 
~. ----~· w literaturze i dba o intelektualne przygotowanie Polaków. 

Grzegorz Kasdepke - został laureatem ósmej edycji Nagrody Literackiej im. 
Kornela Makuszyńskiego, przyznawanej autorom książek dla dzieci. Uznanie ju
ry, które wybierało spośród 29 tytułów, zyskała książka „Kacperiada - opowia
dania dla łobuzów i nie tylko". 

Gabriel Janowski (poseł LPR) - ła
miąc regulamin, sparaliżował obrady 
Sejmu. Za jego przykładem poszli po
słowie z Ligi Polskich Rodzin i Samo-
obrony, okupując sejmową mównicę przez ponad 1 O godzin. 
To haniebne, że posłowie, którzy stanowią prawo, sami je ła
mią, wprowadzając do Sejmu anarchię. 

Janusz Śniadek, przewodniczący „Solidarności" - nie potra
fił zapanować nad przebiegiem manifestacji zorganizowanej 
przez śląsko-dąbrowską „S" pod Kancelarią Premiera. Zakończy
ła się ona kilkunastominutową bijatyką policji i związkowców. 
Tak wygląda dialog związkowców z rządem w polskim wydaniu. 

Jerzy Kranz - ambasador Polski w Niemczech został od
wołany ze stanowiska. Za najbardziej szkodliwy dla pol
skich interesów uznano „letarg" i niemal zupełne zaprze
stanie działania na rzecz stosunków polsko-niemieckich. 
Wyrządzone szkody może naprawić tylko osoba z wielkim 
autorytetem. 

Komitet Badań Naukowych - w projekcie budżetu KBN-u na 2003 r. znalazła 
się pozycja o zakupie dwóch samochodów za sumę 300 tys. zł . Luksusowe auta 
są niezbędne przy badaniach naukowych? 

Ryszard Chodynicki - został usunięty z SLD za polityczną nielojalność . Kan
dyduje na stanowisko prezydenta Włocławka z ramienia komitetu wyborczego 
„Front dla Włocławka", podczas gdy koalicja SLD-UP popiera obecnego prezy
denta miasta, Stanisława Wawrzonkoskiego, . 
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