
l 
dzl na co ~ień d~ lf&tygowa-

1 
, nym ,,Dalhatau-Charade", który PERSONALIA w tych •tronach nie wyróżnia 

się zupełnie. 

Z poUtyc:m.j blo8ratM nowe._____________ go ministra należy od.notować, 

NOWY . MINISTER ROLNICTWA 

· Złośliwi twierdzą, że tegoró
czne żrilwa udały się dlatego, iż 
na stanowisku ministra rolnict
wa i gospodarki żywnościowej 
byi vacat. Dowcipy powstawia
my jednak prześmieweom. My 
Ćhcielibyśmy wierzyć, :re objęcie 
resortu przez Janusza Bylińskie
go wyjdzie polslciemu rolnictwu 
na . dobre. 

JANUSZ BYLl~SKI jest ab
solwentem Wydziału Ogrodn!cze
go SGGW. Ma 38 lat, je.st żo
naty. Ma dwoje· dzieci (Piotru
sia i Kasię) i wraz z żoną Do
rotą oczekują właśnie kolejnego 
potomka. Wspólnie z bratem 
Zdzisławem prowadzi w Zakro
czymiu w woj. stołecznym kilku
h~tarowe gospodarstwo ogTod
niczo-warzywne. Ta:k jak na 
większo4cl zakroczymskich pól 
tak l u braci Bylińskich domi
nują: marehew, ogóI'k.! i cebula 
(siana także ,,;na owsik"), a w 
sadzie wiśnie. Ponadto brat mi
njstra prowadzJ w Zakroczymiu 
sklep warzywniczy. Byliński jeź-

.1 Numer oddano do druku 18 bm. I 

2 Zie.tony Sztandar nr 47 

23 września 1990 r. 

iż j~t założycielem - w &mlpi~ 
I wojew&htwie stołecznym -
NSZZ RI ,,Solidarność", co u
czynił w 1980 · r. We wrześniu 
1981 kierował - głośnym wów
czas - strajltiem, podczas któ
rego grupa rolników olwpowala 
budynek Urzędu M1asta I Gmi
ny. W masie stanu wojennego 
współtworzył I aktywnie działał 
w Duszpas.ter&twie Rolników In
dywidua.lJlych. ~Przypomnijmy, 
że Zakroczym bYl wówezas j~ 
dnym z najsilniejszych ośrodków 
Dus:llpasterstwa w kraju). W 
1986 r. • został przewodniczącym 
TymcZ8!0Wej Rady Rolników 
„Solidarno§ć" w Zaklroczymiu. 
Utworzył Agencję Handlowo-U
sługową „l\Iarga". J.eM przewod
niczącym Sejmowej Komisji 
Rolnictwa I Gos.podarki Żyw
nościowej. (n-k) 

ZMARLI 

• IRENA EICHLERÓWNA (1. 
82) - wybitna, największa ak
torka naszych czasów. Stworzy
ló. liczne niezapomniane kreacje 
- m.in. w „Operze za trzy gro-
sze'', „Profesji Pani Warren", 
„Nocy Listopadowej", „Róży", 
Niemcach" - w teatrach Wil

.;;,a, Lwowa i Warszawy. Podbi
ła widzów ro.in. swym niezwyk
łym - metalicznym, śpiewnym 
głosem. 


