Moje
Gd11by nłe bylo fd tadnych trudno.kl, gd11b11imy 411a1>cmowaU wszelkimi potrzebnymi irodkamł ł mieli nieograniczone
możliwości to.„ No właśnie - jakie są państwa marzenia na
najbliżazy rok?
Na ankietę „Życia" dotyczqcq marze!\ M najb1itazq przyazloU odpowiedzieli przedstawiciele rótnych frodowt&k, róż
nych zawodów ł różnych zainteresowań. W sumie 21 gsób.
Publikujemy ich wypowiedzi życząc, aby to co nam zwierzyli
apelnilo się, tak jak i wszystkie marzenia naszych czytelników,
w rozpoczynającym stę 1963 roku.
MIECZVSŁAW

FOGG

dzift4, tD której

po pierwsze

Piełnlan

okoła świata.

JERZV SROKOWSKI
Artysta grafik
Wlalcłtoł• Sa naprawdę mam
wszystko czego mi potrzeba więc jedynie mogę marzyć, aby
nie bylo gorzej.

BARBARA RAMS

Literat

Bardzo ehclałabym dorobić 1!11 w
tym roku telewizora, a poza tym
marzę o apędzenlu urlopu w Bul~arll, w ałoilcu nad ciepłym morzem.

Nie jestem typem marzyciela. Jeżeli nie spotyka mnie coś

DIPONT

Duto mam marzeil. Nauczył 1lę
zawodu - chciałabym być dziennikarzem • prawdziwego zdarzenia.
Poza tym zabrać 1111 do czekaJl\cej
mnie pracy doktorsklł'j. A poza
tym abym sobie mogła kupić masę
ładnych kiecek.

Architekt

Maazyniatka

aby w tym roku syn
dobrą rolę w filmie
(jest aktorem), a poza tym, aby
otr~ymał również mieszkanie i
mógł zamieszkać wreszcie
raem z żoną i córeczką.

w ciągu przysztego roku zreallzować i w pełni wykorzy-

wszystkie te wielkie oszczędnoścl, które do tej pory
były zrobione w budownictwie
I kosztem poziomu tycia. Poza
tym osobistym moim marzeniem jest zaczęcie realizacji
wieży telewizyjnej na terenie
Stadionu.

Aktorka

JERZY SZTACHELSKI
Jlflntster Zdrowia
Będę

szczery - mam dwa
pragnienia związane z dzie-

In!. ADOLF CIBOROWSKI
Naczelny Architekt W&r1Z&W7

H.-Aby wykonawcy budoW•
lani tak obnU;rll kouty bu·
dynków
prefabrykowanych,
łeb śmy
mogił
kupowa6 je
ponłłej ceny wszystkłch łn·
nych. Chciałbym równłeł, &bJ
ro21Wój prefabrykacji umożll•
wił znaczne zwłęk.!zenle pła.
nu budownictwa mieszkaniowego. Dalej chciałbym, ab1
nare111cle w przyszłym roku
stanęła konstrukcja wysokich
budynków ściany wschodniej.
a takie żeby nowy konkur1
na Pl. Zwycięstwa dał wrencłe dobry wynik.
Moje
bardziej prywatne
marzenia to: wspólne • zeo
1połem moich kolegów WY•
granie przetarru na plan generalny Bardadu. Poza łym
chciałbym
równlet widzie~
wydrukowaną ksł!łżkę o planie renerałnym Warszawy,
kłórl\ w tej
chwlll kończy
prz1foto\Y7Wa6 .espół autorów.

biedzę się

plętną slę nowe. Toteł o nJcz:-·m
innym jut nie marzę jak o :r.&ezęctu i skoilczenlu tego filmu.
A po tym„. tebym J\d mW Awlł
ty gpOkój.

HESSE-BUKOWSKA

stać

na pól

Moje morzenie Jest talcle jak
chyba każdego piszącego: napisać rzecz, która by mnie samego zadowolila. W moim wypadku mam na myśli poezję.

marzenłel

1&chowany,

Moim marzeniem jest, aby BARBARA

Marzę,
otrzymał

Poeta

był

od 2 la.t. Trudnościom wszelkiego
rodzaju nie ma końc.. I elagle

Prof. JERZV HRYNIEWIECKI

JULIAN PRZYBOS

rłówne

aby pokój

„Faza.ona" nad którym

chętnie.

ZŁOTNICKA

chocia~

właAcłwłe

bardzo złego, uwatam to za
podarunek od losu. Oczywiś
cie, pozostają marzenia z lat JERZY KAWALEROWICZ
dziecinnych. Np. w tym roku
Rety1e9
nic nie miałbym przeciw
Mam
m.arzen1a
n.1ewe1ole..
„Czapce niewidce". Bardzo
Chda.lbym po prostu zrea.Uzowat

Absolwentka polonistyki

:.. Wyjechać
roku„.

uny:

alużbie

KAZIMIERZ BRANDYS

Teletypistka

MARIA

tkwłę f)o

pomagał

zdrowta, bvl• tylko 1tale Jej
nie uaprawniać i nte umgralntać, bo to na dluższq metę
nte do wytrZJJmania. Trzeba
też pozostawić co.ł do zrobienia, w tym zakresie, Sf'lmej
slttibie zdrowia. Po drugie więcej uznania, s11mptitii i duto pieniędzy dla pracowników
slużby zdrowia... A marzenia
osobt&te?
Te mam rw11czaj
przekaz11wtić bezpo.łrednto zainteresowan11m.

Moim marzeniem jako warszawiaka jest, aby w przyszłym roku rozpoczęto odbudowę zamku królewskiego. Prywatnie natomiast, marzę o rozpoczęciu nowego tournee do-

MAŁGORZATA

roh

najbliższy

na

podrób.

IProf.

j"ANLJ5z

Planistka
8zemutego styC'ZJrla wyruszam
wra.z z WOSPR-em na "1'1-ielkl\ S·
miesięczną wyprawę. Odwiedzimy
zw. Radziecki, Mongolle, Chiny,
Hong-Kong. Japonle, Australię,
NOWI\ Zelandię I Indie. Będziemy
koocertowat pra."ie co dn1d
dzień - marzę "ięc tylko o tym
11.by wszystko ~tę udało I ab~·śmy
wszyacy wrócili zdrowo i 8zrzę
łllwle do domu z teJ ogromnej

JAN KRZYWICKI
GROSZKOWSKI

Dy~ektor Polskich Linll
Lotniczych „Lot"

Preze11 PAN

J

1
l\lolm manenJem JMt, a.by pia.ny n&8ze otwa.rda llntl do Kairu
mam wiele a WIZY·
l New-Delhi zostały zrealizowane
stkle sprowadzajll się do .fe· Ja.k naJszybcleJ ..•
dnego: więcej czasu na 010TADEUSZ KONWICKI
blstą prac~ naukową a mniej
Literat i filmowteo
ciągłych zalerłoścl I cl«le nal'tloJe
marzenie
na na.jblltszy
rast&Jllcycb prac nlewYkonarok? - żebym mógł go dotvt
spokojnie
do
końca.
Je1t to marzenych. I jeszcze jedntl a
Marzeń

nie

mlnlmallstyczne, ale
biorąc pod uwagę, te 1962 I pry" atnie l Ołólnte przedstawiał ml się

Minister Zdrowi.a

Będę szczery - mam dwa
pragnienia związane z dzie-

I

t'ląglycb zalefłO!!CI

1
1e naprac niewykonajeszcze jedno a

rastającycb

nych. I

I

Moje marzenie n& najbilt!zY
rok? - żebym mógł go dotvć
spokojnie do koflra. Jest to marzenie
minimalistyczne, ale
blorĄc JH>d u wa.gę, te 19fi2 I pIY" atnie I <>eólnle przethtawlał ml si"
pecb<>wo - wolę nie mleć zbyt
wygórowanych marzeń. No I jesz
cze Jedno: teby móJ minister o
mnie pamiętał w 1983 roku.

STANISŁAW RóżEWICZ
Retyser

Zrobić dobry tum, pll'trzebny l
mnie I Innym, rum godze,cy potrzeby widza I realizatora - c.zyll p0 prostu taki, który mówi
do ludzi o prawdziwych tullll~cb
1 prawcUlwych uczuciach. Stworzyć c~ ta.kiego to moje stale
utu&lne - marzenie.

orof. STANISŁAW LORENTZ
Dyrektor l\luzeum Narodowego

Poniewd dll'tl\d •ię J~7rze nie
spełnllY, od la.t powtarzam te same dwa wielkie moje marzenia.:
rotpocz~ odbudowę zamku Królewskiego i rozbud&Wa.ć Muzeum
Narodowe w warna.wie. O prywatnych
marzeniach natomiast
w0ol&1bym nie mówić, bo
choć
Jest Ich wiele, to obecnie w tydu wuystko tak dobrz~ ml się
układa, :te nie chcę kusić losu.

ZOFIA SZYDŁOWSKA
Sekretarz Rady wzornictwa
•.. abym znalazl<1 rMlne po'kryete na te wszystko co obfecalam
w za,'kresle poprawienia wzornictwa w dziedzinie mebU I a.by
wsiyst'ko co slę progra.muJe znala.rlo się w s'klepa.clt do dy•po•Yefl J<upuJ<icyclt. A prywatnycl'I
marzeń nie m<1m, glównt e z bra'ktL czasu .••

IERZY ZARUBA
aysownl\I:
Mleć 'więcej

pfenlędzy I mniej
pr<tCI/ - bo obecnie pro.cy mam
za wtele
p<>za
normaln!lml
zobowtiiza.nlaml
pracuję
n<1d
szop'k<i dla telewizji ..•

IADWIGA GRABOWSKA
Kierownik artystyczny
„Mody Polskiej"

Marzen!<! moJe aq stale jednakowe, ta'k w tym róku 1ak l ubfs
glycll lat<1clt a ta'kże,
oba.wtam
się, I w przyszlych .
nta.rzenta te dotyczą
sposobu
ubieranie slę 'koblet w Polsce.
Cllcl<ll<lbym, aby wszystkie umta,ly 'krytycznie ocenić swoje odbicie w Lustrze, a,by nie hOldowaly
ntewoln1czo ostatniej modzie f ubierały
się
prosto. Aby miały
zawsze wyple!ęgnowane wlosy !
staraiin.e uczesa.nta, a,by „ę nau·
czyly dobierać 1tarmonijnle 'kolory I pamlętaly , że właśclu·te dobiera.ne dodatld stanowt<i o elegancji stroju. Niestety ta'k dtugo
nte bęttę mlala sza.ns zrea!tzou:a.nla molclt merze!\ 1a'k dlupo prze
mu~l będzie produ'kowa! szalenie
niegustowne, clloć podobno po•
p11tne rzeczy.
Opracowała

KR1'.ST1'.NA WYUOWSKA

