
ALEKSAijER GIEYS~TOR (1. 72), żooaty, dwo-
je ,dzieci; ofes r itlttt)fii, dyrektor Zamku KII'ó-
lewskiego W · za · , członek rzecz. PAN, czło-
nek koresp e l va cademy of America, Fla-
m•nd'1<iej !}~i,, Betgi j•kiej Kcólew.J<iej 
Akademii Nauk, Akademii w Bordeaux, członek 
zagr. Francuskiej Akademii Nauk, Szwedz.kiej Kró
lewskiej Akademii Nauk otrzymał tytuł członka 
zagranicznego Węgierskiej Akademii Nauk. 

JADWIGA JANKOWSKA-CIESLAK (!. 37), mę
żat)rn (Piotr Cieślak, reżyser i pedagog), dwoje 
dzieci: Zosia (I. 15) i Jakub (1. 8), pies Gwint, ko
cica Kordelia; absolwentka warszawskiej szkoły 
teatralnej, która zadebiutowała w filmie „Tru:eba 
zabić tę miłość", posiadaczka prestiżowej nagrody 
aktorskiej „Zlóta Palma", którą dostała w Cannes 
za rolę w' „Innym spojrzeniu'! Makka, została ob
sadzona jednocześnie w dwóch kQ'lllediach: w „Mo
telu" w macierzystym Teatrze Dramatyc2inym i w 
„Raju Eskimosów" w Teatrze. Nowym. Zapewnia, 
że obie komedie są śmiesme, bo grając sama się 
śmieje. Czas wolny poświęca na czytanie, a pie
n iądze na książki.' Lubi czytać głupie ksiąiki po 
angielsku, ,bo wtedy łatwiej uczy . się języka. 

·BOGUSLA W KACZYfJSKI (!. 46), rozwiedziony; 
absolwent warszawskiej Mtademii Muzycroej, od 
·16 lat iw~ązany. z· TVP, swoją trzecią książkę pt. 
„Syrhfonfa ·w ' dolinie słońca", wydaną w RFN (w 
wersji po\sk.iej i -niemieckiej) uznał za edycję swe

. go życia', będąc przekonany, że równie eleganckiej 
książki nikt mu · już nie wyda. Książka opowiada 
o Dniach Kultury Polskiej w Konstancy nad Je
ziorem Bodeńskim ! jest zapisem rozmów autora 
z ~utosłaW&kim, prowadzonych na WY'spie Kwia
tów. Lubi poznawać świat i ludzi. Kocha kwiaty 
- ma ich pełno w domu, na. balkO'llie, a także na 
poccelanie. Kolekcjonuje figurki słoni - zwozi je 

· z całego świata -' wyłącznie 'z trąbą podniesi<mą 
oó ·góry, na szczęście: · 

RYSZARD KIEŁEK (1. 39), żonaty (Dlżbieta), -tro
je· ozieci: Ka'tarzyna : zdaje maturę w szkole gastro
nomi-eznej, · Arrkaai.usz ~. 12) i Sebastian (!. 9); ab
solwent ·Studium Hotelarsko-Gastronomic11nego, od 
3 lat szef war·szawskiej · restauracji „Gastronomia", 
zo:rganl.zował 6 z kolei' Bal dla Samotnych RolnL 
!<ów, na ·którym jak sądzi skojarzyło się 15 par. 
Bale dla ' samotnych organizuje od n iespełna roku 
i dostaje w tej sprawie setki listów. Za miesiąc 
w ,.Gastronom ii" planowane jest wesele jednej ze 
skojarzonych tu par (on z Łomżyńsk i ego , ona z 
Łodzi ipo studiach rolniczych). O czasie wolnym 

tylko marzy, w ciągu 17 lat pracy raz był na urlo
pie, ale na szczęście ma niezbędne w tym zawo
dzie końskie zdrowie, dużo samozaparcia i toleran
cyjną żonę. 

MIECZYSLAW KLIMASZEWSIH (1, 80), żonaty 
(Janina), syn Bolesław (1. 40) adiunkt Instytutu 
Badań Polonijnych UJ, wnuk Michał (1. 11); eme
rytowany profesor geomorfolog UJ, absolwent UJ 
(1931), całe niemal życie związany z tą uczelnią 
(w latach 1964-72 rektor UJ), zo&tał założycielem 
„Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego" , któ_ 
ra będzie wspomagać finansowo naszą na j !>tarszą 
uczelnię oraz propagować jej osiągnięcia. Lubi 
pracować do pófinej nocy. Będąc przewodniczącym 
Rady Tatrzańskiego Parku Narodowego wojuje z 
tymi ' CO- Tatry · chcą zamienić w lunapark, a jarko 
przewodniczący Komitetu Sprowadzenia Prochów 
gen. Sikorskiego na Wawel pisze w tej sprawie Ji„" 
sly do Londy.nu. 
WACł..AW KOTANSKI (!. 72), żonaty (Maria, u

rzędnictita), dwie córki: Barbara (1. 34) ekonomist
ka, Krystyna (1. 33) dr medycyny, onkolog ; ucze
stnik kampanii wrześ.niowej 1939 r. , więzień wielu 
oflagów, który po wyzwoleniu Woldenberga przy
łączył się do I Armil WP i zdobywał Berlin, od 
1947 r. mieszkaniec Szczecina, b. prai:ownik wielu ' · 
szczecińskich zakładów pracy, nauczyciel h istorii · 
(jest . absolwentem historii UMK w Toruniu) ·za 
pracę społecz,ną i oświatową otrzyllli.ał • od ,;PAXJu11

• 

nagrodę im. księdza Bolesława Domańskiego w 
wyisokości 70 łY$. zł. Chociaż od 10 ·iat jest na eme- . 
r}"tune, nie ma wolnego. cza,su: praouje społec11nie 
w ZBoWiD, nadal wygłasza odczY.ty, prelekcje. · 

.. 
PW~~P vv.„.GP!l~~u. (ll).,\n., autor budypk_u tej u
czelni u:inanej v.; , plebiscy~i~ „Głosu . Wybrze;ia;~„ za 

" jedną „~ naJl~psiych realizacji · airchitektonicznychJ, 
na Zjeździe Architektów został wybrany pil'&iesem 
Sto"Vc;trzyszenia Arah1tekt'(>w Polskich. SposóQ . s.pę
dzanfa wolnegb czasu: czynny wyipoczynek, nair
ciar~two, pływanie. · - . _ · • 1 

BOGDAN SZELĄGQWICZ (l; 56), „fonaty (Boże-
: na, lekarz), dwoje d2iieci: „ Zbigniew ·· ~1„ 32) rolnilt 
przekwalifikowany . 'na urzędnika, Bogna (1. 24) u
rzędniczka, troje vviń~§w; abiolwent poznańskiej 
Akademii Medyc11nej"·· 'is~ecjaHsta toriikochirurgii 
(po stażu w Am.glii, KanĄdUe, :ftFN, Siweeji i USA) 
w ciągu 15 lat pracy .' wyfttoi'lał wraz z zes.połem 
Instytutu Pediatrii.„ PQzn~ński~j AM. 2200 operacji 
'serca u dzieci, z czego równo tysiąc na otwartym 
sercuJnajmłod.szy pacjent miał 4 dni„ a pitt.wsza 
pacjen~ka dziś jest matką dwojga dzieci). Uroczy-
stqśći jubileuszowe nie odbyły się z powodu ko
nie--:zrióści i:-rzepr.owatlzenia dal·szych ' zabi.egów, bo 
chore dzieci czekają · na . oper11<:lę 6. miesięcy w ko
lejce. Hobby: · turystyka campingowa i ryby, ale 
żona twierdzi, ie . .szpital i mali . pacjenci.c ·: 

KATARZYNA ZA.WJDZKĄ · (1 . . 26), panna; .mgr 
ekou,otnii, Miss Poldn,ia '85, pracuje jako ' modelka 

'w paLr§skiej agencji „Cati•na", chociaż ·mówi samo
kirytycznie: wedłi.ig tamtejszych kryteriów .wieko~ 

SLAWOMIR PIETRAS (1. 44), do wzięcia; mgr 
prawa UAM w rioznaniu, kolejno as)"Sil;e?llt, zastęp- . 
ca dyirekton ! dyrektor teatrów ope['owych w By
tomiu, Wrocławiu, Pollnaniu i Łodzi, siódmy sezon 
kierujący coraz sławniejs~ym Teatrem Wielkim w 
Łodzi, w ramach Łód:nkich Wars11tatów Operowych 
zainicjował bezprecedensOtWą kampanię przedwy
borczą: zjeżdżając na linach z w~Olkości 20 · me
trów na scenę wezwał publiczność do aktywnego 
poparcia jego kandydatury w wyb~rach d6' Rady 
Narodowej m iasta Łodzi 1' obiecał uczynić Łódź 
stolicą światowej opery. Hobby kandydata na rad
nego: molo sopockie, b iografie' kochanek Kazimie
rza Wielkiego i pieszczenie Agaty !pies). · 

RYSZARD SEMKA (1. 63), żonaty, jedna córka ; 
studia na Politechnice Gdańskiej i na Uniwersyte
cie Harvard, profesor architektury, wieloletni wy
kładow<:a Wydziaru Architektury i Wzornictwa 

· 'wych jestem już za stara ria .fotomodelkę, po pNe
spanej nocy 17- i 20-la~ka wyglądają równie pięk-: 
nie, ale gdy zdjęci.a .. przeciągają się do . późna w 
nocy, a ral)o trzeba :zmowu. wstać, to wtedy widać 
sporą różnicę wieku. D~ Paryża pojechała przede 
wszystkim nauczyć się języka i lwią część swoii:h .· 
zarobk'ów przeznacza na szkołę: Kolejną prop6zy
cję pracy otrzymala z USA z drugiej co do wiel
kości agencji fotomodelek „Wilhelmina", 

' 


