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THA DODDA~ANI (f53),
(Chitra, absolwentka anglistyki
i historii), 3 dzieci na studiach za granicą:
synowie Vinod i Sanjay (dyplomowany
tancerz indyjskiego tańca klasycznego),
córka Lavi; zawodowy dyplomata, pracownik MSZ w New Delhi, placówek
w Moskwie, Brukseli, Canberze, sŻefmisji'
na Jamajce, w Katarze, w Hongkongu,
a ostatnio w Berlinie - został ambasadorem w Warszawie. Hobby· ksią
żki, muzyka, brydż, pływanie
żonaty

JAN GLUCHOWSKI (1 . 51),żonaty (An·
na, polonistka), 2 synÓ\V' Piotr (1.24),
konserwator .zabytków i Jakub (1.18);
absolwent Wydziału Transportu Morskiego WSE w Sopocie, profesor, wieloletni pracownik Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, -b działacz
i prorektor tej uczelni, od 1978 kierownik
oddziału Polskiego Instytutu Spraw Mię
dzynarodowych w Toruniu - . został
ambasadorem RP w .Bangladeszu. Hobby: podróże (zwiedził nie.mal cały świat,
ale w Bangladeszu jest po raz pierwszy).
JADWIGA JANKOWSKA-CIEŚLAK
(1.40), mężatka (Piotr Cieślak , reżyser,
pedagog, czasem aktor), córka Zosia (1.19),
maturzystka, zrezygnowała z' aktorstwa
i zdaje na reżyserię do szkoły teatralnej,
syn Jakub (1.11); aktorka po debiucie
w filińie „Trzeba zabić tę mił9ść" nazwana przez krytyków „zwier;w filmowe", rola w „Innym spojrzeniu" przyniosła jej prestiżową „Zł~~ą P~lm ę''. · ale

z' powodu stanu wojennego szansa na
międzynarodow·ą karierę nie została wykorzystana - po raz triecl została
matką. Mały Antoni ma pogodny charakter, nic nie robi tylko rośnie. W paździer
niku aktorka wraca na scenę macierzystego Teatru Powszechnego i zamierza
pogodzić role teatralne z rolą matki. „

ciel akademicki katedry chemii rolniczej
SGGW, w latach 1990-1991 przebywał na
uniwersytecie w Minnesocie (USA), czło·
nek Kongresu Liberalno-Demokratycznego - został wojewodą włocławskim;
Hobby: literatura i filozofia. Urlop tradycyjnie poświęca na żniwa (w Woli,
w województwie włócławskim, ma 17 ha
ziemi, na której rosną zboża i buraki)

PIOTR PYTLAKOWSKI (1.39), żonaty
(Danuta, psycholog), 2 dzieci: Magda (1.8)
i Gucio (1.2); absolwent dziennikarst.wa
UW oraz kursu konduktorów wagonÓ\\
sypialnych (posiada stosowny dyp.om
i' 5 lat pracy w tym zawodzie), b. salowy
w szpitalu, maszynista sceny w Teatrze
Wielkim, księgarz w księgarni ORWN
w Patacu Kultury (tam czytał bezdebito·
we wydawnictwa), instruktor k·o w domu
kultury, prac;ownik browaru (w Austrii),
specjalista od efektów akustycznych
w PR, od 1983 r dziennikarz („Nowa
Wieś"), od 1989 r
w „PT" obecnie
kierownik działu krajowego - po pub·
llkacjach w ,PT" na temat afery ,że lazo"
przyj~ł prÓpozycję wydawnictwa „Andy
Grafik i napisał „Republikę MSW",
czyli historię resortu spraw wewnętrz
nych, począwszy od Władys ława Wichy
a na Kiszczaku skończywszy (książka jest
już w księgarniach). Lubi zbierać jagody,
a także karmić własne dżd żownice kalifornijskie.

ROMAN A. TOKARCZYK (1.49), żona
ty (Czesława, dr nauk matematycznych),
córka Małgorzata (1.20), studentka lubels·
kiej Akademii Medycznej; absolwent
UMCS, wolny słuchacz studiów filozofkznych, profesor }Jrawa, znawca myśli
politycznej i prawnej XIX i XX w., szef
zakładu teorii, organizacji i kierownictwa
UMCS, studiował i prowadził badania
w uniwersytetach amerykańskich - Notre Dame, Harvarda, Berkeley, UCLA,
wykładał w Hiszpanii Włoszech Francji,
Niemczech i USA, autor 16 książek,
wybierany przez studentów jako Homo
Didacticus, został wybrany na członka
Komitetu Wykonawczego Międzynaro
dowego Stowarzyszenia Studiów nad
Wspólnotami (The International Communal Studies Association). Hobby: taniec towarzyski z żohą (sukcesy między.
narodowe), produkcja win• domowych,
narciarstwo, grzybobranie· (zna miejsca
gdzie przetrwały jeszcze rydze) oraz
długie spacery z ulubionym psem Tobim.

SYLWESTER ŚMIGIEL (1.30), kawaler; absolwent SGGW (równolegle przez
5 lat studiował filozofię na UW), nauczy-

ANDRZEJ URBAŃSKI (L.37), żonaty ·
(Hanna, tłumaczka literatury angielskiej),
córka z pierwszego małżeństwa (1.13)

„
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personalia

mieszka w Kanadzie, w styczniu zostanie
ojcem po raz wtóry; absolwent polonistyki UW (socjologia kul.t ury), przez 13 lat
pracownik naukowy Instytutu Książki
i Czytelnictwa przy BN; krytyk literacki
(współpraca z „Kulturą", „Literaturą",
Nowym Wyrazem", w którym stan
wojenny umemoz.iwił mu przeJęcie obowiązków redaktora naczelnego), od początku związany z „S", redaktor tygodnika „Wola" i innych podziemnych
wydawnictw, za czasów J Kaczyńskiego
szef działu krajowego 1 politycznego
„Tygodnika Solidarność", szef telewizyjnego „Pegaza" - został redaktorem
naczelnym „Express.u Wieczornego",
w związku z czym zamierza zawiesić
swoją działalność w Porozumieniu Centrum, gdzie jest sekretarzem organizacyjnym. Hobby: literatura (prywatny księgo
zbiór liczy 15 tys. egzemplarzy). Najlepiej
odpoczywa przy książce i nie zaśnie ,
dopóki nie po.c zyta (ostatnio, w związ
z „Pegazem", w dużych ilościach cz al
literaturę sensacyjną).
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