RYCZ (1. 72) stan wolny, bezdzietna;
935 roku zwiąUUla z Teatrem Pdlsklm.
i . · rolom w dramatach lldasy~ych zdobyła miano gwiazdy, z braku ciekawych !Jtl"Op<>Zycji
od dyrektora , DejmJ~a · przygotowała ~peiktakl złożo
ny z fragmentów trze()h dawnych ról, który oklaskiwano na fest iwalu w Lańcucie, w Krynicy, w
Lodzi, a teraz ]:XJjedzie do Katow.ic, .Kraikowa i
Sztokholmu. Aktorka pisze wiersze, wydal.a już trzy
tomiki poetyckie (czwarty przygotowuje ~ Czytel
nik" ), które na aukcji w. Krynicy organi.z owanej
przez Bogusława Kaczyńskiego osiągały ceny 12-15
tys. zł i w2'Jbogaciły konto budowy teatru im. Jana
Kiepury o ćwierć miliona zł.
a
k

~

ta pochod~ącą :z Dalekiego Wschodu gra od 11 lat
i idzie mu nieźle: w 1983 ~ostał mistrzem .Europy,
w 1986 na misfrzostwa,ch świa.ta w Japornii zajął 6
miejsce, a
ubiegłym roktl na mistrzoi;twach świa
ta w Chin.ach - VII. W chwilach wolnych od pracy
gra w GO z komputerem albo opracowuje now,i
program tej gry, a ikiedy ma już dość idzie· na spacer z rodziną i psem Kubusiem (mieszaniec).

w

JERZY KUKUCZKA (1. 39), żonaty (Cecy1,ia, n ie
pracuje), dwóch synów: Wojciech (1. 3) i Maciej
(1. 8), :Jmóry już lubi chodzić po tikellmch; 11; za.W?<!\!
technik - el~ktry!k:, słynny himalaista, mimo iż nie
WY'biera się w góry, ndewiele czasu spędza w dom.u.
Byl w Szwajcari.i, teraz pojechał do Wloch, potem
jedzie do Firancji, a wszędzie czeka ·go to siam o: telewizja, radio, odczyty, spotkania (jedynie p:arryż
wystąpi? :z nietypową 'Pl'Opozycją udziału w pracach
jury mię<lzynarodowe·g,o festiwalu dokumentalnych
filn;.6W przygodowych). Ma na<lzieję, że pr.zynajmni .~j święta Bożego Narodzenia 5pędzi w domu z

·gangsterstwo i jedyny ratunek to ostry skalpel. Z
JERZY GLUSZY~SKI (w dniu wyborów skończył
32 1.), żonaty (Anna, mgr bibliotekoznawstwa i inwyjazdu do Elmira.t ów Arahski·c h uezygnował, poformacji naukowej,), córka Alicja (11 m-cy); dr socnieważ dowiedział się, że kobiety tam nie są wpujokigii po UAM, adiunkt w Instytucie Pedagogiki
s;z:czane do obiektów sportowych, a nie mógł przetejże uczeh1L i dyrektor _ Qśrodka .Analiz Społeczcież pozbawić żony możliwości treningu, skoro po1wch ZMW, od 1970 r. cuonek tej organizacji, zoswiedzial jej , że ma być najlepsza w Po1lsce. Hobby:
tenis stołowy. Ponadto, zdaniem żony, świetnie sprzą
tał wybrany przewodni cząc ym ZMW i chciałby, aby
rodziną.
ta i gotuje.
organizacja z.a jego „panowania" była bardziej
ANDRZEJ
MARKOWSKI
O.
54),
żonaty
(Maria),
zwią2'Jkiem ko 1leżeńskim niż zhierarchi-zowaną strukJERZY TOMASZEWSKI (1. 54), żonaty (Maria,
dwoje dzieci: Joanna (1. 17), Paweł (1. 13); absolturą. Z natury jest domatorem i nieliczne wolne
pedagog) , dwóch synów: Artur (1. 20) student Wy.
went
PW
(mgr
inż. komunikacji), b. wiceprezydent
chwHe traktuje jako okazję do bycia z rod2iną.
dzialu teleikomunik,acji PW i Michał (1. 15) uczeń
W8rsza.wy (1973-75), podseklretarz stanu w b. MiGdyby miał więcej czasu, czytałby d·obrą li~eraturę,
Technillrum Elektronicznego: absolwent E'.lektronicznistenstwie Komuntkacji zamał powołany na stanoposzedłby do kina, teatru. lub pajechał·by na narty.
w
Odessie, były
nego Instytutu Łączności
wisko podsekretar:za stanu w Ministerstwie Transpodsekretarz stanu w Ministerstwie Łączności,
ANDR.Z EJ GOŁASZEWSKI (1. M), tonaty (Krysportu, Żeglugi i Lączności i będzie się zajmował
został mianowany podsekretarzem s.tanu Ministertyna, pracownik umysłowy), dwoje dzieci: Piotr
problematy!k:ą pra~ą i 11ys~emami tnms:portu. Lubi
stwa Tra!lSlportu, żeglugi i Komunikacji, gdzie bę
<J. 27) :i Mar,zen.a <I. 26) na mlopie WYChowawozym,
łowić ryby i żałuje, że robi to tak rzadko. W chwidzie się zaijmo..,../ał lącznmcią w znacznie większym
dwóch wnuków: Jaś (!. 5) i Basia (1. 2); absolwent
lach wolnych 11ięgia do dużej biblioteki, w której od
stopniu niż na poprzednim stanowisku '(uslugi, rozPolitechniki Warszawskiej (mgr !r:iż. komunikac ji)
lat gromadzi liti\raturę piękną i literatmę faktu.
wój, wdrożenia. eksploatacja). Kiedyś uprawiał
i Politechniki Poznańskiej (dr nauk technicznych),
AnAM NOWOTNIK (1. 54), żonaty (Barbara, techod 1961 r . związany z kolejnictwem, b. podsekretarz
SP<Jrt, grał w piłkę nożną, kos.zykó-w!kę, tenisa stonik kreŚ'larz), dwóch synów: Dariusz (1. 27) absolstanu w Ministerstwie Komunikacji został powoła
łowego, lecz teraz iz braku czasu pozo.stały mu tyliko
ny na stanowisko podsekretarza stanu w Minister- . went Uniwersytetu Gdańskiego i pracownik Cent:rospacery po lesie pod Wyszkowem (działka rekreamoru, Andr.zej (1. 20) student transportu morskiego
stwie Transportu, żeglugi i Łączności i zajmować
cyj na). Chętnie czyta klasyke rosyjską.
Uniwers~etu Gdańskiego; absolwent WSE w Soiposię będzie sprawami inwestycji, postępu technicż
FRANCISZEK ADAM WIELĄDEK (1 . 51) , żonaty
cie, od ponad dwudziestu lat związany na ró:hnych
nego i n·a uki. Czas wolny dzieli między pracę społeczną w Stowarzyszeniu Inżynierów i. Techników
stanowiskach z portem. gdańslkim, b. kierownik ..._ ' (Wacława, programistka w Centralnym Ośrodku Informatyki Komunikacji), dwóch synów: Grzegorz
Komunikacji, pracę fizyczną na działce, samochód,
minl$ter Urzędu Gosrpodarki Mo:rskiej mstil.ł powl>O. 29) rzemieślnik i Piotr (1. 27) ekonomista, trójka
lekturę pamiętników. Kolekcjonuje meble.
lany na stanowisko podsekretarza. silanu w Miniwnuków: Anna O. 7), Katarzyna (1. 3) , Paweł (10
sterstwie 'Dransportu, żeglugi i ' Ląctności i będ.zie
JANUSZ KRASZEK (l. ·34), żonaty (Ala, ekonom-cy); absolwent matematyki UW, dr nauk ekonomiał
nadzór
nad
pionem
g01Spodarki
morskiej.
Hobmistka), córka Ewa O. 12); absolwent informatyki
micznych po SGPiS, b. podsekretarz stanu w Miby:
wędken'stwo
i
praca
na
działce.
UW, pracownik naukowy WSP w Słupsku, wrócił
nisterstwie Komunikacji został powołany na stanoJAN TOMASZEWSKI (1. 39), od 31 grudnia 1988
z Tajwanu z m istrzostw świ ała pro.g ramów kompuwisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Transżonttty (Kat.Mzyna Calińsika, tenisis~a stołowa, ~tó
terowych grających w GO, gdzie jego program zaportu, żeglugi i Łączności. W zakres jego obowi.ąz
ra w czasie meczu na Wembley miała 9 lat), naj- . ków wchodzi polityka społeezho-ekonomiczna , nadjął VI ' miejsce 'i jest niezadowolony; bo w lipcu· na
slawnieiszy bramkarz w histor-ii polskiej piłki neż
zór założycielski i współpraca z zagranicą. Wo!
mis~zogtwach Europy we Fre.ncji poszło mu let>iej
czas lubi spędzać z wnukamL
nej uważa, że w tej dziedzinie. sportu ro:io;plenilo sią
(I mie!sce), W GQ; najs1'..tMZI\ ·~ rplaruirową świa-.
!

