
Lista poszukiwanych (28. X. 2014)

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

    Odtworzenie  listy  naszego  roku  i  skontaktowanie  się  z  Wami  wymagało  sporej  ilości  prac
detektywistycznych,  takich  jak  szukanie  przez  Google,  przez  Biuro  Numerów,  przepytywanie
znajomych,  przeglądanie  list  absolwentów różnych lat,  starych kalendarzyków,  itp.  Niestety,  nie  do
wszystkich udało się nam dotrzeć. W części przypadków mamy nazwiska, ale żadnego kontaktu do nich
(część I poniższej listy). W paru przypadkach pamiętamy ludzi z wyglądu albo coś o nich wiemy, ale nie
potrafimy przypomnieć sobie, albo nigdy nie znaliśmy, ich nazwisk (część II). W części III spisane są
nazwiska i stare dane (zebrane w roku 2006) o ludziach, z którymi straciliśmy potem kontakt. Ta lista
będzie aktualizowana. Bardzo Was prosimy: wytężcie pamięć i jeśli cokolwiek przypomni się Wam,
napiszcie do nas. Z góry dziękujemy.
    Wasi organizatorzy

Część I: brak kontaktu:
 

Krzysztof Buze
 
Waldemar Cudny
         Patrz też część II
 
Andrzej Dryzek
         Bywał na seminariach w IFPAN i seminariach ciała stałego w IFT

Adam Dzbuk
         Pamiętają go A. Staśkiewicz i Sylwin Bechcicki. Chyba nie ukończył I roku. S. Bechcicki 
         mieszkał razem z nim w domu akademickim

Kazimierz Gertruda

Ewa Gnich (Kucharska)
         Mieszkała w Warszawie na ul. Łowickiej, potem na Narbutta. Biuro numerów mówi, że na 
         Narbutta mieszka jeden Kucharski. Rozmawiałem z nim (AK), ale on nie zna Ewy Kucharskiej

Anna Jędrzejewska-Głowińska
         Przyjaźniła się z Anną Żytkow, ale A. Ż. nie miała z nią kontaktu od studiów (informacja w mailu 
         od A. Ż. do A.K. z 18. IX. 2014)

Stanisław Kalinowski
 
Andrzej Kołakowski
         pracował w IFD, przy schodach do IFT. 

Małgorzata Kornaszewska

Marek Król
         Jest znajomym W. Szymaniaka. Prawdopodobnie pracował w Instytucie Inżynierii Materiałowej 
         PW, w Zespole Materiałów Amorficznych prof. Matyi, chyba ok. roku 1974/5 zaczynał pracę.
         Wg Szymaniaka może być w Australii. Jego żoną jest Margaret Adamson, była ambasador



         Australii w Polsce. Obecnie M. Adamson jest deputy head of mission to Papua-New Guinea, ale 
         nie mogę (AK) znaleźć bezpośredniego kontaktu do niej

 Wojciech Kwieciński 
         Dość szybko spadł na rok poniżej. Przyjaźnił się z Jankiem Plutą, ale Janek nie ma z nim żadnego 
         kontaktu (informacja od Janka z 15.IX.2014)

Maria Lipowiec (Kępka)
         Mieszka w Kanadzie, działa w Stowarzyszeniu Inżynierów Polskich w Kanadzie. Po I semestrze 
         przeniosła się na architekturę.

 Maria Majewska
         Pracowała w Instytucie Biochemii i Biofizyki. Ślady po niej urywają się kilka lat po studiach.

Jerzy Niedziela
         Pamięta go Piotr Parys

 Joanna Marczewska
         Odeszła w połowie I roku, potem studiowała na SGGW. Podobno jest znajomą Marka 
         Ciechomskiego, ale z Markiem też nie mamy już kontaktu.

Wiktoria Olszewska
          Odeszła na I roku, potem studiowała pedagogikę na UW. Pamiętają ją Karol Penson i 
          Tomek Łękawski

?? Parypiński
         Piotr Parys pamięta go ze swojej grupy. Nie znamy imienia. Mieszkał w Ciechanowie.

Jerzy(?) Połoński
         Odszedł na I roku.

?? Prochorow
          Dziewczyna, której imienia nie znamy (pamięta ją Tomek Łękawski). Pochodziła z 
          Podlasia i miała starszego brata, który wcześniej skończył fizykę i pracował wtedy w 
          Katedrze Fizyki na PW.

Joanna Rzadkowska
         Studiowała leśnictwo, mieszkała na ul. Dunajeckiej 8 m.12 w Warszawie. Byłem tam 
         (AK), ale już tam nie mieszka i nie znają jej.

Anna Szeliga

Zbigniew Szulc

Urszula Szumińska

Ursus Uziembło
         Jego dane są dostępne przez http://www.411locate.com/, ale trzeba płacić za dostęp do nich.

Część II: Zapamiętane postacie, których nazwisk nie znamy:

http://www.411locate.com/


     1. Człowiek dość wysoki i szczupły, o krótkich czarnych włosach i wyraźnie widocznym śladzie
czarnego zarostu, wyglądał na starszego od nas dość znacznie. Pojawił się na IV roku. Na wykładach w
SDT siadał w II rzędzie po prawej (patrząc od wejścia) i wpatrywał się w tablicę z wielkim napięciem
na twarzy;  chyba nic  nie  notował.  Z  nikim nie  rozmawiał.  Witek  Augustyniak  twierdzi,  że  to  był
Waldemar Cudny.

    2. Człowiek wzrostu przeciętnego lub nieco niższego, o atletycznej budowie i włosach dość jasnych,
lekko kręconych. Też wyglądał na sporo starszego od nas. Pojawił się na IV roku, chodził na zajęcia z
teoretykami. Jego charakterystyczną cechą było to, że bez żadnych wstępów zagadywał różnych ludzi i
pokazywał im napisane przez siebie listy, adresowane do różnych ministerstw i instytucji,  w których
skarżył się, że był bez powodu i bezprawnie przetrzymywany w szpitalu dla psychicznie chorych. Nie
widziano  go,  żeby  z  kimkolwiek  rozmawiał  o  czymś  innym.  Na  jednym  z  zebrań  w  1968  roku
przyłapano go, jak robił notatki. Jest podejrzenie, że nie był naszym kolegą, tylko agentem, ale kto wie?

    3 i 4. Na wykłady na I roku chodziły z nami dwie dziewczyny – długowłosa blondynka i brunetka o
włosach sięgających szyi. Trzymały się zawsze razem i nie widziałem, żeby rozmawiały z kimś innym.
Wyglądały  na  starsze  od  nas  o  kilka  lat.  Obie  wyróżniały  się  urodą  i  efektownym strojem.  Lech
Bagiński  znał  jedną  z  nich,  ale  nie  pamięta  nazwiska.  Podobno  były  to  nauczycielki  z  liceum
uzupełniające wykształcenie.

5 i 6. Na pierwszym semestrze w grupie z nazwiskami A-G byli dwaj bracia, którzy dość szybko
zrezygnowali. Jeden był o rok starszy od drugiego.

7.  Kolega pochodzący z  Ełku,  pamięta  go A.  Staśkiewicz,  ale  nie  może przypomnieć  sobie ani
imienia ani nazwiska.

8. Kolega Andrzeja Sobieckiego z Legionowa.

9.  Niezbyt  duży blondynek o  wesołym usposobieniu,  nazwisko jego zaczynało  się  na L,  chyba
mieszkał w Legionowie lub gdzieś w okolicy. Pamięta go Tomek Łękawski. Być może jest to osoba
wspomniana pod nr 8.

Część III: straciliśmy kontakt:

! = adres odrzucony albo nieaktualny numer telefonu

! Bogumił Bartolik                  stare info: bogumilb@aster.pl
                                   connect to barka.aster.pl[212.76.39.185]:
                                   Connection timed out

! Krystyna Blaton (Albicka)         stare info: Krystyna_Albicka@tax.state.ny.us
                                   The email address you specified couldn't 
                                   be found or is invalid
                                   stare info: Tel. +1.518.482-5201
                                   automat mówi: "please enter your 
                                   security code" i po chwili rozłącza
                                   Jej dane są dostępne przez
                                   http://www.411locate.com/
                                   ale trzeba płacić za dostęp do nich

! Marek Ciechomski                  stare info: mciechom@o2.pl - email do syna, 
                                   już nie odpowiada

mailto:mciechom@o2.pl


! Halina Grabowska (Szalaty)        stare info: zbigniew_szalaty@wp.pl (do męża)
                                   This account is disabled or not yet active

 Kazimierz Jezuita                 tel 561-89-29, 48.22.896-0922 (dom)
                                   matematyka@uksw.edu.pl
                                   e-mail i telefony nie odpowiadają,
                                   ale Kazik był obecny na spotkaniu w 2014 r.
                                   Ktoś najwyraźniej ma z nim skuteczny kontakt.

! Marek Kijek                       stare info: marek.kijek@rmit.edu.au
                                   The email account that you tried to reach
                                   does not exist.
                                   Jadzia Trzebińska być może go znajdzie

! Maria Krauze (Alska)              stare info: alska.progaz@neostrada.pl
                                   host smtp.hosting.tp.pl[193.110.120.2] said:
                                   451 4.2.2 user over quota;
                                   cannot receive new mail
 
! Krystyna Namysłowska              stare info: red radia Łódź, tel. 42 675 39 50 
                                   Pod tym telefonem teraz mówią,
                                   że K. N. już tam nie pracuje, ale w
                                   internecie jest pełno całkiem niedawnych
                                   śladów po niej z adresem radia Łódź, gdzie
                                   prowadziła programy popularno-naukowe
                                   kom. 605 703 703 - NIEAKTUALNA

! Andrzej Sobiecki                  stare info: kom. 600 917 911,
                                   automat mówi: nie ma takiego numeru
                                   zrezygnował po pierwszym semestrze
                                   ukończył Wydział Leśny SGGW
                                   zajmuje się fotoreporterka
                                   mieszkał przez jakiś czas w Australii

! Teresa Szwacka (Gonzalez)         stare info: terszwacka@contv.net
                                   connect to contv.net[69.172.201.208]:
                                   Connection timed out
                                   Info z internetu: napisała książkę o fizyce
                                   ciała stałego wspólnie z człowiekiem o
                                   nazwisku Nevill Gonzalez Szwacki.
                                   To pewnie jej syn, bo wyszła za mąż za
                                   Gonzaleza z Wenezueli, który był na naszym
                                   roku. Napisałem (AK) do niego na adres 
                                   znaleziony w internecie:
                                   Nevill.Gonzalez@fuw.edu.pl
                                   ale brak odpowiedzi

! Wiesław Szymaniak                 696 630 110 połączenie jest niemożliwe
                                   (prawdopodobnie numer zablokowany z powodu
                                   niepłacenia rachunków)
                                   Społeczne Gimnazjum nr 3 STO
                                   ul. Paryska 25 w Warszawie
                                   http://www.ssp5.edu.pl/
                                   tel./fax.: 617 60 89 - już tam nie pracuje

! Elżbieta Turska                   stare info: Elzbieta.Turska@mofnet.gov.pl
                                   ten adres nie odpowiada

mailto:Elzbieta.Turska@mofnet.gov.pl
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