
Gabriela Cwojdzihska
Senator z wojewbdztwa koszalihskiego
W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymata 114416 gtosow, czyli 53,77% oddanydi gtosow waznych
(212796).
Sekretarz Komisji Kultury, SVodkow Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej.
Czlonek Komisji: Samorzadu Terytorialnego;

Praw Cztowieka i Praworzadnosci;
Spraw Emigracji i Polakow za Granica.

Urodzita sie. 21.02.1928 w Poznaniu w rodzinie inteligen-
ckiej.

W 1940 zostata wraz z rodzina wywieziona do Krako-
wa. Tu ukonczyta Liceum Ogolnoksztaface i Pahstwowa
Szkot§ Muzyczng w klasie fortepianu, a naste.pnie Wyz-
sza Szkote, Muzyczna, uzyskujac w 1958 dyplom z leorii
muzyki itytut mgr. sztuki.

Przez wiele lat uczyta gry na fortepianie w szkotach
muzycznych, najpierw w Lublinie, a od 1964 w Koszali-
nie; wyktedafa tez teorie. muzyki. Od 1979 jest na emery-
lurze, pracuje na pot etatu na Wydziale Muzycznym Wyz-
szej Szkoly Pedagogicznej w Sfupsku oraz wyktada
przedmioty muzyczne w Seminarium Ouchownym w Ko-
szalinie. Wraz z m§zem prowadzi Diecezjalne Studium
Organistowskie. W okresie studiow spiewala w Chorze
Filharmonii Krakowskiej. Potem grata na fortepianie w
zespotach kameralnych, m.in. wTrio Koszaliriskim; brala
tez udziat jako pianistka i prelegentka w koncertach
szkolnych i dziafata w Stowarzyszeniu Polskich Artystow
Muzykow.

Od 1980 nalezy do NSZZ ,,S". Byta cztonkiem Zarza-
du Regionu Pobrzeze, wiceprzewodniczaca Komisji Za-
kfadowej Szkot Muzycznych, inicjatorka i przewodnicza-
cs Regionalnej Komisji oraz cztonkiem Krajowej Komisji
Koordynacyjnej Szkolnictwa Artystycznego. Po wprowa-
dzeniu stanu wojennego organizowata pomoc dla prze-
sladowanych. Internowana w Dartowku od 1.05.1982 do
potowy lipca tr., po uwolnieniu zostafa przewodniczacg
Biskupiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym
Wolnosci i Ich Rodzinom Diecezji Koszalinsko-Kotobrze-
skiej. W marcu 1984 zostata aresztowana, gdy wracata z
Warszawy wiozac choragiew procesyjna w darze od b.
internowanych w Dartowku dla miejscowej parafii. Uwol-
niona na mocy amnesti w lipcu tr., byta nadal ne,kana
przez SB. W 1989 weszta w skiad RKO ,,S" w Koszali-
nie. Od 1979 jest cztonkiem Diecezjalnej Rady Duszpa-

sterskiej, pracuje w duszpasterstwie rodzin, jest takze
prezesem Koszaliriskiego Oddziatu Towarzystwa Przyja-
ciot Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Za prac? na
rzecz Kosciota otrzymata w lutym 1988 papieskie odzna-
czenie ,,Pro Ecclesia et Pontifice".

M^zatka; maz Andrzej, kompozytor i dyrygent, syn ko-
mediopisarza Antoniego Cwojdziiiskiego, byt dyrygen-
tem i dyrektorem filharmonii w todzi, Lublinie i Koszali-
nie; obecnie jest docentem w Koszaliriskiej filii Akademii
Muzyczniej w Gdarisku. Ma czworo dzieci: syn Piotr (37
I.), wiolonczelista, jest obecnie koncertmistrzem w Arena
di Verona, corka Barbara Mafgorzata (35 I.}, pianistka,
mieszka w Sydney, corka Katarzyna (33 I.) jest zakonni-
ca u ss, karmelitanek bosych, a syn Tomasz (32 I.) pra-
cuje w banku w Poznaniu. Jest babcia 9 wnuczat.


