
Zdzistaw Nowicki
Senator z wojewodztwa pilskiego

W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymat 70994 gtosy, czyli 36,36% oddanych gtosow waznych (195245); w
drugiej turze wyborow 18 czerwca 1989 r, otrzyma(96253glosy na 192142 oddane gtosy wazne.

Czlonek Komisji: Gospodarki Narodowej;
Polityki Spotecznej i Zdrowia;
Spraw Emigracji i Polakbw za Granica.

Urodzitsie. 17.12.1951 w Pile wrodzinie nauczycielskiej.
Ojciec byt kapitanem AK, matka, urodzona na zestaniu,
byta stypendystka marsz. J. Pitsudskiego, w czasie oku-
pacji prowadzita tajne nauczanie.

Po ukoiiczeniu Liceum Ogolnoksztatcacego w Pile
studiowat w Wyzszej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu,
specjalizujac sie. w ekonomice przedsie.biorstw. Studia
ukoriczyt w 1972. W 1978 uzupetnit wyKsztatcenie na
studium podyplomowym w zakresie organizacji przetwa-
rzania danych.

Prace zawodowa rozpoczat w 1972 w dziale finanso-
wym Komunalnego Przedsie.biorstwa Produkcji Materia-
fow Budowlanych w Jastrowiu. W 1974—1976pracowatw
Gorzowskim Przedsi?biorstwie Budownictwa Przemy-
stowego, w 1976—1982 w Wydziale Finansowym Urz§du
Wojewbdzkiego w Pile. Zmuszony do odejscia z Urze.du
Wojewddzkiego, od poczatku 1982 zwiazat si§ zawodo-
wo ze spotdzielczoscia pracy. Obecnie jest wicepreze-
sem Inzynierskiej Spotdziefni Pracy Jnnowacja" w Pile.

Od 1977 brat udziat w kolportazu wydawnictw niezale-
znych. W 1980—1981 byt doradca NSZZ ,,S" w Pile, w
tym przede wszystkim sekcji nauczycielskiej. Wsp6tor-
ganizator i prezes KiK w Pile, zarowno przed jego admi-
nistracyjnym rozwiazaniem po wprowadzeniu stanu wo-
jennego, jak i po reaktywowaniu w 1988. W 1982—1988
zwiazany z podziemiem ,,S", wspotpracowat z pismami
drugiego obiegu, brat udziat w akcji pomocy dla represjo-
nowanych i ich rodzin. Wspotorganizowat takze Tygod-
nie Kultury Chrzescijanskiej w Pile i byt jednym z zatozy-
cieli Komitetu Obywatelskiego Krajny, Ziemi Nadnotec-
kiej i Patuk. Cztonek Stowarzyszenia Ksi^gowych w Pol-
see i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, w ktorym
petni funkcje. cztonka zarzadu oddziaiu wojewodzkiego.

Z ,,S" zwiazane jest rowniezczworo jego rodzeristwa,
wtym brai-ksiadz.

Zonaty; zona Mirostawa, mgr ekonomii, pracuje w
Przedsie.biorstwie Hurtu Spozywczego w Pile; ma dwie
corki: Mari§ Magdalen? i Aleksandre. — uczennice szko-
ty podslawowe] i szkoty muzycznej.


