
Eugeniusz Wilkowski
Senator z wojewodztwa chelmskiego

W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymal 52258 glosow, czyli 56,69% oddanych glosow waznych (92182).

Czlonek Komisji: Gospodarki Narodowej;
Kultury, Srodkow Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej.

Urodzit si? 4.01.1955 w Miednikach (d. pow. hrubieszo-
wski) w rodzinie chiopskiej.

W 1974 ukoriczyt Liceum Ogolnoksztatcace w Hrubie-
szowie, w 1974—1979 studiowal histori? i filozofie. na
Uniwersytecie Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie. W
okresie studiow zetknat si? z ruchem niezaleznym; m.in.
nawiazat kontakt z J. Rozkiem.

Prace. zawodowa rozpoczal jako nauczyciel geografii,
naste/pnie historii w Szkole Podstawowej w Biatopolu
(woj. chetmskie); w kilka miesiecy pozniej pozbawiono
go prawa nauczania historii pod zarzutem kolportazu
pism niezaleznych.

Jesienia 1980 wfaczyl si? w organizowanie ,,S" rolni-
czej i nauczycielskiej. W grudniu tr. zostai przewodnicza-
cym Wojewodzkiego Komitetu Zatozycielskiego NSZZ
,,Solidarnosc Wiejska", wspotredagowat takze wycho-
dzacy w Lublinie Jnformator" ,,S" Rl. Po wprowadzeniu
stanu wojennego internowany w Cheimie, Wtodawie, Za-
tezu, Kielcach i Lupkowie, zwolniony w grudniu 1982.
Rok pozniej, 12.12.1983, zostai aresztowany pod zarzu-
tern prowadzenia dziatalnosci zwiazkowej i zwolniony z
pracy w szkole. Na wolnosc wyszedt na mocy amnestii w
lipcu 1984 izajalsi? uprawaziemi; odtegoczasu miesz-
ka z rodzina w Chetmie, a gospodaruje w odleglej od
Chetma ok. 40 km rodzinnej wsi. Od jesieni 1984 organi-
zowat spotkania oswiatowe rolnikow w Diecezjalnym
Domu Rekolekcyjnym w tabuniach k. Zamoscia oraz Dni
Skupien Rolnikow w roznych parafiach; w 1985 wspotor-
ganizowat puntcl pomocy Charytatywnej w parafii Sitaniec
k. Zamoscia. Od stycznia 1989 cztonek prezydium MKO
,,S" w Chelmie oraz przewodniczacy Tymczasowej Wo-
jewodzkiej Rady NSZZ Rl ,,S" Ziemi Cheimskiej. Od
1.06.1989 powrocit do pracy w szkole; przygotowuje
prace, doktorska na Wydziale Humanistycznym Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego na temat unitow w Kro-
lestwie Polskim.

Zonaty; zona Lucyna nie pracuje zawodowo; ma
dwoch synow: Rafata Aleksandra (12 I.) i Kamila Maury-
cego (3 I.).


