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Elżbieta  Wilhelm  –  założycielka  i  przewodnicząca  NSZZ  „Solidarność"

świdnickiej  służby  zdrowia;  animatorka  oraz  uczestniczka  większości  pielgrzymek,

a  także  uroczystości  patriotycznych w stanie  wojennym; współzałożycielka i  szefowa

świdnickiego Klubu Katolickiego.

„Mama cały czas na mnie leżała, bo jak odłamek trafi, to ją,

a nie mnie! I potem pamiętam ten moment, że jest ciemno, bo

to było w nocy. I zaczęło się nawoływanie, bo bardzo dużo

ludzi  w tych dołach zginęło i  szukali  się  po nocy.  To było

straszne!“

Elżbieta Kociubińska urodziła się w Lublinie 11 lipca 1936 roku jako druga córka

kolejarza. Wcześniej przed nią na świat przyszła Alicja, a nieco później Teresa.

„Mama  była  wychowywana  przez  wdowę,  bowiem  dziadek  zmarł  na  tyfus  po

pierwszej wojnie. Babcia bez zawodu, jak to przed wojną, z trójką dzieci". W rodzinnych

zbiorach zachowało się piękne zdjęcie z okresu międzywojennego, na którym Władysława,

mama Elżbiety, spędza nad Niemnem wakacje ufundowane przez marszałkową Piłsudską. „I

to było w niej do końca życia! A ja wtedy, dwadzieścia lat temu wstecz mówiłam: - Mamo! To

było tak dawno! - A teraz sama wracam do dawnych lat”. Mimo że pani Władysława nie

miała możliwości kształcenia, to „rwała się! rwała! A to na jakiś kurs, a to krawiectwo, a to

kuśnierstwo.” 

Kazimierz  Kociubiński,  urodzony  w  1900  roku,  wychowywał  się  w  rodzinie

wielodzietnej. „Ich było chyba dziewięcioro”. I w czasach zaborów „tatuś, chodził jeszcze do

szkoły carskiej, gdzie się śpiewało: - Boże cara hrani”. Kiedy tylko skończył osiemnaście lat,

w roku odzyskania przez Polskę niepodległości, przyjechał do Lublina. „Pracował na kolei,

najpierw telegraf i potem po wszystkich stopniach”. Na zdjęciu z dwudziestego roku leży w

szpitalu: „Jak gonił bolszewika”, dodaje ze śmiechem pani Wilhelmowa.

Gdy Władysława, mama Elżbiety, poznała Kazimierza, był już wdowcem. „Tatuś był

od  mamy  dziesięć  lat  starszy”.  Wychowywali  córki  w  szacunku  do  wiedzy  i  potrzeby

kształcenia  się.  „Moja  mama,  mimo  że  nie  miała  jakichś  szkół,  ale  zawsze  cechował  ją

otwarty umysł i ciągle mówiła: - Przecież takie możliwości! Języki! - I taka była do końca".

Przed wojną, w sanacyjnej Polsce kolej i kolejarze mieli szczególną pozycję. Nie bez

znaczenia  było  poparcie,  jakiego  udzielili  Piłsudskiemu  w  1926  roku,  przepuszczając  w
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kierunku Warszawy transporty wojska sprzyjającego zamachowcom, a zatrzymując jednostki

prorządowe. A ponadto kolej  dawała pracę ponad dwustu tysiącom ludzi.  „Pozycja tatusia

była bardzo dobra, bo przed wojną w ogóle bardzo postawiono na służbę państwową. Więc

poczta i oczywiście kolej!

 - I ludzie mieli poczucie godności.

 - Ważności! Tatuś nie szedł do pracy, tylko szedł na służbę! I w ogóle był...

 - Przystojny?

 - Miał dobrą prezencję!”

W międzywojniu najważniejsze osoby w państwie podróżowały pociągami i miały do

dyspozycji specjalne wagony. „Tatuś zawsze prowadził salonkę, jak jechał prezydent [Ignacy

Mościcki], czy ktoś „wysoki", to tatuś odpowiadał za to!” Elżbieta znała to z relacji mamy,

która „zawsze opowiadała, że elegancko wyglądał. Miał mundur gabardynowy [bardzo dobry

gatunek wełny], białe rękawiczki. To było z klasą!” Jako małe dziecko nie orientowała się w

dochodach ojca, ale musiały być wysokie, skoro jako jedyny żywiciel rodziny „zarabiał na

tyle, że jeszcze i niania była".

Nadszedł  rok  1939...  Trzyletnia  Elżbieta  z  opowiadań  mamy  zapamiętała,  że  na

dźwięk syren ojciec każdorazowo, nawet bez koszuli, tylko w mundurze biegł natychmiast na

stację.  „Kolejarze mieli  świadomość,  wiedzieli,  zdawali  sobie sprawę,  że coś się szykuje.

Może  wojna?”  We wrześniowych  bombardowaniach  Lublina  dom cioci  Marii,  w którym

mieszkali na Kośminku, trzeba było opuścić, bo uderzyła w niego bomba. Kuzyni zawieźli

całą  rodzinę  na  wieś  do  Wólki  Kańskiej  pod  Chełmem.  „I  tam nawet  trochę  do  szkoły

chodziłam. Aha! I pytałam mamę: - A dlaczego ja poszłam, jak miałam sześć lat? - A bo taka

duża byłaś, to poszłaś!" Poza tym przed wojną można było wysyłać dzieci do szkoły zarówno

sześcio-, jak i siedmioletnie, to zależało wyłącznie od decyzji rodziców. 

Okazało się, że Kociubińscy mogą jednak wrócić do Lublina, bowiem „mieszkanie nie

było całkiem zrujnowane, więc można było. Jakoś wpadła ta bomba, że całkiem nie rozbiła.

Więc mieszkaliśmy".  Ojciec nadal  pracował na kolei,  ale  czasy okupacji  stały się  bardzo

niebezpieczne dla kolejarzy.  Lubelszczyzna była terenem, gdzie liczba partyzanckich akcji

„na  torach"  stale  rosła,  a  ponadto  kolejarze  byli  zaangażowani  w  działalność  państwa

podziemnego.  I  tak  „albo  partyzanci  wysadzali  pociągi,  albo  Niemcowi  na  przykład  nie

podobało się,  a bo to  niewygodny wagon,  albo też za wolno jechał,  to  potrafił  zastrzelić

prowadzącego pociąg. Takich wypadków było bardzo dużo!

- Zna pani taki przypadek?

- Pani Koprowska to była nasza sąsiadka, a jej mąż był maszynistą. I nie mógł dalej jechać, bo

węgla zabrakło. Jakoś nie dostał dużo węgla do parowozu. No i zastrzelono go! Ja pamiętam,
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jak przyszli kolejarze i powiedzieli o tym.

- Pani wtedy miała około siedmiu lat?

- Tak mi się wydaje i to pamiętam, jak przyszli do pani Koprowskiej. I ten jej straszny krzyk...

Straszny..."

Córki i żona cały czas drżały o życie ojca i męża. „Mama za każdym razem, jak jechał

w drogę, to nie wiedziała, czy wróci. Zawsze oczekiwaliśmy powrotu taty, ale szczęśliwie." Z

latami okupacji nierozerwalnie wiązał się głód, a jedzenie wydawane dla ludzi przez okupanta

było  najczęściej  niejadalne,  więc  kilkuletnie  dziecko,  jakim  była  wówczas  Elżbieta,

zapamiętało, kiedy ojciec „w takiej torbie kolejarskiej dużej przywiózł ser i taką śmietanę! A

my tak dookoła stołu i oglądaliśmy. Jedzenie dobre!"

Małe  dziecko  doświadczało  strachu  i  oglądało  rzeczy  przerażające.  Z  okien

mieszkania  było  widać  elektrownię  „i  więźniów z  Majdanka  w pasiakach."  Nieszczęście

zawisło także nad rodziną Kociubińskich, bowiem najstarszą siostrę, Alicję „zabrali ze szkoły

i ileś tam osób, na roboty do Niemiec". I tylko interwencja ojca, który „z konieczności parę

zdań po niemiecku umiał  i  kolegów Niemców jakichś  miał,  więc poradził  mu ktoś,  żeby

czymś  posmarować  powieki,  żeby  sugerować  jaglicę.  Niemcy  się  strasznie  bali!"  W ten

sposób siostra ocalała, ale ponieważ cały czas musiała być chora, więc nie mogła w ogóle

chodzić do szkoły.

Pod  koniec  okupacji  niemieckiej  Elżbieta  miała  przystąpić  do  pierwszej  komunii.

Sukienka wyprasowana już wisiała i czekała, ale nigdy wtedy jej nie założyła, bowiem nad

Lublin  ponownie  nadleciały  samoloty  i  zbombardowały  miasto.  Tym  razem  były  to

bombowce sowieckie. W nalocie sowieckim z 11 maja 1944 roku wzięło udział około 40

samolotów. Mimo światła rac umieszczonych na spadochronach duże straty poniosła ludność

cywilna,  a  75  budynków  mieszkalnych  uległo  zniszczeniu.  „Pamiętam,  jak  wszyscy

zaczęliśmy uciekać! Bo syreny, a my mieszkaliśmy na piętrze,  więc...  I  widzę,  że starsza

siostra znalazła się z ciocią razem, a ja i młodsza siostra Teresa byłyśmy z moją mamą. I tam

za naszą ulicą, określało się to jako „doły”. Nie wiem, czy tam się wydobywało piach, czy

coś, w każdym razie były tam takie duże zagłębienia. I w tę okolicę ludzie uciekali. I to było

tak,  że bomba właśnie nas ominęła,  bo tylko uderzyła  w dom, a potem za nami...  A my

zostałyśmy w środku! I te rakiety oświetlające, ja wtedy myślałam, że to kule. I ja tak leżę, i

płaczę, że nie założę sukienki, i nie pójdę do pierwszej komunii. Mama cały czas na mnie

leżała, bo jak odłamek trafi to ją, nie mnie. I potem pamiętam ten moment, że jest ciemno, bo

to było w nocy. I zaczęło się nawoływanie, bo bardzo dużo ludzi w tych dołach zginęło, i

szukali się po nocy. To było straszne!

  - I do dzisiaj to pani pamięta, tak jakby to było wczoraj?
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  -  Tak!  Chociaż  byłam  małym  dzieckiem.  I  to  wracało  w  moich  wspomnieniach,  i  w

opowiadaniach mamy."

Elżbieta pierwsza pobiegła szukać rodziny. „A gdzie reszta? Gdzie ciocia Maria i jej

syn,  Rysio?  Gdzie  siostra?  Gdzie  się  podziała  babcia  Ania?  A co  z  ojcem,  który był  na

służbie?" I tak krążyła, szukając wśród rannych i zasypanych, podczas gdy ciocia i siostra

Alicja  były  bardzo  blisko.  Dom  od  frontu  wyglądał  na  nienaruszony.  „Natomiast  my

mieszkaliśmy  od  podwórza  i  bomba  wpadła  w  nasze  mieszkanie!"  Dom  stracił  klatkę,

tymczasem w kącie mieszkania na piętrze siedziała babcia, więc straż musiała wyprowadzić

starszą panią, która zeszła po drabinie przez balkon od strony ulicy.

 „- Dlaczego babcia została? Nie chciała wyjść?

 - Wróciła po różaniec! My wszyscy biegiem, nie zauważyliśmy, że jej nie ma. 

 - Przede wszystkim ciocia i mama zajęły się dziećmi?

 - Tak! Oprócz nas trzech był jeszcze syn cioci, Ryszard.

 - Zatem babcia wróciła po różaniec i ...

 - Zaczęły bomby lecieć! Twierdziła, że były dwa ogromne wstrząsy i przesiedziała to całe

bombardowanie w tym jednym kąciku z różańcem.”

Zanim Elżbieta pobiegła do domu, czy w tym wypadku chyba lepiej powiedzieć na

swoją ulicę,  wcześniej  wrócił  z  pracy ojciec.  „Zaczął  biegać  i  myślał,  że  my zginęliśmy

wszyscy.  Ale  na  szczęście  przeżyliśmy tę  wojnę!  Ja  wtedy byłam dzieckiem,  ale  mocne

przeżycia pozostają.”

W 1944 roku w Lublinie nastała nowa rzeczywistość, w niczym nie przypominająca

tej  sprzed  1939  roku.  Statusu  zawodowego  kolejarzy  w  żaden  sposób  nie  można  było

przyrównać do przedwojennego. Zatem nic dziwnego, że pan Kazimierz Kociubiński mówił:

„Po  wojnie  zrobili  mnie  dziadem!"  Genialnie  o  tym  problemie  opowiada  film  Andrzeja

Munka „Człowiek na torze" z Kazimierzem Opalińskim w roli przedwojennego maszynisty,

który zmaga się z absurdami nowej rzeczywistości i własną śmiercią potwierdza wierność

zasadom służby kolejarskiej.

Wszechobecna  propaganda,  która  zadomowiła  się  na  bardzo  długo,  wprowadziła

codzienny rytuał.  „Pamiętam radio na stoliku,  które mój ojciec,  jak mówił:  - Kupiłem od

Sowieta  za  kilo  słoniny  -  i  ciągle:  -  Bum!  Bum!  Bum!  Tu  mówi  Londyn!  Podajemy

wiadomości dobre czy złe, ale zawsze prawdziwe! - I te zagłuszarki! Ja w tym wszystkim

wzrastałam". [Chodzi o audycje polskie w BBC.]

Po wojnie Kociubińscy dostali mieszkanie na 1-go Maja. „To ten odcinek, który teraz

jest zamknięty. I kiedyś był tam naprzeciwko szpital kolejowy". Dawnych świąt i uroczystości

ubywało z kalendarza z każdym rokiem coraz więcej, ale na szczęście udało się zachować
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Święta Bożego Narodzenia, a podarki dzieciom wręczał św. Mikołaj, a nie dziadek Mróz. I

tak,  pan  Kazimierz  zawsze  na  Wigilię  przywoził  piękne  choinki,  które  wspaniale

prezentowały  się  „w  starym  budownictwie,  bo  to  mieszkanie  było  bardzo  wysokie”.

Prawdopodobnie w 1948 lub 49 roku „właśnie tuż przed Wigilią zabrali tatę! To nie było

więzienie tylko takie... Ale przeżycie w rodzinie było ogromne! I potem się dowiedziałam, że

tatuś był sekretarzem w PPS-ie, tym przedwojennym.

- Może nie chciał się zapisać do PZPR?

- Nie, nie należał.

- „Oni" uważali, że wszyscy po kongresie zjednoczeniowym, którzy kiedykolwiek należeli do

PPS, automatycznie mają wstąpić do PZPR. A jak nie, to ani pieniędzy, ani stanowiska.

- Gdzieś to wygrzebali i wie pani, że tatuś, który pracował na kolei od osiemnastego roku

życia, to się wtedy mówiło „na szynach”, to komuniści zaliczyli mu tylko szesnaście lat pracy.

Szesnaście lat!”

Prześladowano  wszystkich,  dosłownie  wszystkich,  którzy  nie  należeli  do

przewidzianych  systemem  organizacji.  Dotyczyło  to  również  polskich  socjalistów  i

ludowców, dzisiaj najczęściej nie uwzględnianych w opowieściach o czasach stalinowskich, a

którym, mam nadzieję, z czasem nadane zostaną tytuły „Zapomnianych” lub „Pominiętych”.

Oni to właśnie wychowali swoje dzieci tak, że dobrze zasłużyły się Polsce, jak m.in. pani

Elżbieta.

Panna Kociubińska kontynuowała naukę, podobnie jak starsza siostra Alicja w szkole

Sobolewskiej,  [Prywatne Żeńskie Gimnazjum i Liceum Michaliny Sobolewskiej; początki działalności

sięgają  roku  1905,  kiedy  to  zaistniała  możliwość  utworzenia  progimnazjum  z  polskim  językiem

wykładowym;  po  okresie  1918-1939,  szkoła  została  zamknięta  w  czasie  okupacji  niemieckiej;  po

wznowieniu działalności w 1944r, została ponownie zamknięta w 1950 r.] ale „zaczęli zamykać licea

prywatne.  Więc  pewnego  poranka  przyszła  pani  przełożona  i  ona  jednego  dnia  nam

powiedziała, że wszyscy należymy do ZMP, bo musieliśmy się zapisać,  bo by nam szkołę

rozwiązali, ale szkołę rozwiązali tak czy siak.” [Związek Młodzieży Polskiej, przybudówka jedynie

słusznej organizacji, istniejący w latach 1948-1956, wzorowany na sowieckim Komsomole, powstał, i nie

mówię tego z przesadą, na trupie niezależnych ruchów młodzieżowych.]  Kiedy Elżbieta przyznała się

rodzicom, że należy do ZMP, to „była straszna awantura". Podobnie jak w przypadku pani

Urszuli  Radek  przynależność  do  ZMP  nie  mogła  ograniczać  się  tylko  do  posiadania

legitymacji, a nawet jak się nie należało do aktywu, to „zebrania były, a potem „zafundowali”

nam bluzy zielone i czerwone krawaty.” Jak wcześniej wspominała Elżbieta, dom, w którym

mieszkała na 1-go Maja, był „cały kolejarski! Ja nie mogłam iść przez podwórze, przez ulicę!

Pod  pachą. I  dopiero  się  ubierałam  w  szkole.”  Ten  krótki  epizod  przynależności

„organizacyjnej” spowodował, że „później nie należałam nigdzie, aż do „Solidarności”.” 
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Maturę  po  rozwiązaniu,  chociaż  lepiej  chyba  powiedzieć  zlikwidowaniu  szkoły

Sobolewskiej, zrobiła Elżbieta w Liceum Ogólnokształcącym im. Mariana Buczka.  [Marian

Buczek (1896-1939); legionista Piłsudskiego; członek PPS; od 1921 roku aktywny działacz KPP; szkolony

w ZSRR; jako komunista przesiedział w więzieniach II Rzeczypospolitej 16 lat. W PRL Marian  Buczek

był symbolem „bohaterskiego" komunisty,  któremu dopisano m.in. udział  w powstaniach śląskich i w

obronie Warszawy w 1939, zakończony bohaterską śmiercią; ulice i place jego imienia znajdowały się w

wielu  miastach  Polski,  zastępując  bohaterów  czasów  minionych.] Na  ścianie  obok  godła,  także

nowego, bo bez korony, wisiały portrety Bolesława Bieruta i Konstantego Rokossowskiego.

Wydawało się wtedy, że to na zawsze, ale Elżbieta ciągle słuchała BBC i Wolnej Europy „i to

tak we mnie zostawało".

Matura 1953 r. Na obu zdjęciach w trzeciej ławce siedzi Elżbieta Kociubińska.

Nadszedł rok 1956, pani Elżbieta,  wtedy studentka medycyny, „to ja już byłam na

wiecu, bo wiedziałam, że tam się coś dzieje. Więc ja muszę tam być! Nikt mnie nie wysyłał,

bo to człowiek w sobie ma albo nie!” Ze wzruszeniem wspomina, jak na podwórzu kamienicy

przy 1-go Maja, gdzie były takie podwórka wewnętrzne, na które wchodziło się od frontu,

czyli głównej kamienicy, a w środku tworzyło się takie „kamienne koło" wraz z oficynami,

czyli kamienicami nie widzianymi od ulicy. Często mówiono na nie „studnie". „I nagle słyszę

harmonię grającą „Czerwone maki na Monte Cassino", i ludziom wydawało się, że to już! No,
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ale niestety...".

W czasie  studiów na  Akademii  Medycznej  pani  Elżbieta  śpiewała  w uczelnianym

chórze, w altach, i w tak modnych wówczas damskich tercetach. 

„Trio” w środku Elżbieta Kociubińska

Ma także na swoim koncie udział w kabarecie medycznym „Dren 59”. Staż lekarski

odbywała w pogotowiu, gdzie jeszcze zetknęła się z sanitariuszami starej daty. „Tacy starsi

panowie  i  taki  pan  Ścirka.  To  był  po  prostu  sanitariusz!  To  była  opoka!  Jak  pan  Ścirka

powiedział: - Brać! - To znaczy pacjenta brać!". Tak, że to byli wspaniali ludzie! No i potem

już Świdnik. I tak praca na okrągło! Praca, specjalizacja, praca i tak dalej.”

W 1963 roku wyszła za mąż za doktora Jerzego Wilhelma i wkrótce została mamą

Marty. 
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Elżbieta i Jerzy 1963 rok

Obraz  miasta  i  ludzi,  z  którymi  pracowała  z  przełomu  lat  pięćdziesiątych  i

sześćdziesiątych, jaki zachowała w swojej pamięci, to przede wszystkim środowisko ludzi

młodych,  przyjezdnych.  „Młodzi  inżynierowie  z  nakazu  pracy,  lekarze,  nawet  ci  starsi

również byli z nakazu. I chyba tylko ja byłam jedna, która miałam rodzinę w Lublinie. W

większości moi znajomi to mieli rodziny daleko i my, można tak powiedzieć, tworzyliśmy

rodzinę. Obchodziliśmy wspólnie imieniny, urodziny. Oczywiście, że niecała służba zdrowia

„w kupie”, ale tak, jak się ludzie dobierają. I właściwie bliżsi byliśmy sobie, przynajmniej ci

koledzy wzajemnie, niż z rodziną, która była daleko".

Nad  miastem  dominowała  Wytwórnia  Sprzętu  Komunikacyjnego  i  pani  doktor

Wilhelmowa widziała wychodzących z WSK robotników. „Była w nich taka godność! To byli

ludzie prości, ale ja miałam szacunek do każdego. Dopiero później zrozumiałam, że ci ludzie,

którzy  przyjechali  do  Świdnika,  to  jednak  pochodzą  z  domów  religijnych,  gdzie

obowiązywały zasady zachowania i moralności.”

             Rok 1970 w pamięci pani Elżbiety wiąże się nieodłącznie z przeżyciami najmłodszej

siostry Teresy. „Pracowała w Szczecinie, jakoś tak oddelegowana była i potem została. I 70.

rok tam przeżyła! Gdyby nie siostra, to też byśmy nic nie wiedzieli, co tam się dzieje, bo z tej

Wolnej  Europy,  to  trudno  było.  Wiadomo te  zagłuszarki!  Teresa  przeżyła  całą  tę  wojnę!

Podpalanie komitetów! I to tak we mnie narastało! Taka niechęć!” Aby uzyskać dostęp do

niezależnej informacji skorzystała z umiejętności „złotych rączek” świdnickich. „Panowie w

Świdniku to byli specjaliści!” Pani doktor dowiedziała się, że mimo braku odpowiedniego

pasma  radiowego  „można  pójść  do  jednego  punktu  i  tam mi  przerobili,  dodali  kabel.  I

faktycznie coraz więcej słyszałam!”

Rok 1976 to strajki robotnicze w Radomiu i Ursusie, brutalnie spacyfikowane przez
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oddziały ZOMO, milicji i ORMO. W całej Polsce odbywały się wiece „poparcia" dla partii i

oczywiście  towarzysza  Gierka.  Nie  mógł  się  podobny „spektakl"  nie  odbyć w Świdniku.

„Sama tak powiedziałam do kierownika: - Jezus! Maria! Bolek, chodźmy! Bo będziesz miał,

chłopie, kłopot! - No i pani Ania, sprzątaczka, wzięła szturmówkę i poszliśmy na to... A tam

cały stadion ludzi:  chłop,  robotnik,  nauczyciel  i  ktoś  tam jeszcze.  Wszystko na  stadionie

Avii.”              Zgodnie z poprzednim radomskim przemówieniem Edwarda Gierka zaczęło się

oczywiście  od „warchołów", a potem podobnie sympatycznie.  „To było straszne!  To było

upokarzające!  I  „Międzynarodówkę"  sami  śpiewają.  A na  stadionie  cisza...  I  potem cały

stadion „Jeszcze Polska". To było przeżycie niesamowite! I od tej chwili, chociaż ja nigdy nie

byłam za tą władzą, to dopiero wtedy zaczęło się szukanie podziemnych gazetek.

- A pamięta pani tytuły tych podziemnych gazetek?

- „Robotnik" kręcił się..."

Nadszedł  czas  dyskusji  i  zwiększonego  zainteresowania  polityką.  „Zresztą  nasze

środowisko nie było takie, żebym musiała się kryć z tym, co myślę. Owszem była jakaś tam

jednostka  partyjna,  ale  nią  się  nikt  specjalnie  nie  przejmował.  Oni  cicho  siedzieli,  więc

myśmy gadali,  gadali...” Przed rokiem osiemdziesiątym Elżbieta Wilhelm poznała doktora

Andrzeja Klimowicza, który pracował w świdnickim szpitalu. „Ja tam biegałam, bo miałam

obowiązek konsultowania chorych,  no i  jakoś często gadaliśmy na ten temat.  Andrzej  się

bardzo orientował w tym wszystkim. I jak się później okazało, a wszyscy tak twierdzili, że

był bardzo zaangażowany w tę pracę podziemną przed 80. rokiem.” [Andrzej Klimowicz; (1940-

2011)  specjalista  chorób  płuc;  himalaista;  członek  KOR;  radny  miasta  Lublin;  współpracował  ze

świdnicką służbą zdrowia; działacz NSZZ „Solidarność”.]


