
Anna Bogucka-Skowrohska
Senator z vvojewodzhva stupskiego
W wyboracti do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymata 106575 gtosow, czyli 68,12 % oddanych glosow waznych (156448).
Sekretarz Senatu.
Czlonek Komisji: Inicjatyw i Spraw Ustawodawczych;

Praw Czlowieka i Praworzadnosci;
Regulaminowej i Spraw Senatorskich;
Spraw Emigracji i Polakow za Granica.

Urodzita sie. 23.02.1942 w Radomiu. Ojciec byt adwoka-
tem, wuj dr Jozef Rybicki (ps. ,,por. Andrzej") szefem
Kedywu Okre.gu Warszawskiego AK, cztonkiem KSS
,,KOR".

Ukohczyta Liceum Ogolnoksztatcace im. M. Konopnic-
kiej w Radomiu. W zwiazku ze smiercig ojca (w dniu ma-
tury) porzucita zamiar studiowania na Akademii Szluk
Pie.knych i podjeja studia prawnicze na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, ktore ukoriczyta w
1964. Aplikacje. sadowg odbyta w Poznaniu i Stupsku,
aplikacje. adwokackg w Siupsku. Od tego czasu pracuje
w Zespole Adwokackim nr 3 w Stupsku. Brata udziat w
wielu duzych procesach karnych i politycznych. Od 1981
jest se.dzig Wyzszego Sadu Dyscyplinarnego przy Na-
czelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Na poczatku lat 70-ych przez krotki czas nalezata do
SD, potem wspierata dziatalnosc KSS ,,KOR" i Wolnych
Zwiazkow Zawodowych. Od 1980 jest czionkiem NSZZ
,,S". Byla dorado^ MKZ, potem Zarzadu Regionu Slups-
kiego, wspotpracowniczkg prasy zwiazkowej i gosciem I
Krajowego Zjazdu w Gdahsku-Oliwie. 13.12.1981 zosta-
ta jako jedyna kobieta w regionie internowana. Wkrotce
zwolniona, wiaczyta si^ w akcjs pomocy dla przeslado-
wanych. Wspotpracowafa z Komitetem Prymasowskim i
kierowata stupskim osrodkiem Biskupiego Komitetu Po-
mocy Osobom Pozbawionym Wolnosci i Ich Rodzinom
Diecezji Koszalihsko-Kotobrzeskiej. Byta obroncg we
wszystkich procesach politycznych w woj. stupskim, w
wie.kszosci w woj. koszalinskim i w kilku w Warszawie;
m.in. bronita Z. Romaszewskiego w sprawie przeciwko b.
dziataczom KSS ,,KOR", B. Lisa w tzw. procesie gdari-
skim, L. Wat^ss w sprawie o zniestawienie komisji wybo-
rczych, a takze kilkakrotnie A. Walentynowicz. Brata tez
udziat w dwoch procesach przeciwko Wojewodzkiemu
Urze.dowi Spraw Wewne.trznych, w 1989 zostata petno-
mocnikiem procesowym w sprawie o podsiuch w siedzi-

bie Komitetu Obywatelskiego w Stupsku. W
uczestniczyte w Mie.dzynarodowej Konferencji Praw
Cztowieka w Krakowie. Wspotpracuje z Komitetem Hel-
siiiskim w Polsce. Z powodu swej dziatalnosci byta usta-
wicznie n^kana przez SB. W czasie II pielgrzymki papie-
za do Polski zostata zaproszona (wraz z mec. J. Taylo-
rem) przez ks. bpa J. Goctowskiego do uczestnictwa w
obiedzie z Ojcem Sw. w Gdahsku. Obecnie jest czton-
kiem Komitetu Obywatelskiego w Stupsku i doradcg Za-
rzadu Regionu ,,S". Wiele publikuje w prasie zwiazko-
wej. Jest tez cztonkiem zarzadu K!K w Stupsku, wspotor-
ganizuje Tygodnie Kultury Chrzescijaiiskiej.

Ma trzech synow: Pawta (24 I.), aplikanta adwokackie-
go, oraz Lukasza (16 I.) i Piotra (151.).


