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W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymat 64 634 gtosow, czyli 41,31 % oddanych gtos6w waznych (156448);
w drugiej turze wyborbw 18 czerwca 1989 r. otrzymat 77 022 gtosy na 124 842 oddane gtosy wazne.

Cztonek Komisji Samorzadu Terytorialnego.

Urodzit si? 15.05.1954 w Stupsku w rodzinie robotniczej.
Ojciec, z zawodu mistrz piekarski, pracowat ostatnio po-
nad 20 lat jako sanitariusz w pogotowiu ratunkowym.

Po ukoriczeniu Technikum Mechanicznego w 1975
podjat prac? w Fabryce Maszyn Rolniczych ,,AGRO-
MET-FAMAROL" w Stupsku najpierw jako planista, poz-
niej szlifierz operator automatow tokarskich sterowanych
numerycznie.

W sierpniu 1980 byt cztonkiem Komitetu Strajkowego
w ,,FAMAROL-u", organizowat NSZZ ,,S" i zostat czton-
kiem prezydium Komisji Zaktadowej, a w listopadzie
1981 jej wiceprzewodniczacym. W potowie 1981 wybra-
ny do Zarzadu Regionu Stupskiego. Po wprowadzeniu
stanu wojennego inicjowat akcje protestacyjne w made-
rzystym zaktedzie pracy i poza nim; wielokrotnie zatrzy-
mywany na 48 godzin, 30.11.1982 aresztowany za pet-
nienie kierowniczych funkcji w Okregowym Komitecie
Oporu NSZZ „S", wydajacym biuletyn „OKO",
24.03.1983 skazany na 1,5 roku wie.zienia z zawiesze-
niem na 4 lata. 1.07.1985 zostat ponownie aresztowany
za kierowanie strajkiem w ,,FAMAROL-u", zorganizowa-
nym na znak protestu przeciwko podwyzkom cen na zy-
wnosc, i skazany w trybie doraznym na 1 rok wiezienia
oraz dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Kare. odbywat w
wi?zieniu w Braniewie, gdzie uczestniczyt w gtodowkach
o status wieznia politycznego; w sumie gtodowat 61 dni.
Zwolniony z wiezienia 11.02.1986 na tzw. przerw? w ka-
rze, przez 9 miesiecy nie mogt znalezc pracy. W listopa-
dzie 1986 zostat zatrudniony w Zaktedzie Wykonawstwa
Sieci Elektrycznych w Stupsku jako elektromonter, a od
lutego 1987 pracowat w Zaktadzie Doskonalenia Zawo-
dowego w Stupsku na stanowisku technologa, naste.pnie
szlifierza. W listopadzie 1988 otworzyt prywatny zaktad
slusarski w Seborzu k. Stupska. Od marca 1987 wtaczyt
si? do dziatainosci Komisji Interwencji i Praworzgdnosci
NSZZ ,,S" i w sierpniu 1988 uczestniczyt w Miedzynaro-
dowej Konferencji Praw Cztowiekaw Krakowie.

Naktadem Komitetu Obywatelskiego w Stupsku w

1989 ukazal si? tomik jego wierszy Wsrod trzasku krat,
napisanych w wie.zieniu w Braniewie.

Zonaty; zona Barbara pracuje w Spotdzielni Pracy
,,AUTOMAT" w Stupsku; ma dwoch synow: Jarostawa
(10l.)iHenrykaMariusza(3l.).


