
Bogdan Lis
Senator z wojewodztwa gdahskiego

W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymaf 459085 gtosbw, czyli 73,43% oddanych glosdw waznych
(625199).

Wiceprzewodniczacy Komisji Spraw Zagranicznych.

Czlonek Komisji Samorzadu Terytorialnego.

Urodzit sie. 10.11.1952 w Gdarisku w rodzinie robotni-
czej.

W 1969 ukohczyt przyzaMadowa Szkote. Mechanizato-
row Sprze.tu Przetadunkowego. W 1970—1971 pracowat
w Zarzadzie Portu Gdansk jako mechanik urzadzeri
przemystowych, potem jako operator sprze.tu zmechani-
zowanego. Od 1972 byt pracownikiem Zaktadow Okrejo-
wych Urzadzeri Elektrycznych i Automatyki ,,Bmor" (na-
stawiacz obrabiarek). W stanie wojennym zwolniony z
Zaktadow, pracowat m.in. jako pilot wycieczek, odlewnik
w rzemieslniczej wytworni wyrob6w ze srebra w Gdaris-
ku. Od 1.04.1989 przywrrjcony do pracy w ,,Elmorze".

Od 1974 nalezat do ZSMP, do sierpnia 1980 petnit
funkcje przewodniczacego Zarzadu ZaMadowego w ,,EI-
morze". W 1975 wstapit do PZPR. Od 1978 wspotpraco-
wat z Wolnymi Zwiazkami Zawodowymi Wybrzeza. Od
kwietnia 1980 byt wiceprzewodniczacym rady zaktado-
wej owczesnego zwiazku zawodowego w ,,Elmorze", w
sktad ktorej weszto 14 dziateczy wolnycfi zwiazkow. W
sierpniu 1980 byt jednym z organizatorow slrajku i prze-
wodniczacym Komitetu Strajkowego w ,,Eimorze", wice-
przewodniczacym MKS w Stoczni Gdariskiej i jednym z
sygnatariuszy Porozumienia Gdariskiego.

W 1980—1981 byt wiceprzewodniczacym MKZ NSZZ
,,S" w Gdarisku, cztonkiem prezydium KKP, na I Krajo-
wym Zjezdzie w Gdarisku-Oiiwie zostat wybrany do KK.
W listopadzie 1981 usunie.ty z PZPR. Po wprowadzeniu
stanu wojennego ukrywat sie, byt wspotzatozycielem
TKK. W czerwcu 1984 zostat aresztowany, oskarzony o
zdrade. stanu, zwolniony w grudniu tr. Ponownie areszto-
wany w lutym 1985, w tzw. procesie gdariskim otrzymat
wyrok 2,5 roku wie.zienia, zwolniony na mocy amnestii w
1986. W czasie strajk6w majowych 1988 areszlowany i
skazany na 3 miesiace aresztu, zwolniony po 25 dniach
na skutek zmiany przez Sad Rejonowy wyroku wydane-
go przez kolegium. W sierpniu 1988 uczestnik strajku w

Kopalni We.gla Kamiennego „Manifest Lipcowy" (skiero
wany do kopalni przez KKW). Uczestniczyt w negocjac-
jach Okragtego Stotu w zespole ds. reform politycznych.
Jest cztonkiem prezydium KKW, przewodniczacym Ko-
misji Zagranicznej ,,S" i cztonkiem Komitetu Obywatel-
skiego.

Kawaler.


