
Wtadystaw Papuzyriski
Senator z wojewodztwa legnickiego

W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymat 125268 gtosow, czyli 65,82% oddanych gtosow waznych
(190330).

Cztonek Komisji Gospodarki Narodowej.

Urodzit sie. 15.04.1930 w Twerdyniach k. Horochowa
(woj. wotyiiskie) w rodzinie chtopskiej. W 1940 zostal
wraz z matka i rodzenstwem wywieziony na Syberie,. W
1943 skazany na rok wie.zienia za kradziez bochenka
chleba, przez 10 miesie.cy przebywat w tagrze dla nielet-
nich w gorach Baszkirii. Do kraju wrocit z matka i mtod-
szymi bracmi w 1946. Ojciec, legionista, aresztowany
przez NKWD dzieri wczesniej niz rodzina i skazany na
15 lat ,,dalekich tagrow", zostat zwolniony z obozu na
mocy tzw. amnestii po zawarciu uktadu Majski—Sikorski;
z powodu wyciericzenia nie zdolat jednak dotrzec do ar-
mii Andersa i w 1943 zostat wcielony do armii Berlinga;
ranny w 1944 na Pradze, utracit 73% zdrowia. Do armii
Berlinga zostat tez wcielony bra! Bronistaw; brat Zenon
przez 5 lat siedziat w tagrze w Workucie i do kraju wrocil
w 1948. Po wojnie rodzina osiedlita sie. na Ziemiach Za-
chodnich.

Szkole. srednia ukoiiczyt w trakcie odbywania zasadni-
czej stuzby wojskowej, po czym skierowano go do rocz-
nej szkoty oficerskiej w todzi. Po jej ukonczeniu przez
mespetna 2 lata by! oficerem w LWP, Wyrzucony z wojs-
ka, przez krotki czas pracowal jako urze.dnik w przedsie.-
biorstwie budowlanyrn, po czym wrocit na wies i praco-
wat z rodzicami w gospodarstwie w Brzostowie, ktore
pozniej przejat i do dzis prowadzi (obecnie niecate 3 ha o
profilu rolno-ogrodniczym}.

Od 1981 jest organizatorem i dziaiaczem NSZZ Rl
,,S". Byt przewodniczacym kotawe wsi i zarzadu wgmi-
nie oraz wiceprzewodniczacym Wojewodzkiego Komite-
tu Zaiozycielskiego w Legnicy. 5.12.1981 zostaiwybrany
przewodniczacym Zarzadu Wojewodzkiego w Legnicy.
Po strajku rzeszowsko-ustrzyckim wszedt w sktad komi-
sji ds. realizacji podpisanych porozumieri. Byt tez czton-
kiem Ogolnopolskiej Komisji Wyborczej NSZZ Rl ,,S".
Stan wojenny zastat go w pociagu, dzie.ki czemu uniknat
aresztowania i przez pottora miesiaca ukrywat sie.. Potem
byt jednym z gtownym animatorow podziemnej dziatal-

nosci zwiazkowej w woj. legnickim. Do 1987 petnit funk-
cje. przewodniczacego podziemnego zarzadu wojewodz-
kiego ,,S" rolniczej*. Nastepnie wszedt w sktad prezy-
dium Wojewodzkiej Rady NSZZ Rl ,,S" w Legnicy. Dzia-
ta tez w duszpasterstwie rolnikow.

Zonaty; zona Zofia, piel^gniarka z zawodu, jest obec-
nie na emeryturze i prowadzi gospodarstwo; ma troje
dzieci: corka Matgorzata (351.) jest skrzypaczka w Zielo-
nogorskiej Orkiestrze Symfonicznej, syn Lechostaw (33
I.) prowadzi wtasne gospodarstwo ogrodniczo-rolne, a
corka Elzbieta {29 I.) jest urze,dniczka.


