Mieczystaw Tarnowski
Senator z wojewodztwa walbrzyskiego
W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymat 172807 glosow, czyli 67,09% oddanych gtosow waznych
(257590).
Czlonek Komisji: Praw Czlowieka i Praworzadnosci;
Samorzadu Terytorialnego.

Urodzil sie. 25.12.1945 w Mb'nchengladbach w Niemczech, dokad rodzice zostali wywiezieni na roboty.
Po ukohczeniu w 1965 Technikum Gorniczego w
Watbrzychu rozpoczat prace w Kopalni W$gla Kamiennego ,,Watbrzych". Stopniowo awansowat do gornika szybowego. Rownolegle zdobyt kwalifikacje rolnicze i przez
4 lata prowadzit gospodarstwo hodowlane.
Do 1981 by! cztonkiem PZPR. W 1980 wziat udziat w
strajku, naste.pnie dziatal w NSZZ ,,S" w kopalni, a w
czerwcu 1981 zostal wybrany wiceprzewodniczacym Zarzadu Oddziatu Wojewodzkiego w Watbrzychu Regionu
Dolny Slask. 29.11.1981 wyjechat w sktedzie delegacji
,,S" jako reprezentant gornikow do Szwajcarii na zaproszenie tamtejszych central zwiazkowych w celu nawiazania wspolpracy. Nie mogac w planowanym terminie
13.12.tr. wrocic do kraju, rozpoczaf dzialalnosc na rzecz
Zwiazku za granica. Byi m.in. wspotorganizatorem zjazdu
dzialaczy ,,S" za granica w Zurychu, komitetow solidarnosci z ,,Solidarnoscia" w kilku krajach Europy, przede
wszystkim w Szwajcarii, uczestnikiem sympozjum ruchow pokojowych w Wiedniu, przez cary czas utrzyrnujac
siQ z pracy w odlewni aluminium. 1.02.1983 wrocil do
Polski, uznajac koniecznosc uczestniczenia w jawnej i
konspiracyjnej dziafalnosci opozycyjnej w kraju, o czym
oznajmit na publicznej konferencji prasowej w Wiedniu i
co uczynit. Po powrocie by) wieiokrotnie aresztowany,
przesluchiwany, skazywany na grzywny, nie zostat tez
przyj^ty do pracy w kopalni mimo petycji zatogi do dyrekcji. Po odwcitaniach Sad Pracy we Wroctawiu przywrocil
go wprawdzie w grudniu 1983 do pracy, jednak przed jej
podjeciem zostat aresztowany i byt przez 8 miesie,cy
przetrzymywany w sledztwie bez sformulowania aktu oskarzenia i wytoczenia sprawy. W 1985 udalo mu si? znalezc prace. w mate] spotdzielni budowlanej. W 1986 w
wyniku ci^zkiej choroby przeszedt na rent? inwalidzka.

Zaraz po powrocie z zagranicy zorganizowat Tajng Komisj? Oddziatu ,,S" w woj. watbrzyskim, przeksztatcona
w 1987 w RKW, ktorej zostat przewodniczacym. Samorzutnie powotat Komitet Obywatelski w Watbrzychu.
Wspotorganizowat tez ruch „ Bez Pfzemocy — Non Violence" w Watbrzychu i Komisje. Interwencji i Praworzadnosci ,,S".
Zonaty; zona Krystyna byta kierowniczka sklepu, zostata zwolniona z pracy z zwiazku z dziatalnoscia me,za;
syn Jarostaw (22 I.} odbywa zaste.pczg stuzbe. wojskowg
w domu opieki spotecznej.

