
Mieczystaw Ustasiak
Senator z wojewodztwa szczecihskiego

W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymat 230371 gtosow, czyli 60,54% oddanych gtosow waznych
(380556).

Wiceprzewodniczgcy Komisji Polityki Spolecznej i Zdrowia.

Cztonek Komisji: Kultury, Srodkow Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej;
Samorzadu Terytorialnego.

Urodzit sie, 1.01.1936 w Krotoszynie w rodzinie inteli-
genckiej. Ojciec byt uczestnikiem Powstania Wielkopols-
kiego i wojny polsko-bolszewickiej w 1920.

Okupacje. sp^dzit z rodzicami w Skierniewicach. W
1953 ukoriczyt Liceum Ogolnoksztatcace w Pile, a naste.-
pnie w 1960 Wydziat Budowy Maszyn Politechniki Poz-
nariskiej.

W 1960—1964 pracowat w jednej z fabryk w Szczeci-
nie. W 1964 rozpoczat prace, w Katedrze Metaloznawst-
wa Politechniki Szczecihskiej, na stanowisku slarszego
asystenta, a po uzyskaniu w 1969 na Politechnice Poz-
naiiskiej stopnia dr. nauk technicznych — na stanowisku
adiunkta. Do 1977 przygotowat rozprawe. habilitacyjna.
Wyniki badah opublikowat w formie monografii, przewo-
du habilitacyjnego nie zdolaf jednak otworzyc. Za dziatal-
nosc w ROPCiO, w tym udziat w radzie konsultacyjnej
czasopisma ,,0pinia" wydawanego w drugim obiegu, zo-
stal odsuniety od zajgc dydaktycznych, a potem skiero-
wany na tzw. staz przemyslowy do Fabryki Samochodow
Malolitrazowych w Tychach, a nastepnie, pod ,,zarzu-
(em" utrzymywania koniaktow ze studentami Politechniki
Gliwickiej, do Jelczahskich Zakladow Samochodowych
w Jelczu. Po powrocie w 1979 do pracy w PSz. przenie-
siono go na etat techniczny.

Od 1980 dziata w NSZZ ,,S". Byt przewodniczacym
Komisji Zaktadowej na uczelni, cztonkiem prezydium,
pozniej wiceprzewodniczacym Zarzadu Regionu Pomo-
rze Zachodnie. W nocy 12/13.12.1981, na wiadomosc o
wkroczeniu SB do lokalu Zarzadu Regionu, udaf sie. do
Stoczni im. A. Warskiego, gdzie zostatwybrany przewo-
dniczacym MKS. Po rozbiciu strajku przez wojsko i MO
zostal z grupa kolegow aresztowany, nastepnie skazany
przez Sad Wojskowy w Bydgoszczy na 4 lata wie.zienia.
Zwolniony warunkowo w grudniu 1982, poczatkowo pra-
cowat jako wychowawca w zaktadzie dla mtodziezy upo-
sledzonej umystowo, pozniej w Fabryce Urzadzen i Apa-

ratury Mleczarskiej w Szczecinie na stanowisku techno-
loga, potem gfownego technologa. Do pracy naukowej
i dydaktycznej na politechnice mogt wrbcic dopiero w po-
towie 1989 na mocy porozumieh Okragtego Stolu. By!
cztonkiem MKO MS" w Szczecinie. Od 1980 dziata tezw
Szczecihskim Klubie Katolikow.

Zonaty; ma dwie corki: 28-letnia absolwenlk? Uniwer-
sytetu Jagiellohskiego i 18-letnia uczennic? liceum.


