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W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymal 57254 glosy, czyli 41,30% oddanych gtosow waznych (138630);
w drugiej turze wyborow 18 czerwca 1989 r. otrzymat 78777 gtosow na 127441 oddanych gtosow waznych.

Cztonek Komisji: Gospodarki Narodowej;
Polityki Spotecznej i Zdrowia;
SprawZagranicznych.

Urodzit sie. 9.02.1934 w Szeremietowie na Zyto-
mierszczyznie (ZSRR) w rodzinie rolniczej, ktora cudem
przezyta kilka okresow gtodu na Ukrainie. W obawie
przed aresztowaniem przez NKWD i zsytkg w gtab Rosji
cata liczna rodzina zmuszona byia opuscic potajemnie 7-
hektarowe gospodarstwo i prowadzic zycie tutacze, pra-
cujac przy wydobyciu (orfu. W maju 1945, postugujac sie.
dokumentami na inne nazwisko, uciekta do Polski i po
krotkim pobycie na Lubelszczyznie osiedlita siQ w woj.
zielonogorskim.

Do szkoty podstawowej zaczat uczeszczac dopiero w
Polsce. Pozniej ukoriczyt w trybie zaocznym Liceum
Ogolnoksztatcace we Wschowej, a w 1978 Akademie.
Rolniczg w Poznaniu, uzyskujac tytut inz. rolnika.

Poczatkowo pomagat rodzicom w prowadzeniu gospo-
darstwa, potem, po zawarciu zwiazku matzehskiego i po-
wrocie do rodowego nazwiska, pracowat w gminnych
spotdzielniach i innych instytucjach we Wschowej i Szli-
chtyngowej. Od 1975 do 1982 byt instruktorem rolnym
Urz^du Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, po czym prze-
szedt na rent?. Od lat 70-ych prowadzi wraz z zong 30-
arowe gospodarstwo specjalistyczne, zajmujac si? upra-
wg roslin nasiennych.

W 1980 wstapit do NSZZ ,,S". Od grudnia Er. wspotor-
ganizowat zwiazek zawodowy rolnikbw w woj. leszczyris-
kim. 12.12.1981 zostat wybrany przewodniczacym Za-
rzadu Wojewodzkiego NSZZ Rl ,,S" w Lesznie. W kilka
godzin pozniej zostat internowany. Po uwolnieniu pod
koniec lutego 1982 byt wielokrotnie zatrzymywany i szy-
kanowany przez SB. Wtaczy) sî  do prac krajowego
duszpasterstwa rolnikow, byt jednym z organizatorow
duszpasterstwa w dekanacie Wschowa, a nastepnie in-
spiratorem ozywienia dziatalnosci ,,S" rolniczej w woj.
leszczyhskim.

Zonaty; zona Teresa obok pracy w gospodarstwie zaj-
muje si? pracg naktadcza; ma czworo dzteci: najstarsza
corka Elzbieta mieszka w Kanadzie, syn Zygmunt miesz-
ka i pracuje w Radzyniu, corka Maria jest nauczycielka, a
najmtodsza Beata uczeszcza do liceum.


