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Senator z wojewbdztwa piotrkowskiego
W wyborach uzupetniajacych do Senatu 8 pazdziernika 1989 r. otrzymat 43080 gtosow, czyli 65,07% oddanych gio-
sowwaznych(66201).
Cztonek Komisji: Inicjatyw i Prac Ustawodawczych;

Praw Cztowieka i Praworzadnosci;
Spraw Emigracji i Polakbw za Granica;
Samorzadu Terytorialnego.

Urodzif sie. 2.01.1942 wWarszawie w rodzinie inteligen-
ckiej. Ojciec by) ekonomista, matka, historyk sztuki i ab-
solwentka Szkoty Dramatycznej, byta po wojnie pierw-
szym kierownikem Wydziatu Kultury WRN na Wybrzezu.

Ukohczyt I Liceum Ogolnoksztatcace w Gdyni, a na-
stepnie w 1964 studia prawnicze na Uniwersytecie War-
szawskim. Uzyskat rowniez abolutorium z historii sztuki
naUW.

Po odbyciu aplikacji se.dziowskiej i adwokackiej rozpo-
czal w 1971 praktyke. adwokacka w Warszawie, ktora do
dzis prowadzi w Zespole Adwokackim nr 24. Przed sier-
pniem 1980 zabierat gtos w sprawach politycznych i spo-
iecznych, m.in. na forum Zgromadzenia Delegatow War-
szawskiej Izby Adwokackiej. Na przetomie sierpnia i
wrzesnia tr. wtaczyt sie. w prace prowadzace do powsta-
nia i rejestracji nowych zwiazkow zawodowych, by! kon-
suttanlem prawnym MKRzsiedzibawHucie „Katowice"
w negocjacjach z komisjg rzadowg i jako petnomocnik
NSZZ ,,S" Huty ..Katowice" towarzyszyt A. Rozptocho-
wskiemu i K. Switoniowi przy skladaniu pierwszego
wniosku o rejestracj? Zwiazku w Sadzie Wojewodzkim w
Warszawie.

Po wprowadzeniu stanu wojennego byt jednym z naj-
bardziej aktywnych obroricow w procesach o podtozu
polilycznym i bronif tacznie 55 osob (47 w postepowa-
niach karnych, 8 w sprawach pracowniczych, w tym 25
przed Sadem Najwyzszym), m.in. juz w grudniu 1981 w
procesie pracownikow Instytutu Badah Jadrowych
(pierwszy proces w stanie wojennym), potem — studen-
tow z biatostockiej filii UW, cztonk6w Komitetu Strajko-
wego Stoczni im. A. Warskiego (przed Sadem Wojsko-
wym w Bydgoszczy), A. Machalskiego i J. Bogumita w
procesie czionkow MRK ,,S", Z. Romaszewskiego w po-
stepowaniu przeciwko b. cztonkom KOR.

Bezkompromisowa postawa narazHa go na szykany
wtadz: wytoczono mu 8 spraw dyscyplinarnych o naru-
szenie wolnosci stowa; jedna z nich, po rewizji nadzwy-

czajnej ministra sprawiedliwosci, zakoiiczyta si? wyro-
kiem Sadu Najwyzszego pozbawiajacym go prawa wyko-
nywanta zawodu przez rok (1984). W pazdzierniku 1983
byt delegatem palestry warszawskiej na I Krajowym Zjez-
dzie Adwokatury. W grudniu 1988 otrzyma) (wraz z A.
Milczanowskim) nagrod§ fundacji Paula Lauritzena z Ko-
penhagi, ktorej celem jest popieranie osob i instytucji
przyczyniajacych si? do przestrzegania zasad wynikaja-
cych z Powszechnej Deklaracji Praw Cztowieka.

Zonaty: zona Maria Ewa jest filologiem; ma czworo
dzieci w wieku od 13 do 22 I.


