Andrzej Fenrych
Senator z wojewodztwa tarnowskiego
W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymat 198138 gtosow, czyli 72,77% oddanycn gtosow waznych
(272283).
Czlonek Komisji: Kultury, Srodkow Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej;
Samorzadu Tetytoriainego.

Urodzit sig 7.11.1922 w Przybrodzie (woj. poznaiiskie).
Ojciec byt rolnikiem, matka nauczycielka. Ojciec, dowodca oddziatu artylerii w Powstaniu Wielkopolskim, jako
ochotnik walczyt we wrzesniu 1939, wzie.ty do niewoli
przez Armi§ Czerwona, zaginat bez wiesci.
W czasie wojny zostat wraz z matka i rodzehstwem
przymusowo przesiedlony z Wielkopolski do Tarnowa.
Pracowat zarobkowo w przemysle drzewnym i w majatkach rolnych, w 1944 walczyl w szeregach 72 putku piechoty AK {Inspektorat Radomski}, wchodzacego w sktad
Korpusu ,,Jodta" (ps. ,,Gigant"); brat m.in. udziat w bitwach pod Gatkami i Gielniowem, w jednej z walk zostat
ranny.
Po wojnie wrocil do Poznania, gdzie w 1946 zdat mature, w Liceum Ogolnoksztatcacym dla Pracujacych. Nast^pnie studiowal, jednoczesnie pracujac zarobkowo, w
Wyzszej Szkole Ekonomicznej w Krakowie. Od 1950
pracowat w szkolnictwie zawodowym w Tarnowie, w tym
przez 20 lat petnit funkcje. zast^pcy dyrektora ds. pedagogicznych w Liceum Ekonomicznym. Otrzymat nagrodQ
pierwszego stopnia minislra oswiaty i wychowania za
wybitne osiagni^cia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. W 1979 przeszedt, jako inwalida wojenny, na wczesniejsza emeryture.
Od 1979 kieruje tarnowskim oddzialem Zwiazku Inwalidow Wojennych. Od 1980 nalezydo NSZZ ,,S";wspotorganizator i dziatacz Kota Kombatantow w Tarnowie,
brat udziat w I Krajowym Zjezdzie Kombatantow nalezacych do ,,S", odbytym w pazdzierniku 1981 w auli Politechniki Gdariskiej. W stanie wojennym uczestniczyt w
niezaleznym zyciu Tarnowa, pisywat artykuty w prasie
podziemnej, wspotorganizowat obchody kolejnych rocznic zbrodni katyhskiej i fundacjs tablicy w kosciele ks. filipinow upami^tniajacej jej ofiary zwiazane z Tarnowem.
Dziata w duszpasterstwie ludzi pracy. Od 1988 jest szefem tarnowskiego okre.gu KPN.

Zonaty; zona Iwona nie pracuje zawodowo; ma trzech
synow: Marka, Jacka i Pawta — wszyscy ukoriczyli wyzsze studia techniczne (pracuja zawodowo) — i szescioro
wnukow.

