Jan Jozef Lipski
Senator z wojewodztwa radomskiego
W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymat 115330 glosow, czyli 47,67% oddanych gtosow waznych
(241 937); w drugiej turze wyborow 18 czerwca 1989 r. otrzymat 115 475 gtosow na 170 694 oddane gtosy wazne.
Wiceprzewodniczacy Komisji Kultury, Srodkow Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej.
Czlonek Komisji Praw Cztowieka i Praworzadnosci.

Urodzi) si? 25.05.1926 w Warszawie. Syn Romana (patrz
biogram siostry, Marii Dmochowskiej s. 39).
Podczas okupacji uczyt si? na tajnych kompletach. Od
1942 w Szarych Szeregach, uczestnik malego sabotazu
(Akcja ,,Wawer"), od 1943zolnierz putku ,,Baszta", walczyt w Powstaniu Warszawskim; ci?zko ranny, odznaczony Krzyzem Walecznych.
Po ukohczeniu Liceum im. J. Stowackiego studiowat w
1946-1953 filologi? polskg na Uniwersytecie Warszawskim, pracujac jednoczesnie w wydawnictwach ksia.zkowych. Od 1961 pracownik Instytutu Badah Literackich
PAN, w 1965 uzyskat doktorat. W 1956—1957 cztonek
redakcji i kierownik dziatu kulturalnego tygodnika ,,Po
prostu".
W 1957—1959 prezes Klubu Krzywego Kola. W marcu 1964 wspotorganizator Listu 34, potem wspotinicjator
i sygnatariusz licznych protestow m.in. w 1975 przeciwko wprowadzeniu do Konstytucji PRL zapisow o kierowniczej roli PZPR i sojuszu z ZSRR. W 1968 wspotorganizator poparcia literatow dla mtodziezy akademickiej i pomocy dla wie.zniow politycznych. We wrzesniu 1976 jeden z zatozycieli KOR (nastepnie KSS ,,KOR"), w
maju—czerwcu 1977 wie.ziony w areszcie sledczym. Od
1980 dziatat w NSZZ ,,S", m.in. jako czfonek Zarzadu
Regionu Mazowsze i delegat na I Krajowy Zjazd w Gdaiisku-Oliwie. Po wprowadzeniu stanu wojennego przedostat si? do zakladow ,,Ursus", gdzie uczestniczyt w strajku protestacyjnym. Aresztowany, w styczniu 1982 oskarzony o kierowanie strajkiem, wytaczony z rozprawy ze
wzgl?du na stan zdrowia, przebywat w szpitalu pod nadzorem SB. W tym czasie zostat usuni^ty z IBL Zwolniony warunkowo w maju 1982, przebywal na leczeniu w
Londynie. Po powrocie do kraju ponownie aresztowany,
nastspnie zwolniony i amnestionowany. Wspolpracowat z
tajnymi strukturami Regionu Mazowsze, od 1989 ponownie cztonek Zarzadu Regionu. W 1987 wspottworca odro-

dzonej PPS, |est prezesem |ej Rady Naczelnej. W 1983
otrzymal doktorat honoris causa Uniwersytetu Nanterre.
Jako historyk literatury ogtosit m.in. monografi? Tworczosc Jana Kasprowicza 1878-1906, artykuty krytyczne
(gtownie z 1956—1967) zebrat w tomie Szkice opoezji
(1987, Instytut Literacki, Paryz}. W wydawnictwach drugiego obiegu i na emigracji ukazaty si? jego prace historyczno-publicystyczne, m.in.: Komiiet Obrony Robotnikow — Komitet Samoobrony Spoiecznej ,,KOR" \
ojczyzny — dwa patriotyzmy (wyd. razszerzone: Dwie
o'jczyzny i inne szkice}.
Zonaty; zona Maria, polonistka, redaktor wydawniclw
ksiazkowych (obecnie na emeryturze); ma dwoje dzieci:
syn Jan Tomasz jest socjologiem i publicysta, corka Agnieszka psychologiem.

