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W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymat 359490 glosow, czyli 74,95% oddanych glos6w waznych
(479685).

Cztonek Komisji: Inicjatyw i Prac Ustawodawczych;
Spraw Emigracji i Polakow za Granica;
Konstytucyjnej.

Urodzit sie. 23.11.1937 w Moskwie. Matka Natalia, uro-
dzona w Paryzu, ttumaczka literatury rosyjskiej, do 1945
przebywata w Moskwie; ojczym Zygmunt, dziatacz ruchu
komunistycznego, byt w 1947—1951 ministrem spraw
zagranicznych PRL

Od 1945 mieszkat w Warszawie, gdzie ukoriczyt Lice-
urn Ogolnoksztatcace. Po studiach historycznych na Uni-
wersytecie Warszawskim (1954—1959) pracowai jako
asystent w Instytucie Historii UW. Od 1950 w ZMP, w
1956 jeden z zalozycieli Rewolucyjnego Zwiazku Mto-
dziezy, po potaczeniu organizacji miodziezowych znalazi
sie w ZMS; od 1957 cztonek PZPR. W 1964 usuniety z
tych organizacji po wykryciu przez SB tzw. Listu otwarte-
go do cztonkow PZPR {napisanego wspolnie z J. Kuro-
niem), nast^pnie aresztowany i skazany w lipcu 1965 na
3,5 roku wie.zienia. Warunkowo zwolniony w sierpniu
1967, ponownie aresztowany w pierwszym dniu demon-
stracji marcowych (8.03.1968) za wspotprace. z niezalez-
nym ruchem studenckim, w styczniu 1969 otrzymat wy-
rok 3,5 roku wie.zienia. Zwolniony we wrzesniu 1971, po-
wrocit do pracy naukowej, w 1972 zostat zatrudniony w.
Instytucie Kultury Materialnej PAN we Wroctawiu. W
1974 otrzymat doktorat, w 1978 habilitacje. na podstawie
pracy Spoieczenstwo i gospodarka wczesnosredniowie-
cznych Wtoch, wydanej w Polsce i we Wtoszech.

Od wrzesnia 1980 wiceprzewodniczacy Komitetu Za-
tozycielskiego NSZZ ,,S" przy wroctawskim oddziale
PAN, cztonek MKZ we Wroctawiu, na gdariskim zjezdzie
MKZ-ow przedstawit projekt utworzenia ogolnopolskiego
zwiazku zawodowego pod nazwa ..Solidarnosc". Od
9.11.1980 rzecznik prasowy KKP, petnit te. funkcje. do
1.04.1981, kiedy podat si§ do dymisji z powodu krytycz-
nego stosunku do tzw. porozumienia warszawskiego
koriczacego ,,kryzys bydgoski". Od marca 1981 cztonek
prezydium Zarzadu Regionu Dolny Slask, uczestniczyt w
posiedzeniach KKP, na I Krajowym Zjezdzie w Gdahsku-
-Oliwie wybrany do KK. W nocy 12/13.12.1981 interno-

wany w Gdarisku z innymi cztonkami wtadz Zwiazku,
przetrzymywany w Strzelbielinku i Biatotece, w grudniu
1982 zostat wraz z grupa dziataczy przewieziony do wie/
zienia i postawiony w stan oskarzenia pod zarzutem pro-
by obalenia ustroju PRL. W sierpniu 1984 zwolniony na
mocy amnestii. Podczas pobytu w wie.zieniu usuni^ty z
pracy, od 1987 ponownie zatrudniony w PAN, wydai w
tymze roku monografie. Chtopi w monarchii wczesnopia-
stowskiej.

Zonaty; zona Aleksandra jest z zawodu potozna, ooe-
cnie na rencie inwalidzkiej; ma dorosig cork? Ewe., psy-
chologa terapeute., pracujaca w lecznictwie.


