
Ireneusz Niewiarowski
Senator z wojewddztwa koniriskiego

W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymat 105198 glosow, czyli 60,12% oddanych gtosow waznych
(174981).

Cztonek Komisji: Gospodarki Narodowej;
Samorzadu Terytorialnego;
Spraw Emigracji i Polakow za Granica.

Urodzit sie. 23.03.1953 w Przedczu (woj. koniriskie) w
rodzinie robotniczo-chlopskiej pochodzacej z Wi-
lehszczyzny, zestanej w czasie wojny do Kazachstanu.
Ojciec by! kierowca w kopalni soli, a jednoczesnie pro-
wadzit z matka niewielkie gospodarstwo rolne.

Po ukoriczeniu Liceum Ogolnoksztalcacego w Ktoda-
wie (1972) przejat od rodzicow gospodarstwo i rozpoczal
nauke. w Technikum Ogrodniczym w Sochaczewie, ktore
ukoriczyt w 1975. Stopniowo powie.kszat area* gospodar-
stwa (do ok. 7 ha), przeksztafcajac je w ogradnicze.

W sierpniu 1980 uczestniczyt w tworzeniu struktur
NSZZ ,,S" w Kopalni Soli ,,Ktodawa", gdziedawniej pra-
cowat jego ojciec, a obecnie pracuje brat. Wspotorgani-
zator ,,S" rolniczej w skali regionu i kraju. Byt wspottwor-
cg i dziataczem ,,Solidarnosci Wiejskiej", cztonkiem ogol-
nopolskiego Komitetu Zatozycielskiego NSZZ Rl ,,S",
uczestniczy) m.in. w strajku bydgoskim, zjezdzie zjedno-
czeniowym w Poznaniu oraz w zjezdzie Wierzchoslawi-
cach, gdzie zostat wybrany cztonkiem prezydium wtadz
krajowych Zwiazku, odpowiedzialnym poczatkowo za
sprawy mtodziezy, a nastepnie za propaganda Po oglo-
szeniu stanu wojennego internowany do czerwca 1982 i
osadzony w wie.zieniu w Miejecinie pod Wtoctawkiem.
Po uwolnieniu wlaczyt si? do akcji pomocy rodzinom
wiQzionych. Organizowat podziemne struktury ,,S" Rl
oraz akcje ulotkowe, kolportaz prasy i wydawnictw dru-
giego obiegu na terenie woj. koniriskiego. Wielokrotnie
represjonowany (zatrzymania, rewizje). Wspotorganiza-
tor Tymczasowej Krajowej Rady Rolnikow ,,S", ktdra od
1987 dziateta jawnie. W marcu 1989 na II Zjezdzie ,,S"
Rl w woj. koniriskim wybrany przewodniczacym dziataja-
cej jawnie od 1988 Tymczasowej Rady Wojewodzkiej.
Reprezentowat swoje wojewodztwo na Krajowym Zjedz-
dzie NSZZ Rl ,,S" w marcu 1989. Wspolorganizator i
dziatacz duszpasterstwa rolnikow na szczeblu krajowym
i diecezjalnym. Podczas II pielgrzymki Ojca Sw. do Pol-

ski znalazt si? w grupie 13 rolnikow, ktorym Jan Pawet II
udzielit audiencji. Organizowa! rekolekcje i pielgrzymki
na Dozynki Jasnogorskie. Aktywny uczestnik Osrodka
Kultury Chrzescijahskiej przy parafii sw. Maksymiliana
Kolbe w Koninie. Od 1988 cztonek-zalozyciel Towarzys-
twa Gospodarczego w Warszawie, wspotzatozyciel To-
warzystwa Gospodarczego w Koninie.

Zonaty; zona Grazyna jest absolwentka Akademii Rol-
niczej w Poznaniu.


