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Senator z wojewodztwa tomzyriskiego

W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymat 96 219 gtosow, czyli 70,30% oddanych gtosow waznych (136 873).

Przewodniczacy Komisji Spraw Emigracji i Polakow za Granica.

Cztonek Komisji Konstytucyjnej.

Urodzit si? 4.07.1923 w Warszawie w rodzinie przemy-
stowca.

Mata matur^ zdat przed wojna, duza. — na kompletach
w czasie okupacji. Na tajnych kompletach studiowat tez
prawo.

Od 1940 w konspiracji, od 1942 walczyl w partyzan-
tce; w 1943 byt dowodca Uderzeniowych Batalionow
Kadrowych dziatajacych na Biatostocczyznie i w Lomzyri-
skiem (ps. ,,Jacek"); w 1944 w stopniu ppor. dowodzit
kompanig AK walczaca na Nowogrodczyznie i Wi-
leriszczyznie; odznaczony Krzyzem Walecznym i Krzy-
zem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. W listopadzie 1944
zostat aresztowany przez NKWD i uwie.ziony najpierw w
obozie w Ostaszkowie, pozniej w spec-tagrze Diagilewo
k. Riazania, skad uciekt pod koniec 1946 i pieszo dotart
do kraju. W latach naste.pnych dziatat w Stowarzyszeniu
PAX: w 1950—1953 byt redaktorem naczelnym ,,Stowa
Powszechnego", potem szefem dziatu organizacji tere-
nowych, wiceprzewodniczacym, a od stycznia 1979
przewodniczacym Stowarzyszenia. Byt postern na Sejm
dwbch kadencji i od 1981 cztonkiem Rady Paristwa.

Jako przewodniczacy PAX aktywnie zaangazowat si?
w ruch odnowy i popieranie NSZZ ,,S", nawiazat zerwa-
na przez Stowarzyszenie tacznosc z Kosciotem i osobi-
sty kontakt z prymasem S. Wyszyhskim, a jako poset i
cztonek Rady Paristwa intensywnie i skutecznie zabiegat
o rejestracje. NSZZ Rl ,,S". Bytjedynym cztonkiem Rady
Paristwa, ktory na posiedzeniu w nocy z 12 na 13 grud-
nia 1981 gtosowat przeciw wprowadzeniu stanu wojen-
nego; w naste.pstwie utracit wszystkie funkcje publiczne.
W styczniu 1989 zostat prezesem reaktywowanego
Zwiazku Sybirakow, Stowarzyszenia osob represjonowa-
nych na terytorium ZSRR. Uczestniczyt w negocjacjach
Okragtego Stotu w zespole ds. reform politycznych. Jest
cztonkiem Komitetu Obywatelskiego. W drugim obiegu

wydat m.in. ksiazki: Czas ,,Solictamosct", Wybor jutra,
Okrggty Slot; wiele publikuje tez w czasopismach.

Zonaty; zona Wiestawa w czasie Powstania Warszaw-
skiego byta taczniczka i sanitariuszka w Kedywie; ma
trzech synow: Roberta, ekonomiste., Romana, architekta,
i Tomasza, mechanika, dwie corki: Marie,, ekonomistk?, i
Magdalene., psychologa, oraz dziewie.cioro wnuczat.


