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Senator z wojewbdztwa tarnobrzeskiego
W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymat 175715 gtosow, czyli 74,91% oddanych gtosow waznych
(234557).
Przewodniczgcy Komisji Praw Czfowieka i Praworzadnosci.

Cztonek Komisji: tnicjatyw i Prac Ustawodawczych;
Regulaminowej i Spraw Senatorskich;
Konstytucyjnej.

Urodzit sie. 2.01.1940wWarszawie. Po upadku Powsta-
nia Warszawskiego zostat wraz z matkg wywieziony do
obozu pracy w Turyngii; ojciec zostat w tym samym roku
(1944) zamordowany w obozie koncentracyjnym w Ora-
nienburgu, Do Warszawy wrociiz matka w 1945.

Po maturze w 1957 rozpoczat studia na Wydziale Fizy-
ki Uniwersytetu Warszawskiego, ktore ukonczyt w 1964.
W pazdzierniku 1980 obronit rozpraw? doktorskg z za-
kresu fizyki ciata stafego (potprzewodniki organiczne) w
Instylucie Fizyki PAN, gdzie pracowat od ukoriczenia
studiow do represyjnego zwolnienia w 1983. Nast^pnie
pracowal w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagielloiiskie-
go jako redaktor ,,Acta Physica Polonica".

W 1967 zbierat podpisy w obronie A. Michnika, relego-
wanego z UW, a w 1975 pod protestem przeciwko wpro-
wadzeniu do Konstytucji PRL zapisow o przewodniej roll
PZPR i sojuszu z ZSRR. W 1976 uczestniczyt w akcji po-
mocy robotnikom Radomia, od 1977 cztonek KSS
,,KOR", prowadzit wraz z zong Zofi$ jego Biuro Inter-
wencyjne, niosace prawng i materialng pomoc ofiarom
bezprawia. Owocem prac Biura 33 Dokumenty bezpra-
wia — zbior dokumentow obrazujgcych najbardziej raza-
ce naduzycia organow scigania i sadow PRL. Na przeto-
mie 1979/1980 wspotorganizowat Komisj^ Helsiriskg nad-
zoruj^cg wprowadzanie w zycie postanowieh KBWE,
ktora opublikowata pod jego redakcjg Raport Madrycld,
omawiajacy stan przestrzegania praw cztowieka w PRL.
W okresie strajkcw 1980 zostat uwieziony, wyszedt na
wolnosc w wyniku Porozumienia Gdariskiego. Kierowat
Komisjg Inlerwencji i Praworzgdnosci NSZZ ,,S", zostat
wybrany do prezydium Zarzgdu Regionu Mazowsze, de-
legatem na I Krajowy Zjazd w Gdansku-Oliwie i czton-
kiem KK. 13.12.1981 udato musis uniknac aresztowania
(jego zonie rowniez, internowana natomiast zostata ich
19-letnia corka Agnieszka, studentka historii UW); ukry-
wajac si? wspotorganizowat Radio ,,S", byt cztonkiem
RKW Mazowsze i wspbtpracowal z MRK ,,S". W sierpniu

1982 zostat aresztowany i w procesie Radia ,,S" (luty
1983) skazany na 4,5 roku wiezienia. W czasie odbywa-
nia kary sadzony w rozpocze.tym w lipcu 1984 procesie
czterech cztonkow KSS ,,KOR"; proces i odbywanie
kary przerwata amnestia. Dzi?ki jego staraniom w 1985
powstat Polski Fundusz Praworzgdnosci, stanowiacy gto-
wne zrodto finansowania pomocy prawnej i rnaterialnej
dla represjonowanych; w grudniu 1986 na polecenie L.
Watesy zorganizowat na nowo Komisje. Interwencji i Pra-
worzgdnosci NSZZ ,,S". W sierpniu 1988 zorganizowat
w ramach Komisji Miedzynarodowg Konferencje Praw
Cztowieka w Krakowie. Jest cztonkiem KKW i Komitetu
Obywatelskiego. Brat udziat w negocjacjach Okrggtego
Stotu w podzespole ds. reformy prawa i sadow.

Zona Zofia jest obecnie dyrektorem Senackiego Biura
Interwencji.


