
Adam Stanowski
Senator z wojewodztwa lubelskiego

W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymat 283595 glosow, czyli 71,47% oddanych gtosbw waznych
(396818).

Wiceprzewodniczacy Komisji Samorzadu Terytorialnego (do 7.02.1990).

Cztonek Komisji Kultury, Srodkow Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej (do 7.02.1990).

Urodzit si? 19.04.1927 w Gdaiisku w rodzinie urze.dnika
kolejowego, zmart7.02.1990.

Mata mature zdat na tajnych kompletach w Gimnazjum
Gorskiego w Warszawie, duza — w 1946 w Liceum dla
Dorostych w Sopocie. W1948—1950 studiowat pedago-
gik§ spoleczna na Uniwersytecie Lodzkim specjalizujac
si? w socjologii wychowania. Po przerwie spowodowanej
uwie.zieniem studia pedagogiczne mogt ukoriczyc dopie-
ro w 1956 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od
tego czasu pracowat naukowo na tej uczelni. W 1989
uzyskat doktorat z metodologii socjologii religii na Uni-
wersytecie Warszawskim. Autor licznych artykutow nau-
kowych i publicystycznych, byt cztonkiem Polskiego To-
warzystwa Socjologicznego.

W czasie okupacji nalezat do Szarych Szeregow; brat
udziat w akcji „ M". W Powstaniu Warszawskim walczyt w
putku AK ,,Baszta", po czym do stycznia 1945 przeby-
wat w obozie. W 1950 zostat uwieziony za dzialalnosc w
kierownictwie Sodalicji Mariariskiej Akademikow i po rocz-
nym sledztwie skazany na 7 lat wiezienia. Wyszedt na
wolnosc po odbyciu 2/3 kary w sierpniu 1955. Od 1978
jeden z zatozycieli i wyktedowca Towarzystwa Kursow
Naukowych. W 1980—1981 przewodniczacy Komisji
Uczelnianej NSZZ ,,S" na KUL, cztonekTymczasowego
Zarzadu Regionu Srodkowo-Wschodniego, wspotzato-
zyciel i wspotprzewodniczacy Wszechnicy Zwiazkowej i
Wszechnicy Rolniczej w regionie, redaktor naczelny re-
gionalnego miesiQcznika zwiazkowego ,,Miesiace", do-
radca I Krajowego Zjazdu w Gdansku-Oliwie. W stanie
wojennym dziata) w stukturach podziemnych. W 1986
zatozyt Studium Spoieczne przy Duszpasterstwie Ludzi
Pracy w Stalowej Woli i kierowat nim. Cztonek Komitetu
Obywatelskiego w woj. lubelskim, uczestnik negocjacji
Okragtego Stotu w podzespole ds. nauki, oswiaty i po-
stepu technicznego. Doradca Tymczasowego Zarzadu
Regionu Srodkowo-Wschodniego ,,S". Dziatecz — w
pewnych okresach cztonek zarzadu — warszawskiego
KIK i przewodniczacy Klubu Katolickiego w Lublinie, od
1958 cztonek kolegium redakcyjnego miesiecznika
,,Wiez".


