
Stanistaw Zytkowski
Senator z wojewodztwa gorzowskiego

W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymat 94 934 gtosy, czyli 56,51 % oddanych gtosow waznych (167 982).

Sekrelarz Komisji Praw Czlowieka i Praworzadnosci.

Czlonek Komisji Samorzadu Terytorialnego.

Urodzit sie 1.01.1948 w Gorzowie Wielkopolskim w ro-
dzinie chtopskiej pochodzgcej z woj. tarnopolskiego. Ro-
dzice prowadzili gospodarstwo rolne, ponadto ojciec pra-
cowat w Gorzowie jako magazynier.

W 1965 ukoiiczyt Liceum Ogolnoksztatcace nr 19 w
Gorzowie Wlkp. i rozpoczgt studia na Wydziale Prawa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W
czasie studiow byt w 1968 ukarany przez rektora upom-
nieniem za udzialwtzw. wydarzeniach marcowych.

Po ukoriczeniu studiow (1970} odbyt aplikacj? w Sa-
dzie Powiatowym w Gorzowie Wlkp.; w 1972 zfozyt eg-
zamin sedziowski i zostat mianowany asesorem, a w
1974 sedzia. Do korica 1977 orzekat w Wydziale Cywil-
nym, nastepnie w Wydziale Rodzinnym Sadu Powiato-
wego (pozniej Rejonowego) w Gorzowie. W czerwcu
1978 odszedl z sadownictwa i podjat prace jako radca
prawny w Zaktadzie Inwestycji i Budownictwa Wojewo-
dzkiego Zwiazku Gminnych Spotdzielni ,,Samopomoc
Chlopska". W 1978—1984 byt radnym MRN.

W maju 1981 zostat radc^ prawnym Zarzadu Regionu
Gorzow Wielkopolski NSZZ ,,S". Internowany po wpro-
wadzeniu stanu wojennego, wi^ziony w kilku osrodkach,
zwolniony w lipcu 1982. Od wrzesnia 1983 do listopada
1988 pracowat jako specjalista ds. organizacyjno-praw-
nych w Wojewodzkim Zaktadzie Ustug Wodnych w Go-
rzowie, a w okresie grudzien 1988 — maj 1989 jako rad-
ca prawny w Gminnej Spotdzielni ,,SCh".

Natychmiast po zwolnieniu z internowania podjat dzia-
talnosc w podziemnych strukturach utworzonej w czer-
wcu 1982 RKW w Gorzowie Wlkp., w zwiazku z czym
zostat w styczniu 1984 aresztowany i przez pot roku
przebywat w areszcie sledczym pod zarzutem zorgani-
zowania Radia ,,S" i kierowania nielegalnymi strukturami
,,S" w Gorzowie; uwolniony na mocy amnestii w lipcu
1984. Od podjecia w styczniu 1988 jawnej dziatalnosci
przez Rad? Regionu NSZZ ,,S" w Gorzowie peinitfunk-

cj^ jej przewodniczacego; w maju 1989 zostat oddelego-
wany do pracy etatowej w Radzie Regionu. W maju 1989
otrzymat tez zgode. ministra sprawiedliwosci na prowa-
dzenie prywatnej kancelarii adwokackiej, o co ubiegat si?
od 1982. Dziatacz duszpasterstwa ludzi pracy w Gorzo-
wie, jest tez cztonkiem zatozycielem gorzowskiego kofa
Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta.

Zonaty; zona Stanistawa pracuje w Wojewodzkim
Przedsiebiorstwie Handlu Wewn^trznego; ma dwoch sy-
now: Jakuba (14 I.) i Ignacego (81.).


