
Senator z wojewodztwa tarnowskiego

Kandydat
Komisji Krajowej
NSZZ «Solidarnos"c»

Senator I i II kadencji Senatu RP

Piotr Lukasz J. Andrzejewski
urodzit sie w 1942 roku w Warszawie w rodzinie inteligenckiej.

Ukoriczyl 1 1 Liceum Ogolnoksztalca.ee w Gdyni, a nastepnie w 1 964 studia prawnicze
na Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskal rowniez absolutorium z historii sztuki na
Uniwersytecie Warszawskim.
Po odbyciu aplikacji s^dziowskiej i adwokackiej, w 1971, rozpocza_i praktyke adwo-
kacka. w Warszawie.
Przed sierpniem 1980 zabierat glos w sprawach politycznych i spolecznych, m.in. na
forum Zgromadzenia Delegatow Warszawskiej Izby Adwokackiej. Na przetomie
sierpnia i wrzesnia 1980 byt konsultantem prawnym MKS z siedzibq w Hucie
«Katowice». W negocjacjach z komisja. rza.dowa., jako pefnomocnik NSZZ «Solidar-
nosc» Huty «Katowice», by! autorem pierwszego wniosku o rejestracje zwia.zku
w Sa_dzie Wojewodzkim w Warszawie.
Po wprowadzeniu stanu wojennego byl jednym z najbardziej aktywnych obrortcow
w procesach polity cznych. W pazdzierniku 1983, beda.c delegatem palestry warsza-
wskiej, na I Krajowym Zjezdzie Adwokatury potepit naduzycia prawne stanu
wojennego. Bezkompromisowa posta wa narazita go na szykany wtadz. Wytoczono
mu 8 spraw dyscyplinarnych o rzekome naruszenie wolnosci slowa. Jedna z nich, po
rewizji nadzwyczajnej ministra sprawiedliwosci, w 1984 zakonczyla sie wyrokiem Sa,du
Najwyzszego, pozbawiaja.cym go prawa wykonywania zawodu przez rok.
By} jednym z animatorow ruchu rejestracji komitetow zatozycielskich NSZZ «Soli-
darnosc». Reprezentowal w sa.dach okolo czterdziestu komitetow zatozycielskich
z zaktadow pracy calego kraju. Organizowat komitety obywatelskie.
W grudniu 1988 otrzymat mi^dzynarodowa. nagrode za dzialalnosc na rzecz praw
czlowieka.
Od 1983 jest cztonkiem Komitetu Helsinskiego w Polsce, a takze wspotzalozycielem:
Helsiriskiej Fundacji Praw Czlowieka, Fundacji Pracy Niepemosprawnych «Nadzie-
ja», Narodowej Fundacji Ochrony Srodowiska.
Nalezy do Stowarzyszenia «Societas Christiana".
Jest czlonkiem Zarzqdu Mi^dzynarodowej Sekcji Prawnikow w Polsce.
Byt i jest bezpartyjny.

Zona Maria Ewa jest filologiem; dzieci w wieku od 20 do 27 lat, studiuja, na
Uniwersytecie Warszawskim, synowie: Aleksander - biologic i Lukasz - pra-
wo; corki: Zuzanna - prawo i Aleksandra Tatiana - filologie slowiaiiska..


