ADAM STANOWSKI (19 IV 1927 - 7 II 1990)
ŻOŁNIERZ ARMII KRAJOWEJ BATALION „BASZTA", UCZESTNIK
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO.
PO WOJNIE SEKRETARZ SODALICJI MARIAŃSKIEJ
AKADEMIKÓW. ARESZTOWANY W 1950 ROKU, W 1951 ROKU
SKAZANY NA SIEDEM LAT WIĘZIENIA.
OD 1957 ROKU PRACOWNIK NAUKOWY KATOLICKIEGO
UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO. CZŁONEK KOLEGIUM
REDAKCYJNEGO MIESIĘCZNIKA „WIĘŹ". WSPÓŁTWÓRCA
RUCHU KLUBÓW INTELIGENCJI KATOLICKIEJ.
W LATACH 70-TYCH UCZESTNIK RUCHU OPOZYCJI
DEMOKRATYCZNEJ. WYKŁADOWCA TOWARZYSTWA KURSÓW
NAUKOW YCH. CZŁONEK TAJNEJ RADY EDUKACJI NARODOWEJ.
OD 1980, CZŁONEK MKZ REGIONU ŚRODKOWOWSCHODNIEGO, INICJATOR POWSTANIA REGIONALNEJ
WSZECHNICY ZWIĄZKOWEJ; REDAKTOR NACZELNY PISMA
„MIESIĄCE”. SZEF ZESPOŁU DORADCÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
REGIONU ŚRODKOWO-WSCHODNIEGO,
PO 13 GRUDNIA 1981 R. CZŁONEK TAJNYCH WŁADZ
REGIONALNYCH NSZZ „SOLIDARNOŚĆ". ORGANIZATOR
I WYKŁADOWCA TAJNEJ WSZECHNICY ZWIĄZKOWEJ,
ORGANIZATOR UNIWERSYTETU ROBOTNICZEGO I FILII KUL
W STALOWEJ WOLI.
CZŁONEK KOMITETU OBYWATELSKIEGO PRZY LECHU
WAŁĘSIE. UCZESTNIK OBRAD OKRĄGŁEGO STOŁU.
SENATOR ZIEMI LUBELSKIEJ I KADENCJI
MĄŻ ALINY STANOWSKIEJ (Z DOMU SAMBORSKA), OJCIEC
TRZECH SYNÓW KRZYSZTOFA, MACIEJA I MICHAŁA

Adam Stanowski
więcej: www.adamstanowski.org

1927 – 1970

Prokurator: Oskarżony (Adam Stanowski) dążył do obalenia obecnego
ustroju przemocą
Adam: Nie przemocą
Prokurator: Ale przecież oskarżonemu nie podoba się ustrój Polski Ludowej
Adam: Nie podoba mi się
Prokurator: Więc jak oskarżony wyobraża sobie jego zmianę?
Adam: Po prostu - kiedy Sejm, większością posłów, uchwali zmianę na inny
ustrój.
Prokurator mocno poirytowany, krzyczy: Milczeć! To jest niemożliwe, do
tego nigdy nie dopuścimy!
Mieczysław Stępniewski (relacja z procesu, w którym Adam Stanowski został
skazany na 7 lat pozbawienia wolności za próbę obalenia ustroju przemocą
przy pomocy fałszywych argumentów - fragment listu do Aliny Stanowskiej)

W każdej sytuacji krzywdy, zniewolenia i niesprawiedliwości uwikłane są trzy
strony:
1) ten, kto czyni niesprawiedliwość, krzywdę, zniewolenie - agresor;
2) ten lub ci - gdyż z reguły są to grupy, a nie pojedynczy ludzie - którzy są
przedmiotem zniewolenia, a więc ofiary;
3) ten, kto nie jest bezpośrednio ani agresorem, ani ofiarą - świadek.
W każdej sytuacji za ucisk, opresję, zniewolenie czy krzywdę odpowiedzialne
są trzy strony i wszystkie trzy są jednocześnie ofiarami. Na pozór wydaje się to
paradoksalne.
Artykuł opublikowany pod pseudonimem „ert" w: „Miesięcznik - opinie,
komentarze, analizy" (wyd. NSZZ „Solidarność") 1982 nr 5 s. 27-28.

Zadaniem szkoły jest nauczyć samokształcenia, to znaczy nauczyć rozglądania
się wokół siebie, stawiania sobie i innym wokół nas pytań, zdobywania
pewnych informacji, aby na te pytania odpowiedzieć, szukania tych
odpowiedzi, a nade wszystko samodzielnego i krytycznego myślenia.
Sprawozdanie stenograf, z 14. posiedzenia Senatu PRL I Kadencji, 14 grudnia
1989 r. - lam 78-81

Prawdziwy wychowawca nie jest wodzem, lecz animatorem. Trzeba te dwie
role dobrze odróżniać. Wódz wysuwa się na pierwszy plan, określa cele,
porywa za sobą, kieruje (lub popycha). Widzi najpierw społeczny cel, do
realizacji którego trzeba mobilizować ludzi (lub "masy"), ale oni sami są raczej
na drugim planie. Animator zaś widzi przede wszystkim konkretnych ludzi i
konkretną grupę. Chce im pomóc w rozwoju, z nich wydobywać aktywność i
delikatnie organizować ich współdziałanie. Stara się nie narzucać im siebie, ani
swoich idei, raczej trzymać się w cieniu. Otóż Adam był przede wszystkim
animatorem jakby wbrew sobie.
Stefan Wilkanowicz, 1990 r.
Napisał niewiele, ale każda rozmowa z nim przynosiła więcej niż sterty przeczytanych książek. Był rozmówcą fascynującym przez szczerość, przenikliwość i oryginalność spojrzenia. Był jednym z tych ludzi, którzy budowali
nową syntezę polskiej inteligencji, którzy w samym sobie łączyli wątki ongiś
przeciwstawne i konfliktowe, budując z nich nową harmonijną całość.
Adam Michnik, 1990 r.
Adam Stanowski należał zaś do tych, którzy przeżyli szczególnie dużo. Poparzony od eksplodującej mu w kieszeni butelki z płynem samozapalnym, którą
można było zniszczyć czołg, a nie tylko człowieka, nie miał prawa przeżyć
nawet w lepszych warunkach niż te, które ofiarował szpital powstańczy.
Tygodniami zawieszony na pasach, polewany wodą wapienną i rivanolem,
przeżył w straszliwych męczarniach, na które nie było rady, bo i nawet
morfiny nie było.
Jan Józef Lipski
Gdybym mógł najkrócej ująć jeden podstawowy rys Adama, powiedziałbym,
że był człowiekiem żywego słowa w sensie najbardziej dosłownym i najbardziej biblijnym. Jego sposób mówienia łączył błyskotliwą intelektualną refleksję z nieskrywanym żarliwym emocjonalizmem. Mówił zawsze jasno, nie
znosił mętniactwa [...] W Klubie Inteligencji Katolickiej, jako jego wiceprezes,
potem przez, rozsądzał spory i prawne, i teologiczne. Był człowiekiem Słowa
w sensie Biblijnym. Kiedy w czasie mszy św. czytał publicznie Słowo Boże,
czynił to żarliwie. Jego przemówienia były "dawaniem świadectwa", miały
rzadką siłę zatrzymywania czasu i zmuszania do wspólnej kontemplacji
prawdy.
Jerzy Bartmiński

