
Wtodzimierz Bojarski
Senator z wojewodztwa watbrzyskiego.

W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymat 186 492 glosy, czyli 72,40 % oddanych gtosow waznych (257 590).

Cztonek Komisji Gospodarki Narodowej.

Urodzilsie. 19.05.1930 w Poznaniu. Ojciec byt radiotech-
nikiem wojskowym i dziaiaczem zwiazku zawodowego,
matka nauczycielka. W czasie wojny rodzice dziatali w
konspiracji. Stryj Nikodem w jenieckim obozie oficerskim
zorganizowat i prowadzit Wyzsza Szkote. Nauk Politycz-
nych.

Liceum Ogolnoksztatcace ukoriczyt w 1947 w Wolsz-
tynie. Studiowat energetyke. i trakcje. na politechnikach w
Gdarisku i w Warszawie, uzyskujac w 1951 tytut inz., na-
ste.pnie w 1954 mgr. inz., a w 1963 doktora. W 1967 ha-
bilitowaJ sis w zakresie gospodarki energetycznej. W
1980, po ustapieniu przeszkod o charakterze politycz-
nym, mianowany zostaJ prof, nadzwyczajnym.

Pracowat kolejno w biurach projektow, instytutach nau-
kowych, od 1977 kieruje Zaktedem Problemow Energe-
tyki w Instytucie Podstawowych Problemow Techniki
PAN w Warszawie. Jest cztonkiem Komitetu Problemow
Energetyki PAN, Komitetu Inzynierii Srodowiska PAN,
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego To-
warzystwa Socjologicznego i Klubu Ekologicznego. Au-
tor czterech ksiazek naukowych: Wprowadzenie do oce-
ny niezawodnosci dzia/ania ukladow technicznych
(1967}, Podstawymetodyczne oceny efektywnosci w sy-
stemach energetycznych (1978), Podstawy anatizy i in-
zynierii systemow (1984), Przyktedowe zastosowania
analizy i inzynierii systemow (1984), a takze ok. 200 re-
feratow i artykutow naukowych oraz publicystycznych z
dziedziny techniki i polityki gospodarczej. Zaliczany do
grona czotowych polskich energetykow, jest specjalista
w zakresie kompleksowych badari systemowych obej-
mujacych zagadnienia techniczne, ekonomiczne, ekolo-
giczne i spoteczne.

Cztonek NSZZ ,,S" od 1980. W 1981 wsp^pracowat
w przygotowaniu raportu Kryzys gospodarki polskiej, w
1985 raportu Polska 5 latpo Sierpniu. Uczestniczyt w ne-
gocjacjach Okragtego Stotu jako cztonek podzespotu ds.

gornictwa i grupy toboczej ds. polityki gospodarczej oraz
jako ekspert podzespotu ds. ekologii. W latach 80-ych
dziata* takze jako wyktadowca w ruchu pielgrzymkowym
oraz w duszpasterstwie ludzi pracy. W roznych okresach
byttez instruktorem w niezaleznym harcerstwie.

Zonaty; zona Alina jest wyWadowca biologii, obecnie
na emeryturze; ma piQCioro dzieci: jeden z synow jest in-
zynierem energetykiem, drugi skoiiczyt studia rolnicze,
dziatat w NZS; najstarsza corka jest rehabilitantka, sred-
nia architektem, a najmtodsza polonistka. Ma tez pi^c
wnuczek.


