Jerzy Jozef Dietl
Senator z wojew6dztwa todzkiego
W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymat 256478 glosow, czyli 60,13% oddanych gfosow waznych
(426509).
Wiceprzewodniczacy Komisji Gospodarki Narodowej
Cztonek Komisji SprawZagranicznych.

Urodzit si? 28.04.1927 w Inowroctewiu. Jest stryjecznym
prawnukiem Jbzefa Dietla (1804—1878), lekarza, profesora i rektora Uniwersytegu Jagielloriskiego, zasluzonego prezydenta Krakowa, pioniera balneologii w Polsce.
Ojciec Bronistaw byt przed I wojna swiatowa starostg w
Galicji, potem m.in. prezydentem Torunia i starosta w
Inowroctawiu; dzialat tez w Akcji Katolickiej; matka byta
kuzynkg filozofa i socjologa Floriana Znanieckiego.
W czasie okupacji przebywat na Kielecczyznie, gdzie
zdat mats mature na tajnych kompletach w Ostrowcu
Swie.tokrzyskim i byi zotnierzem w obwodzie opatowskim AK. Schwytany przez Niemcow, ostatni rok wojny
spgdzit w obozach. Po wojnie zrobit duza mature w Poznaniu i rozpocz§! studia na Akademii Handlowej (przemianowanej potem na Wyzsza Szkoi§ Ekonomiczna),
ktore ukoriczyt w 1949. W 1959 obronil pierwszy w WSE
w Poznaniu doktorat, a w 1962 habilitowat sie. w Szkole
Gtownej Planowania i Statystyki w Warszawie. Prof, nadzwyczajnym zostatw 1971, prof, zwyczajnym w 1976.
Od ukoriczenia studiow do 1969 pracowalw macierzystej uczelni. Polem przeniost si^ na Uniwersytet todzki,
gdzie petnit m.in. funkcj? dyrektora instytutu i dziekana;
obecnie jest kierownikiem Katedry Obrotu Towarowego
na Wydziale Ekonomiczno-Spotecznym. Specjalizuje si?
w ekonomice rolnictwa i zagadnieniach marketingu. Autor ok. 400 publikacji naukowych, m.in. ksiazek: Rynek
produktow rolnych (1959), Handel i rynek w rejonach
uprzemysiowionych (1970), Marketing — wybrane zagadnienia(Wl, 1981,1985). CztonekKomitelu Rolnictwa
PAN, European Market Academy, European Society for
Market and Opinion Reserach i komitetow redakcyjnych
wielu czasopism.
W 1946 zostai aresztowany za udziaf w manifestacjach
studentow poznahskich, solidaryzujacych si? ze strajkujacymi, po wydarzeniach 3 maja, studentami Krakowa. W
1980—1981 ekspert i doradca NSZZ ,,S" w regionie

bydgoskim, warszawskim i todzkim oraz NSZZ Rl ,,S".
Od 1982 dziatot w Komitecie Organizacyjnym Fundacj
Rolniczej, obecnie jest czfonkiej jej rady nadzorczej i Koscielnego Komitetu Rolniczego, prezesem Lodzkiego
Towarzystwa Gospodarczego, dziataczem Lodzkiego
Porozumienia Obywatelskiego i Akcji Gospodarczej w
Warszawie. Brat udziat w negocjacjach Okragtego Stolu
w podzespole ds. roinictwa. Cztonek Komitetu Obywatelskiego.
Zonaty; zona Janina pracuje na UL; ma dwoje dzieci
— syn Tomasz jest doc. dr. hab. w Instytucie Fizyki PAN,
corka Anna psychologiem, nauczycielka. w Liceum Medycznym — oraz pie.cioro wnuczat.

