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W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymal 177 504 gtosy, czyli 44,66% oddanych. glosow waznych (397 473);
w drugiej turze wyborow 18 czerwca 1989 r. otrzymal 224 459 gtosow na 355 843 oddane gtosy wazne.

Cztonek Komisji: Samorzadu Terytorialnego;
Spraw Emigracji i Polakow za Granica.

Urodzitsie 18.01,1928 w Kutnie w rodzinie lekarza.

Ukoiiczyt Liceum im. gen. H. Dabrowskiego, anastep-
nie Wydziaf Dyplomatyczno-Konsularny Akademii Nauk
Politycznych w Warszawie. W czasie studiow dziatat w
OM TUB, ZNMS, ZAMP i Bratniej Pomocy, w 1948—1949
by! przewodniczacym warszawskiego komitetu Federacji
Polskich Organizacji Studenckich.

Prace. zawodowa rozpoczat w 1951 w Paristwowej Ko-
misji Planowania Gospodarczego, potem pracowat w
Glownym Urzedzie Statystycznym. W1959 podjat zawo-
dowa. dziatalnosc dziennikarskg i z czasem stat si$ jed-
nym z czotowych publicystow ekonomicznych, specjali-
zujacym si? w zagadnieniach budownictwa mieszkanio-
wego. Poczatkowo pracowat w tygodniku ,,Fundamen-
ty", od 1961 zwiazal si? z ,,Polityka", najpierw jako pu-
blicysta, od 1978 kierownik dziatu ekonomicznego, a po
sierpniu 1980 zast^pca redaktora naczelnego. Jedno-
czesnie byt redaktorem naczelnym miesiecznika ,,Domy
Spotdzielcze" (1962—1967), pozniej wspotorganizowat
now^ edycj? i byf cztonkiem kolegium redakcyjnego cza-
sopisma ,,Przeglad Techniczny — Innowacje". Za niez-
godn^ z intencjami wtadz publicystyk? by+trzykrotnie ka-
rany zakazem pisania (najdtuzszy, roczny w 1967). W
okresach tych pracowat w Instytucie Ekonomiki i Organi-
zacji Budownictwa. Od 1978 wspotpracowat z prass dru-
giego obiegu, uczestniczyt w pracach Konwersatorium
,,Doswiadczenie i Przysziosc". Od 1980 nalezy do
NSZZ ,,S". Na Zjezdzie Nadzwyczajnym w pazdzierniku
1980 zostai wybrany do ZG Stowarzyszenia Dziennika-
rzy Polskich.

Po wprowadzeniu sianu wojennego zrezygnowat z
pracy w prasie oficjalnej, wiele publikowat w pismach
niezaleznych, m.in. wspotredagowal ,,Spectatora" i
,,21". Pod koniec1982zatozytspotdzielni$ MURATOR,
jedyn§ w kraju firm^ doradcz^ dla budujacych indywidua-
Inie i wydajacg poradnik ,,Murator", i zostat prezesem jej

zarzgdu. Autor ksiazek: Ludzie, miasta, mieszkania, Od
lepianki do mrowkowca, Dy/ematy monopolisty. Od 1988
jest prezesem Towarzystwa Gospodarczego w Warsza-
wie i cztonkiem Akcji Gospodarczej. W pazdzierniku tr.
odmowil wejscia do formowanego przez M. Rakowskie-
go rzadu jako wiceminister budownictwa. Cztonek Komi-
tetu Obywatelskiego, tworca ,,programu budownictwa al-
ternatywnego", w negocjacjach Okragtego Stotu brat
udziat jako cztonek zespotu ds. gospodarki i polityki spo-
tecznej oraz wspotprzewodniczyf obradom w podzespo-
le ds. polityki mieszkaniowej. Wspotzatozyciel i przewod-
niczacy zarzadu spotki ,,Agora" wydajacej ,,Gazet? Wy-
borcza". 12.09.1989 powotany zostat na stanowisko mi-
nistra gospodarki przestrzennej i budownictwa w rzadzie
T. Mazowieckiego.

Zonaty; ma troje dorostych dzieci.


