Witold Trzeciakowski
Senator z wojewodztwa stotecznego warszawskiego
W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymat 733041 gtosow, czyli 67,01% oddanych glosow waznych
(1093876).

Urodzit sie. 6.02.1926 w Warszawie. Ojciec Witold, przemystowiec, zostal w czasie okupacji rozstrzelany przez
Niemcow.
Uczeszczai do Liceum im. J. Zamojskiego w Warszawie, mature zdat na tajnych kompletach w 1944. W tymze
roku ukoriczyt podchorazowke. AK. Brat udzial w Powstaniu Warszawskim jako zotnierz batalionu ,,Gustaw",
odznaczony Krzyzem Walecznych. Rany odniesione
podczas powstania uniemozliwity mu kariere. pianisty, o
ktorej myslat.
Po wojnie studiowal w Szkole Glownej Handlowej
(obecnie SGPiS); magisterium uzyskat w 1951. Jednoczesnie uruchomit i prowadzit zatozona przez ojca fabryk? wyrobow metalowych ,,Podkowiak" w Szydtowcu,
osiagajac dobre wyniki produkcyjne; byt wowczas takze
wiceprezesem Stowarzyszenia Prywatnych Wytworcow
Wyrobow Metalowych. Obie formy dziatalnosci przerwata
nacjonalizacja przemystu.
W 1950, jako byty akowiec, byt krotko aresztowarty,
potem w rozny sposob represjonowany, m.in. nie mogt
otworzyc przewodu doktorskiego. Doktorat uzyskat ostateczniew 1960. Do 1957 pracowatjako projektantw Biurze Projektow Transportu. W 1957 otrzymat roczne stypendium Fundacji Forda i sludiowat u prof. W. Leontieffa
na Uniwersytecie Harwarda. W 1959—1981 byt konsultantem, profesorem (od 1971 nadzwyczajnym, od 1978
zwyczajnym), wicedyrektorem i dyrektorem Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego (ze stanowiska dyrektora zostat odwotany po zawarciu przez syna matzeristwa z Kanadyjk§). Rownolegle w 1969—1980 by! profesorem i kierownikiem Zakiadu Handlu Zagranicznego w
Uniwersytecie Lodzkim (po 13.12.1981 wtadze UL nie
przedtuzyty umowy o prace.). W 1981—1989 kierownik
Zaktadu Makroanaliz w Instytucie Nauk Ekonomicznych
PAN. Autor ok. 150 publikacji naukowych w osmiu je.zykach, byt kilkakrotnie konsultantem Europejskiej Komisji
Gospodarczej ONZ, wyktadat tez w Yale University w USA.
Od 1980 cztonek NSZZ ,,S", byt nastepnie doradca

KK i wspotorganizatoem Spotecznej Rady Gospodarki
Narodowej. W chwili wprowadzenia stanu wojennego
przebywaf w Wiedniu, co uchronito go przed internowaniem. Byt cztonkiem Prymasowskiej Rady Spotecznej
pierwszej kadencji. Obecnie jest przewodniczacym Koscielnego Komitetu Rolniczego i Rady Nadzorczej Fundacji Wspomagajacej Zaopatrzenie Wsi w Wode.. W 1988
nie przyjat stanowiska wicepremiera w rzadzie M. Rakowskiego. Cztonek Komitetu Obywatelskiego, uczestniczyt w obradach plenarnych Okragtego Stotu i byt wiceprzewodniczacym zespotu ds. gospodarki i polityki spotecznej. Od 12.09.1989 jest ministrem-cztonkiem Rady
Ministrow, przewodniczacym Rady Ekonomicznej.
Zonaty; zona Anna jest literatem i ttumaczem; ma
trzech synow: Witolda, dr. fizyki, Andrzeja, dr. zootechniki, i Jana, inz. elektronika (w elektrowni atomowej w Kanadzie).

